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ปัศนีย์ มาเยอ, จินตนา สมวงค์ทวีชัย, อุบลรัตน์ พรหมฟัง และจิรภา พงษ์จนัตา     290 
 

การเพิ่มความเข้มสญัญาณไวไฟ โดยใช้วัสดุสะท้อนสัญญาณทรงโค้งพาราโบลา      

จ ารูญ จันทรก์ุญชร และกนกวรรณ กันยะมี         299 
 

การรู้จ าตัวเลขไทยส าหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล     

จีราภา ทิพกรณ,์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และพนมขวัญ ริยะมงคล     308 
 

การลดของเสียในโรงงานผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    

มนตรี พพิัฒน์ไพบูลย ์ และพชร หงษาครประเสริฐ        318 
 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบสะสมพลังงานแบบปั๊มสูบกลับร่วมกับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์    

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

เฉลิมชาติ เมฆเมืองทอง, ศิริพงษ์ ตรรีตัน์ และไพฑูรย์ ยศกาศ       330 
 

การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมท้ังหมดในตัวอย่างน้ าโดยใชเ้ทคนิคการสกัดแบบของเหลว-ของเหลว    

กระจายตัวแบบจุลภาคและตรวจวัดด้วยเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปคโตรเมตรี  

ณัฐวุฒิ ดอกพกิุล, รัตนา สนั นเมือง และวิภารัตน์ เชื้อชวด ชยัสิทธิ์       339 
 

การศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินและรูปแบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกขา้วโพดในพื้นลาดชันท่ีจังหวัดน่าน 

กุลโรจน์ สมโสภา,รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ,จรัณธร บญุญานุภาพ และเสวียน เปรมประสิทธ์ิ     348 
 

การศึกษาความเปน็ไปไดเ้บ้ืองตน้ของการน าขยะในมหาวิทยาลัยมาแปรรูปเปน็เชื้อเพลงิขยะ      

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

พรรณี ธรรมม,ี อัจฉรา วิริยา, ญาณสินี สุมา  และนิตย์ตะยา ผาสุขพันธ์ุ       360 
 

การศึกษาและพฒันาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแก้วส าหรับผู้ประกอบการเซรามิก   

ธานี อดิศัยพัฒนะกุล และกิติชัย ระมิงค์วงศ์         366 
 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อยแบบเปียกของอนุภาคเงนินาโน ท่ีมีต่อข้าวหอมมะลิ 105  

และข้าวเหนียว กข6  

จักรกริสน์ คัญทพั และสุจิตรา ศรีสังข์         377 
 

การศึกษาสังคมพืชและการใชป้ระโยชนป์่าชายเลน ต าบลท่าพริกและต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  

สุรพจน์ ปลีกล  า, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธ์ิ, วิรงรอง ดวงใจ และพฤทธิ์ ราชรักษ ์      384 
 

การสกัดน้ ามันปาล์มท่ีตกค้างจากกากดินฟอกสีด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิว      

วิรินทร์ กิตติธรรมวงศ์, อัมพริา เจริญแสง, สุธา ขาวเธียร,รามนรี เนตรวิเชียร, และนวลกมล อาภรณ์พงษ์   397 
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การสกัดโปรตีนและน้ าตาลจากร าข้าวสกัดน้ ามนั         

ทิพวรรณ ทองสุข           408 
 

ความเป็นไปได้เบื้องตน้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตร 

ในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย 

ลดามาศ เบ็ญชา, ณัฐวดี ชอ่เจริญ, ญาณสินี สุมา  และนิตย์ตะยา ผาสุกพันธุ์      418 
 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศพัท์มือถือ     

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร  

สุรพงษ์ วิริยะ           424 
 

ความสามารถของ Exophiala xenobiotica เจริญบนฟีนอล       

ศิริประภา จันทะบญุ, ศิริลักษณ์ สันพา, สุชัญญา ทองเครอื และกานต์รวี ขยนั      432 
 

คุณสมบัติทางกายภาพและวิวฒันาการของดาวฤกษ์บางดวง ในกระจุกดาว NGC 2287     

วิไลพร นาเกิด, พาฝัน เขตสูงเนิน, พนิดา ขอสินกลาง, รณกฤต รัตนมาลา และสมานชาญ  จันทร์เอี ยม   440 
 

คุณสมบัติบางประการในน้ าสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนท่ีแตกต่างกัน        

ชินกฤต สุวรรณครี,ี ชินวร พริิยพงศ์พทิักษ์, ศุภลักษณ์ ล้อมลาย และจรูญ จกัรมุณ ี     446 
 

เคร่ืองปัน่ไฟฟ้าพลงัน้ าขนาดครวัเรือนติดตั้งบนพื้นท่ีภเูขา จ.เชียงราย       

ด ารงศักดิ์ วงศ์ตา และวรพงษ์ กันทะ         454 
 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเคร่ืองปั้นดนิเผาสู่การผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา หมู่บ้านทุ่งหลวงและหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว  

ประกรณ์ วิไล และอภิญญา วิไล          461 
 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา  

เยาวเรศ กาฬภักด ี           468 
 

ประสิทธิภาพของการใชง้านระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพการด าเนนิงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  

วิรัช กาฬภักด ี           476 
 

ผลของจุลินทรีย์เรง่การย่อยสลายต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และการย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ของปุ๋ยหมักจากใบล าไย  

สุทิศา ชัยกุล และภาวัลย์ พวงจันทร ์         489 
 

ผลของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในดินรว่นปนทรายท่ีปลูกผักกาดเขียวปล ี     

ชุติมา ฉิมปรางค,์ เบญจมาศ อุ่นศรี และวภากร ศิริวงศ์        500 
 

แผ่นบุผนังจากซงัข้าวโพด           

กาญจนา วรพุฒ, ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์, ศิรเดช สุริต, กนกอร ห้ันเจรญิ และธิติมา  ใสโม้    511 
 

ระดับรังสีซีเซียม-137 และความเสียหายของดีเอ็นเอในหอยแมลงภู่ Perna viridis     

บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ด้วย Comet Assay  

ยุทธนากร สุขจันทรา, วันวิวาห์ ตุ้มน้อย และยุทธนา ตุ้มน้อย       521 
 

วงจรบักส์คอนเวอร์เตอร์ส าหรับชาร์จประจุแบตเตอร่ีด้วยพลงังานแสงอาทิตย์      

เกษม ตรีภาค, สุวรรณ จันทร์อินทร,์ ศตวรรษ กรรณิกา, อรรถพล ชัยวงศ์, พิทยา จิว๋เจริญ และนพพร พชัรประกติิ  531 
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หุ่นยนต์ติดตามบุคคลด้วยระบบควบคุม PID        

พรพิศุทธิ์ วรจริันตน์           553 
 

ระบบติดตามวัตถุท่ีสามารถบันทึกพิกัด GPS ของวัตถุผ่านทางเครือข่าย GPRS ไปยงัเว็บไซต ์ 
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อิทธิพลของเปลือกไข่ไกเ่ผาท่ีมีผลต่อก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์       
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แอนดรอยด์แอปพลิเคชันจัดเส้นทางการท่องเท่ียวสถานท่ีส าคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์      

ไพศาล สุธีบรรเจิด, ยุภา ค าตะพล, ดวงจันทร์ สีหาราช และศรัญญา ตรีทศ      581 

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Abstracts  
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ผการัตน์ รักษ์ยอ่ง, ขวัญฤดี ช่วยช,ู เกศินี บุญยืน, ปภัชญา มหาโพธิ์, สมชาย แสงอ านาจเดช และพวงเพชร วารยี ์ โม้ลี  591 
 

การศึกษา T2*magnetic resonance imaging ในการประเมินภาวะธาตุเหล็กเกิน ในผูป้่วยธาลัสซเีมีย  
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พีระพล วอง, มยุรี กิตติจารุขจร, เอกอมร เทพพรหม, รวิสุต เดียวอิศเรศ และวาณีรัตน์ กาฬสีห์    592 
 

การแยกเชื้อของ Cryptococcus neoformans จากมูลนก และต้นไม้จากหลายจังหวัดในภาคเหนือ  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย     

ศิริประภา จันทะบญุ, ศักรินทร์ สุขสกล และกานต์รวี ขยัน       594 
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กริช เรอืงไชย, อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชื อ        642 
 

การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรไทยกับยาแผนปจัจุบันในหลอดทดลอง: การประเมินความสามารถ  

ในการยับยั้งเอนไซม์ท่ีใช้ท าลายยา  

ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล, จักกฤษ ห่ามกระโทก, วินิจ เกิดเพ็ง, ธวัชชัย ศรีธรรมศิริ, ศิรินทร พิสุทธานันท์ และด ารงศักดิ์ เป๊กทอง 650 
 

ความสัมพันธ์ของสุขอนามัยในชอ่งปากไม่ดีกับการติดเชื้อท่ีลิ้นหวัใจของผู้ปว่ยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

จุฑารัตน์  ปิ่นเขียน, พิชญพงษ์ ดรุงคเวโรจน์,ชีวันธร  แดงใหญ,่ สรวีย์  ปกจิเฟื่องฟู และภัทรา กีรติภารัตน์   660 
 

แนวทางการสื่อสารท่ีพึงประสงคข์อง (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ในมุมมองชาวไร่ยาสูบ  

ในชุมชนแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย  

จักรพันธ์ เพช็รภูม,ิ ปิยะรัตน์ นิ มพิทกัษ์พงศ์ และอดิเรก มีบญุ       673 
 

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร         

กรกมล แก้วม่วง, จุติพร ตะน้อย, เอกรัช ชมภูทับ, มนัสนันท์ พิบาลวงศ์, ฉวีวรรณ อินทรกุล, วันดี นิลส าราญจิต 

และรจฤดี โชตกิาวินทร ์          686 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใชบ้ริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

เกศศินี วีระพันธ์           695 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเดก็ระดับประถมศึกษาตอนต้น     

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

สุทธิชา สายเมือง           706 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงู ชนิดไม่ทราบสาเหตุ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบอื จังหวัดก าแพงเพชร  

จิราวรรณ เจนจบ และสุพัฒนา ค าสอน         721 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเวน้การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

มนัสนันท์ ผลานิสงค ์และสุพัฒนา  ค าสอน         735 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน   

ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

จิรนันท์ วีรกุล           746 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของผู้สูงอายุโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ 

ต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวงัทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

ชนะ สมัครการ  และสุพัฒนา ค าสอน         758 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการต้ังครรภ์ จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผกากรอง พาติกะบุตร , ภัทรานิษฐ์ สกุลไชยกร, ภาณุวัฒน์ พลัง, ภาสกร ทีฆวีรกิจ, วชิรพร บรรณเภสัช และภาวดี ช านิเชิงค้า 769 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค ์

ศิริรัตน์ รอดแสวง           786 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตจุากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6  

ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก  

ชนาภัทร บุญประสม และจักรพันธ์ เพช็รภูม ิ        798 
 

ปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลต่ออาหารตามวัยในทารกอายุ 6-12 เดือนของผูป้กครองท่ีมารับบริการ   

ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ธิติมา เงินมาก และสุพาณี บุญโยม         809 
 

ประสิทธิผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนรว่มของชุมชนในการควบคุมลูกน้ ายุงลาย    

อ าเภอค าม่วง จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ  

กฤตเมธ อัตภูมิ, วินัย รัตนสุวรรณ, ดุสิต สุจิรารัตน์ และมธุรส ทิพยมงคลกลุ      821 
 

ผลของสารนารนิจินต่อการท างานของหลอดเลือดในหนูท่ีมีคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง     

ศิรินารถ เพ็งเนตร, อิทธิพล พวงเพชร และวชิราวดี มาลากุล       834 
 

ผลฉับพลันของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตในหนูขาว        

ณฐกร ค าแก้ว, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, กรองกาญจน์ ชูทิพย์ และอัจฉราภรณ์ ดวงใจ     845 
 

ระดับความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบีบตัวของหัวใจหอ้งล่างซา้ย      

ชุติวรรณ ใจชื้น, กาญจนา จติติพร, โตมร ทองศรี และแพรวพรรณ สุวรรณกิจ      856 
 

ฤทธ์ิของ hesperidin ต่อการต้านเบาหวาน และการตายแบบ apoptosis ของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนู 

ท่ีถูกเหนี่ยวน าใหเ้ปน็เบาหวานดว้ยสาร   

วันทณี หาญช้าง           864 
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ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของ hesperidin ในตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนีย่วน าให้เป็นเบาหวานดว้ยสาร streptozotocin  

วันทณี หาญช้าง และอารีย์ ค าจันทร ์         877 
 

สถานการณ์การบริโภคและนโยบายการป้องกันเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในจงัหวัดมหาสารคาม    

กฤษฏ์  โพธิ์ศร,ี ผดุงศิษฏ์  ช านาญบรริักษ,์ บุญชอบ  สิงห์ค า, กิตติศักดิ์  ไกรจันทร์, สุรศักดิ์  ไร่วิบูลย์ และสุนีรัตน์  สิงห์ค า 891 

 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

Abstracts 
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กรณีศึกษา : โรงเรยีนบ้านแม่ปั๋ง ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่  

รัตนากาล ค าสอน และนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล        903 
 

การศึกษาทักษะภาษาอังกฤษของชาวบ้านชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหวอ าเภอกุมภวาป ีจังหวัดอุดรธานี   

โศภิดา บุญจ านง           905 
 

การสื่อสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันตราสนิค้าในกลุ่มเคร่ืองส าอาง น้ าหอม และอุปกรณ์เสริมสวย  

นภนนท์ หอมสุด, ภูวนันท์ศิริ สวุรรณธนู และภษร ปริญญาวิสุทธิ       906 
 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลผาสุก    

อ าเภอกุมภวาปี จงัหวัดอุดรธาน ี  

วัฒน์จิรชยั เวชชนินนาท          907 
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การยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh  ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สุชานุช แสงประเสริฐ และเกตุวดี สมบูรณ์ทว ี                    1052 

 

  



 

 

-- ฎ -- 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 

การยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสนิคา้ Apple ของกลุม่คนรักตราสนิค้า Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) 

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี มนทกานติ์  ลิ้มสกุล และศิริพร  อร่ามศรี                   1064 
 

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดของนักศึกษาสาขาวชิาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ 

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชัร,์ อชิตพล พลเขต, แก้วตา ผิวพรรณ และสุปรียา ภาระภิตานนท์                 1075 
 

การศึกษาแนวคิดในสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  

กันต์กนิษฐ์ ฉันทะมติร ์, อมรรตัน์ อังเวโรจน์วิทย์, และธิติยา บงกชเพชร                            1080 
 

การศึกษาเปรียบเทียบค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กของญี่ปุน่และเพลงกล่อมเด็กของไทย      

พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร ์                      1090 
 

การศึกษาหนว่ยค าเติมในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 

ปราง ปิงเมืองเหล็ก และชมนาด อินทจามรรักษ ์                    1112 
 

การส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาฟสิิกส์โดยใช้ชุดทดลอง ส าหรับนักเรียนชว่งชัน้ท่ี 4     

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ                      1129 

 

การสร้างคุณลักษณะอันพงึประสงค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาการจดัการงานเลขานุการ

และธุรการด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู ้  

กัญม์ฐญาณ์ ยงยุทธวชิัย และรังสิพัฒน์  ยงยุทธวิชัย                    1137 
 

การสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้ าของคนในกรุงเทพมหานคร    

กษิดิ์เดช ลาศนจันทร์ และเกตวุดี  สมบูรณ์ทวี                    1149 
 

การสื่อสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้า “Adidas” ของกลุ่มวัยรุ่นในสยาม   

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี ณัฐพร ลิช้้า และวนาลี  ฐิติเวศน์                          1158 
 

ความคุ้มค่าทางการเงินของการใช้น้ าร้อนพลงังานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของ     

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน  

ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์                       1170 
 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตต่อผลการเรียนรู้ของบัณฑิตคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์และสวัสดิการสังคม   

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557  

ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ ์                       1180 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจงูใจในการท างานกับคุณภาพชวีิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร  

ณิชากร กองแสง                       1189 
 

คุณภาพขั้นพืน้ฐานท่ีส่งผลต่อภาวะการไดง้านท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ     

ศรีสัมฤทธิ์ ศุภประเสริฐ                      1199 
 

 



 

 

-- ฏ -- 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินคา้ Lacoste ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

วิภาดา ไชยเชาวน์, ศศิกาญจน์ สุขเร่ห์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทว ี                   1208 
 

แนวทางการก าหนดถึงการมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรในกรณีบริษัทข้ามชาติเข้าด าเนนิธุรกรรม   

ในประเทศแหลง่เงินได้โดยวางแผนภาษเีพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงนิได้ท่ีได้รับจากก าไรธุรกิจ  

สรรค์ ตันติจัตตานนท ์                      1219 
 

บุคลิกภาพตราสินค้าทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่มจกัรยาน 100RPM ROOM   

นภนนท์ หอมสุด, ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ทว ีและอารียา กจิประสงค ์                   1237 
 

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก      

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี ลลิตภัทร สร้างถิ น และปิยวรรณ ชวาลเสนีย์                   1249 
 

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของวยัรุ่นในหวัหนิ     

นภนนท์ หอมสุด, กัญญาพัชร สีหะวงษ์ และเกศสุนีย์ ถึงโชคชาญชัย                  1261 
 

ปัจจัยการตลาดท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้าปั้ม PT ในเขตพื้นที่ จงัหวัดนครปฐม    

นภนนท์ หอมสุด, ปานเดือน สืบประดิษฐ์ และพิราภรณ์ เหลืองอัคราธร                  1274 
 

ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญงิ 

ในสยามสแควร ์  

นภนนท์ หอมสุด, กชนิภา บัวมณี, และนภัสวรรณ ชูจันทร ์                   1287 
  

ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ    

ในจงัหวัดมุกดาหาร 

นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา และศรัณย์ พิมพ์ทอง                     1298 
 

ปัจจัยทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผา้ใบยี่ห้อ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม 

ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และพิชชาภา ยางเดิม                     1308 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชื่อม่ันในตราสินค้าบอนชอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี ฐานีย์ บุญประดิษฐ์ และวรรณมาศ ใจหนัก                   1321 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อความเชือ่ม่ันในตราสนิค้า “After You Dessert Cafe” ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จิรพัฒน์ อินทรสุวรรณ,์ ศวิตา โรจนศริิ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี                   1333 
 

ผลการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรว่มกับการเรยีนรู้แบบโครงงาน      

รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส าหรับนิสิตปรญิญาตรี  

อพัชชา ชา้งขวัญยืน และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์                     1344 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษา  

สุภาณี เส็งศรี และวลีพร ปันนา                      1354 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง            หน้า 

 

ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, อนิรุทธ์ สติมั น และสุรพล บุญลือ                    1374 
 

ผลการพัฒนาชุดการสอนรว่มกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ศุภสิทธิ์ เต็งคิว และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์                     1386 
 

ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้า Thaibev       

นภนนท์ หอมสุด, เกศราภรณ์ สาวยง และนิศารัตน์ ศรีใส                   1395 
 

ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้าอิชิตัน       

นภนนท์ หอมสุด, บุณยาพร สุขโข และยศดา กุลนิรัติศัย                   1407 
 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเปน็ฐานท่ีมีต่อมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ลัทธวรรณ  ศรีวิค า, คเชนทร์ แดงอดุม และธิติยา บงกชเพชร                   1418 
 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกสท่ี์มีต่อความสามารถในการคิดเชงิพีชคณิต    

เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

พัชรินทร์ อินแสน และวนินทร สุภาพ                     1429 
 

พฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   

ฐิติกาญจน์ พลับพลาส ี และพรรษพร เครอืวงษ ์                    1439 
 

ภูมิปัญญาภาษาไทด าในเขตภาคเหนือตอนล่าง: หน้าที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของค าลงท้าย     

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา                      1452 
 

โสกันต์: พระราชพิธีแห่งความทรงจ า          

ประภาษ เพ็งพุ่ม                       1479 
 

อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภค กลุ่ม Gen Y  

ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

รัชนีกร ต่อรัตนไพบูลย์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทว ี                    1492 
 

อิทธิพลการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline  ของกลุ่มเพศหญงิ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เกตุวดี สมบูรณ์ทว,ี จินตจุฑา อยู่ทอง  และชวนศิริ ธรรมชาติ                  1504 
 

อิทธิพลการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญงิ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

นภนนท์ หอมสุด, ธัญญา ชูศิริ  และอภิชญา บางหลวง                   1515 
 

อิทธิพลการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y  

ในเขตอ าเภอหัวหิน  

สารินี ซับซ้อน, วิมลวรรณ ตันกิจเจรญิ และเกตุวดี สมบูรณท์วี                  1526 
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อิทธิพลการสื่อสารการตลาดท่ีมีต่อความเชื่อม่ันในตราสนิค้า “BMW” ของสมาชิก กลุ่ม ฅ-คนรักรถ   

นภนนท์ หอมสุด, นฤมล ปุริมะ และศิรประภา หาวัตร                    1537 
 

อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลเิคชั่น ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของ กลุ่ม Gen Y ในจงัหวัดนครปฐม 

ฐิติ ปฐมชัยคุปต์ และเกตวุดี  สมบูรณท์วี                     1549 
 

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีท่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Smart Phone ของกลุ่ม Gen Y ใน กรุงเทพมหานคร  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และศิวกร อโนรยี ์                     1558 
 

อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวในกลุ่มประชากรพืน้ท่ีสยาม กรุงเทพมหานครฯ 

นภนนท์ หอมสุด,  ชาลี นาวีภาพ และณัฐณี สว่างศร ี                    1568 

 

 

กลุ่มวิจัยสถาบัน 

Abstracts  
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Abstract  

This study aimed to evaluate the compliance facial and body moisturizing products registered to be sold in 

Thailand by Halal principles. The evaluation focused on the origins of ingredients in each product, regardless of 

manufacturing and production process. The Halal cosmetics and personal care ingredient criteria was used to 

evaluation Halal-ness of ingredients. Products categorized into 3 categories including 1) Halal products; the 

ingredients of products obtained from the Halal origins, 2) Haram products; products contained the non-Halal 

(Haram) ingredients and 3) Mushbooh products; products contained the Mushbooh ingredients that can be obtained 

from Halal or Haram origins. The result showed that there were 97% Mushbooh products, 2.5% Halal products 

and 0.5% Haram products. The main factor influencing the acceptability of products was the origins of ingredients. 

This result suggested that most facial and body moisturizing products contained Mushbooh ingredients such as fatty 

acids, collagen, hyaluronic acid and glycerin. These could be produced or obtained from various sources such as 

animals, plants, synthetic or petroleum or where uncertainty exists about its permission or prohibition according to 

Islamic law. For Haram products, there were only three Haram ingredients including a wine extract, carminic acid, 

and snail secretion filtrate extract. For Halal products, the origins or sources were from plants, seaweeds, mosses, 

synthetic-petroleum, minerals, aquatic animals including fish, shrimp and other crustaceans, mussels and so on.  

Keywords: Halal,  Haram,  Mushbooh,  Facial moisturizing products,  Body moisturizing products,  Thailand 

 

Introduction 

 Cosmetic and personal care products are the essential daily items for human needs. According 

to the Thai Cosmetics Act, B.E. 2535 and Association of South East Asian Nations Cosmetics 

Association (ACA), cosmetic products refer to products that have to contact with the external parts 

of the human body or with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity mainly for 

beautifying, cleansing, protecting, correcting body odor and perfuming. Cosmetic and personal care 

products are the mixture of chemical substances derived from natural sources and synthetic (Stryker, 

2012). The advancement of science and technology, the raw materials or ingredients can be obtained 

from many different sources (Mursyidi, 2013). The issue of cosmetic and personal care ingredients 

has generated a serious question for Muslim consumers. They concerned that cosmetic and personal 

care products may contain ingredients that do not comply with Islamic regulations. The purity and 

cleanliness of the products are important elements in Islamic teaching. The use of Halal cosmetic and 

personal care products will create more confidence in their use of these products. These concerns lead 
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to the availability of Halal cosmetic and personal care products in the world market. Halal cosmetics 

and personal care products are products that are efficacy, quality, safety and compliance religious 

requirement. 

 A survey of the awareness of Halal cosmetic and personal care products of Muslim consumers 

in five Asian countries found that the majority of respondents (79%) presented that they conscious 

about the Halal cosmetic and personal care products concept.  Moreover, the study showed that 

Muslims in Asia are realizing the importance of the choosing of Halal cosmetic and personal care 

products (Yusuf & Ab Yajid, 2016). The Halal cosmetic market has constituted 11% of the total 

global Halal market. Halal cosmetic and personal care market was analyzed as next in line for growth 

after Halal food products. The huge market of Halal cosmetics is the Middle East and Asia (The 

Global Halal Industry: An Overview, 2013). In 2015, the value of Halal cosmetic and personal care 

product was currently estimated to be 945.8 million US dollars in Southeast Asia. The Future Market 

Insights anticipates an increasing in this market to reach 1037.7 million US dollars by 2016 (Hassali 

et al., 2016).  

 In Thailand, Muslims are the second largest minority group. The Muslim population is about 

6.6 million or 10 % of the country’s population (Asia Muslim Population, 2014). The demand for 

Halal products has rapidly increased since Muslim consumers become more aware of the requirements 

for products to be considered Halal. Thus, Thai Muslims not just focus on Halal food products but 

have expanded their concerns to include other non-food products such as cosmetics and personal care 

products. The issue of ingredients in cosmetic and personal care products is a serious challenge. 

Several cosmetic and personal care products contain some Mushbooh (doubtful) ingredients which 

can be from Halal or Haram (prohibited) sources. The insufficient number of Halal cosmetic and 

personal care products, the level of consciousness of Halal cosmetic and personal care products and 

the Muslim’s concern over the ingredients used in these cosmetics and personal care products, has 

led to Muslims feeling that the available products may not comply fully with Halal standards. Even 

with the increase of Halal cosmetics and personal care products awareness among Thai Muslims, 

there are a few Halal cosmetic products in Thailand. According to the Halal Affairs Department of 

the Central Islamic Council of Thailand (CICOT) (2014), there were only 300 cosmetic and 

personal care products that met Halal certification standards.   

 Especially, Facial and body moisturizing products are of the highest demand in the Thai 

cosmetic market and they have the high prospect to contain the forbidden and doubtful ingredients 

such as animal-derived ingredients, including hyaluronic acid, collagen, fatty acid and amino acids 

and so on. According to the report, “The future of skincare market in Thailand to 2017” and 

“Cosmetics & Toiletries Market Overviews 2015,”  the largest sector of the Thai skin care categories 

are facial care and body care (Barker, 2013). The information from Thai FDA in 2012, there were 
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around 30,000 body and facial moisturizing products registered to be sold in Thailand. However, 

according to the Halal Affairs Department of the Central Islamic Council of Thailand (CICOT) 

(2014), there were only 80 Halal facial and body moisturizing products. Thus, Thai Muslims have 

few choices choosing Halal facial and body moisturizing products.  

 Toward the lack of the number of Halal cosmetic and personal care products and the level of 

consciousness towards Halal cosmetics in Thai cosmetic market, this study aims to evaluate available 

cosmetic products registered in Thailand using Halal standard criteria for evaluation and classification. 

 This study was conducted to evaluate the compliance of facial and body moisturizing products 

in Thailand according to Halal cosmetic and personal care criteria.  The area of the study covered 

only the investigation the source of ingredients of products. The products within the scope of this 

study were facial/body moisturizing products with and without sunscreens registered to be sold in 

Thailand by Thai FDA since these groups of products accounted for high market value and the high 

risk of the contamination with Haram and Mushbooh ingredients. The Halal Standard criteria that was 

used for this study focused only the sources of the ingredients, regardless of the manufacturing or 

production processes. 

 This information will be valuable to Muslim consumers as it would help them to become 

more informed of the ingredients of cosmetic products. It would also be useful in helping consumers 

select cosmetics. This information is another way for consumers to protect themselves as buyers. The 

use of these products can have an effect on the users as it may have physical and psychological 

influences. Cosmetic and personal care products that are contaminated with forbidden ingredients can 

make religious practitioners feel uncomfortable and as though they are not fully complying with their 

beliefs. The manufacturers who are interested in the development of Halal cosmetic products will also 

benefit from this study. 

 

Methods and Materials 

Population  

 The population was facial and body moisturizing products registered to be sold in Thailand. 

The listed population was obtained from the Cosmetic Control Division, Food and Drug 

Administration, Ministry of Public Health, Thailand on 31st July 2012. The population was divided 

into 2 groups including facial moisturizing product and body moisturizing product. The total numbers 

of facial moisturizing products were 21,434 products and the body moisturizing products were 9,319 

products.  

 The sample size of facial and body moisturizing products was calculated based on Yamane’s 

formula (Israel, 1992). 
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Where; n = the sample size 

 N = the population size 

 e = the acceptable sampling error, A 95% confidence level and P = 0.05 are assumed 

 

Sample     

 The number of sample was 400 facial moisturizing products and 400 body moisturizing 

products. The sampling procedure was systemic random sampling. 

Ethical Considerations 

 The proposal has been approved by Naresuan University Ethical Committee. This study did 

not directly involve human or animal subjects. 

Instruments 

 The instrument of this study was the checklist and the Halal cosmetic and personal care 

ingredients criteria. The checklist was adopted from the E-number ingredients (E-Numbered 

Ingredients, 2011). The checklist was designed to collect the information of facial and body 

moisturizing products including name and ingredients. Then, the categorization of cosmetic 

ingredients was arranged into three categories as Halal, Haram and Mushbooh.  

 Halal cosmetics and personal care ingredient criterion was adopted from General guidelines 

on Halal food of OIC/SMIIC Standard, Halal cosmetic and personal care general guidelines of 

Malaysian Standard, Requirements for Halal Cosmetics of UAE Standard and Halal cosmetic and 

personal care general guidelines of IHI Alliance Standard. Cosmetic ingredients in Halal cosmetics 

and personal care ingredient criterion were divided into 3 groups including Halal, Haram and 

Mushbooh ingredients.  

 Halal ingredients refer to ingredients that obtain from origins that are permissible according 

to Islamic law such as plant, microorganism, aquatic animal, soil, petroleum and mineral, honey, 

beekeeping products and so on.  

 Haram ingredients refer to ingredients that obtain from forbidden origins according to Islamic 

law such as pigs, venomous animals such as snakes and other similar animals, animals which are 

considered repulsive like lizards, insects and other similar animals, amphibious animals, alcoholic 

drink, harmful ingredient and so on. 

 Mushbooh ingredients mean the ingredients that fall into the grey area between Halal and 

Haram sources. In this study, Musbooh ingredient mean ingredients that can be produced from the 

Halal sources or Haram sources such as wax and its derivatives that can be produced from animals, 

n = N/(1+N*(e)2) 

N/(1+N*(e)2) 
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plants or petroleum, amino acid, the derivative of animal that can be produced from Halal or Haram 

animals such as hyaluronic acid, collagen, gelatin and others similar ingredients and so on. 

Quality Assessment of the Instrument  

 Validity 

 Three experts in the field of Halal assessed the instruments for face validity. First, Halal 

content experts from the Director of the Halal Science Centre Chulalongkorn University, second from 

the faculty of Pharmacy International Islamic University Malaysia and the last from the faculty of 

Pharmaceutical science, Prince of Songkla University. Then the researcher revised the instrument 

based on experts’ suggestions. 

 Reliability 

 The reliability of the instrument was determined by inter-rater reliability. There were three 

evaluators in this study. The reliability test of the instrument by three evaluators revealed that the 

percent of agreement was 90%.  

Data Collection 

 The data were recorded in the checklist. Then, the ingredients were evaluated according to 

the sources of them by Halal cosmetics and personal care ingredient criteria. According to the criteria, 

ingredients were divided into 3 groups; Halal, Haram and Mushbooh.  

Data Analysis 

 The data were analyzed using the descriptive statistics. These data were described in percentage. 

Results 

 Tables 1 and 2 showed the result of the facial and body moisturizing products that were 

evaluated according to the Halal cosmetic and personal ingredient criteria. The products were divided 

into 3 groups; Halal, Haram and Mushbooh. According to table 1, most of facial moisturizing 

products were Mushbooh products 385 (96.25%), followed by Halal products 13 (3.25%) and 

Haram products 2 (0.5%). 

Table 1 the evaluation of facial moisturizing products. 

Product category 
Number 

Halal Haram Mushbooh 

Locally-produced facial moisturizing products without sunscreen 5 2 199 

Imported facial moisturizing products without sunscreen 7 0 115 

Locally-produced facial moisturizing products with sunscreen 1 0 49 

Imported facial moisturizing products with sunscreen 0 0 22 

Total 13 (3.25%) 2 (0.5%) 385 (96.25%) 

 

 According to table 2, the majority of body moisturizing products were Mushbooh products 

390 (97.5%), followed by Halal products 9 (2.25%) and Haram products 1 (0.25%). 
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Table 2 the evaluation of body moisturizing products. 

Product category 
Number 

Halal Haram Mushbooh 

Locally-produced body moisturizing products without sunscreen 2 0 215 

Imported body moisturizing products without sunscreen 5 1 110 

Locally-produced body moisturizing products with sunscreen 1 0 57 

Imported body moisturizing products with sunscreen 1 0 8 

Total 9(2.25%) 1(0.25%) 390 (97.5%) 

 

Discussion 

 This study was an initial screening of the amount of Mushbooh, Haram and Halal facial and 

body moisturizing products on the Thai cosmetic and personal care market. The evaluation showed 

that some products on the market are of concern to Muslim consumers, especially, those containing 

Mushbooh ingredients that can be obtained from various sources such as animals, plants, petroleum 

and so on. According to Khattak (2008), to examined the ingredients used in making cosmetic and 

personal products. He found that many of these ingredients are of doubtful (Mushbooh) origins and 

may not comply with Halal standards. Thus, Mushbooh ingredients that were found in Mushbooh 

products can be obtained from various sources, some of which may not comply with Halal certified. 

 Halal verification and authentication require all products to have Halal-compliant ingredients. 

One method to authenticate Halal-ness of products is to perform a chemical analysis. This method is 

used to verify the source of ingredients of cosmetic and personal care products. Thus, chemical 

analysis is another best way to identify the Mushbooh ingredient in the case of doubtful origins.  

 However, the chemical analysis does not cover all Haram or Mushbooh ingredients which are 

not chemical in nature like dead animals. Moreover, when Haram ingredients are mixed with other 

Halal ingredients having similar chemical structures in the products, it increases the difficulty in 

analyzing for Haram ingredients. Chemical analytical methods are difficult to identify the sources of 

pure ingredients or compounds, especially ingredients that do not have DNA such as fatty acid like 

stearic acid, amino acids such as cysteine, etc. (Jahangir et al., 2016). Thus, Halal organizations 

use chemical analytical techniques with a documentary process to check the origins of ingredients. 

 According to the teaching of the Al-Quran, Allah (God) recognized that “He did not make 

anything Halal without it being Toyyiban (pure, clean and wholesome) nor anything Haram which 

was not impure, dirty with filth (Kamali, 2013).” Thus, in the case of ingredients where the origins 

cannot be identified, by the use of both methods (chemical analysis and the documentary method), 

it is going to be a question for the evaluators of how to identify its sources. Can this ingredient be 

identified as Halal if it is clean and not contaminated with any forbidden substances under Islamic 

law, it is safe and wholesome for consumers. 
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 In this study, Halal products were products that contained ingredients of obvious origin, 

produced from Halal approved sources such as plant extracts, petroleum, chemical synthetics, soil, 

aquatic animals and the like. For Halal products in this study were the products that have a high 

probability to be registered and awarded Halal certification. Even though the sources of ingredients 

that are used in Halal products are naturally Halal but if they are mixed with prohibited substances or 

compounds during the ingredient’s production, that ingredient will be Haram. Thus, process and 

methods of the extraction and preparation as well as the manufacturing process of products have to 

be considered for Halal certification. 

 For the identification of Haram products in this study, researchers could identify the Haram-

ness by the name of the ingredients. Ingredients that were found in these groups are produced from 

specific sources that were only obtained from Haram animals or products. Haram ingredients that 

were found in this study including the wine extract, carminic acid which is a red coloring that is 

extracted from the female cochineal insect, and snail secretion filtrate extract.  

 However, there is still conflict about the sources of ingredients for Halal cosmetic and personal 

care products by various scholars. Mahyeddin et al. (2013) assessed the viewpoints of the different 

scholars regarding the issue on the use of leeches and earthworms in pharmaceutical and personal 

care products. It is known that leeches and earthworms are classified to be Haram animals. However, 

according to highly beneficial substances that were found in earthworms, leeches and the hygienic 

production process, from the Islamic lawyer’s perspective, it is permissible to use leeches and 

earthworms for medication and cosmetic purposes. The allowing of both animals is practical, as they 

are beneficial. So, how about snail secretions? Snails are classified as Haram origins; however 

following the research snail secretions contain various substances that benefit the skin with the hygiene 

production process, Can snail secretion be regarded as a Halal ingredient? 

Conclusion 

 The result showed that most of facial and body moisturizing products were Mushbooh (97%), 

followed by Halal (2.5%) and Haram (0.5%). The main factor influencing the acceptability of 

products was the origins of the ingredients. Mushbooh products were products that contained 

ingredients of unknown origin, or can be produced or obtained from various sources, where 

uncertainty exists about its permission or prohibition according to Islamic law. Mushbooh ingredients 

that were found in this study include fatty acids such as stearic acid, arachidic acid, lauric acid, oleic 

acid, palmitic acid and so on, fatty alcohols such as stearyl alcohol, oleyl alcohol, lauryl alcohol, 

cetearyl alcohol and so on, cholesterols, amino acids, collagens, elastin, hyaluronic acid, the mixture 

of amino acid and other substances.  

 Haram products, there were only three Haram ingredients including a wine extract, carminic 

acid and snail secretion filtrate extract were found. Some Haram ingredients are easily identified 
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according to their origins. However, there are some ingredients that are the high concern for Muslim 

consumers including gelatin, collagen and hyaluronic acid. These type of ingredient usually obtain 

from animal especially pork. 

 For Halal products, origins or sources of them in this study were obtained from plants, 

seaweeds, mosses, synthetic-petroleum, minerals, aquatic animals including fish, shrimp and other 

crustaceans, mussels. According to the limitations of this study, this study focused only on the sources 

of the ingredients, regardless of the manufacturing or production processes. So Halal products in this 

study were products that have high probability to be registered and awarded Halal certification.      

Suggestions 

 The issue of cosmetic and personal care ingredients is the main factor for the choosing of 

Halal cosmetic and personal care products; however, to choose Halal cosmetic products, consumers 

must have knowledge of the ingredients in products. According to this study, to identify Halal-ness 

of products by the evaluation of ingredients, the evaluators must have knowledge about Halal principle 

of ingredient origins co-ordinate with information of ingredients. Even the consumer can find 

information of ingredients of products but it is still difficult to identify Halal-ness of them anyway.  

Thus, the list of ingredients on the cosmetic and personal care product label just tell the name of 

ingredients that are useful for the safety information. Therefore, the best way for Muslim consumers 

are the looking for Halal logo on the product’s label.  

 According to the number of Muslim population and the serious attention of religious 

compliant, Muslim market is considered to be a homogenous market. Thus, Muslims is becoming the 

Huge market potential of the world market. This is the good opportunities for manufacturers to 

produce Halal products in the world market because Thailand already has the high potential of 

cosmetic production and the most sources of ingredients are botanicals products. Moreover, the Halal 

cosmetic and personal care products not only for Thai Muslim consumers but also for the Muslim 

population in AEC country which has almost 50% Muslim population (Asia Muslim Population, 

2014) as well as the Middle-East and Asia countries that are also the high potential market of Halal 

cosmetic and personal care products. According to the demand of Halal products, the current market 

for Halal product offers huge export opportunities. Therefore, Thai cosmetic manufacturers have a 

high opportunity to export Halal products because there is the supporting from the Thai government 

to support the knowledge and advice for Halal product production and the promotion of Thai Halal 

products in the world market.  

  For manufacturers who are interested in the production of Halal cosmetics and personal care 

products, the main control points are ingredients and utilities that contact with products. According 

to Halal cosmetic and personal care guidelines, first manufacturers must focus on ingredients which 

comply with the Halal certification. In the case of ingredients that do not certify Halal standards, 
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manufacturers have to place the relevant the information of ingredient from the supplier for the detail 

of source and the production. Second, the production must comply with the GMP Standard. GMP 

Standard will protect the production line from the contamination of forbidden and harmful ingredients 

or substances. For the exported, manufacturers should check the Halal certification of the country that 

manufacturers export. 

Moreover, according to the Halal Affairs Department of the Central Islamic Council of 

Thailand (CICOT) in 2014, there are only 80 facial and body moisturizing products certified as 

Halal. The lack of Halal products on the Thai cosmetic market showed that Thai cosmetic 

manufacturers did not realize the importance of Halal cosmetic products. The main reason may be the 

small number of Muslims in Thailand compared with other countries such as Malaysia and Indonesia 

that are the Muslim-majority countries. Thus, the future research may contemplate the awareness and 

intention of Halal cosmetic and personal care products in Thai Muslim consumers to know the demand 

of Halal cosmetic and personal care products in Thailand. Moreover, this will improve the knowledge 

of Thai Muslims in the Halal cosmetic and personal care products concepts. 
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Abstract 

The KluayNamwa is a variety of banana common in Thailand, grown in all regions and available throughout 

the year. Outer parts (peel, hand and bunch) of banana are usually left and disposed from industrial process where 

the banana peel accounts for 40 %w/w of total fruit. Many studies showed that banana peel contained high value 

of phytochemicals for using in pharmaceutical, cosmetic and food industries such as gallocatechin, tannin and 

provitamin A. Ingkaninan and colleague studied the antioxidant activity of banana peel, hand and bunch extract. 

The extracts were determined percent yield and antioxidant activity by using 4 methods, Folin-Ciocalteu method, 

DPPH assay, ABTS assay, and FRAP assay. The banana bunch extract have shown the highest antioxidant activity 

and the greatest percentage yield of three extracts. 

Our study was interested with the components including gallic acid, gallocatechin, catechin, epicatechin 

and epigallocatechin gallate in the banana bunch extract, which can be used in the pharmaceutical, cosmetic and 

food industries. This study can add value to the banana bunch usage and increase the revenue income of the banana 

cultivating farmers. The aim of this study was to use high performance liquid chromatography (HPLC) analysis to 

determine the gallic acid and catechins in banana bunch extract compared to standard. 

High performance liquid chromatography analysis for banana bunch extract with an isocratic elution was 

developed. There are 2 systems of mobile phase; 1) 0.1% formic acid and acetonitrile and 2) 0.1M phosphoric 

acid and acetonitrile. Gallic acid (GA), gallocatechin (GC), catechin (C), epicatechin (EC) and epigallocatechin 

gallate (EGCG) were used as standard compounds for this study. The suitable system of HPLC analysis for banana 

bunch extract was 0.1M phosphoric acid: acetonitrile at ratio 90:10. From 5 standards in this study, gallic acid 

only, was detected from banana bunch extract.  

Keywords HPLC, gallic acid, catechins, banana, banana bunch extract 

 

Introduction 

The KluayNamwa is a variety of banana common in Thailand, grown in all regions and 

available throughout the year. According to data from the Thai Department of Agriculture, in 2011, 

some 781,683 tons was produced, representing total revenue from sales of more than 8,680 million 

Baht (กล้วยน ้ำว้ำ พืชเศรษฐกิจหม่ืนล้ำน, 15 August 2013). This revenue was achieved from the sale 

of natural bananas and did not include revenue derived from processed banana products. The fruit of 

the banana is processed into saleable products, leaving the peel and the stems of the hand and the 

bunch. The weight of the left-over banana peel, after processing, is 40%w/w of the whole banana 

(Anhwange, Ugye, & Nyiaatagher, 2009). 
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The KluayNamwa is the variety Musa sapientum L. in the type AAB (triploids) which 

belongs to the Musaceae family. After cutting of the bunches, the bananas are either sold as natural 

fruit, or prepared for processing into further products, such as sun-dried bananas. The left-over peels 

are essentially a waste product of the processing activity. (Wilaipol, 2009). However, banana peel 

is known to have medicinal properties such as providing protection against stomach ulcers, (Lewis & 

Shaw, 2001), being an antioxidant (Mokbel & Hashinaga, 2005), and having antibacterial (J. 

Chen, Liu, Ren, Li, & Jiang, 2004; Mokbel & Hashinaga, 2005) and wound healing properties 

(Agarwal et al., 2009; Someya, Yoshiki, & Okubo, 2002). Many studies showed that banana peel 

contained high value of phytochemicals for using in pharmaceutical and food industries such as α-

carotene (Davey, Keulemans, & Swennen, 2006), β-carotene, vitamin C, oxalate, phytic acid, 

tannin (Nagarajaiah & Prakash, 2011) and gallocatechins (Someya, et al., 2002). Ingkaninan and 

colleague studied the antioxidant activity of banana peel, hand and bunch extract. The extracts were 

determined percent yield and antioxidant activity by using 4 methods, Folin-Ciocalteu method, DPPH 

assay, ABTS assay, and FRAP assay. The banana bunch extract have shown the highest antioxidant 

activity and the greatest percentage yield of three extracts (Waranuch, Ingkaninan, Viyoch, 

Kritsunankul, & Sittichokechaiwut, 2014). 

Our study was interested with the components including gallic acid, gallocatechin, catechin, 

epicatechin and epigallocatechin gallate in the banana bunch extract, which can be used in the 

pharmaceutical, cosmetic and food industries. This study can add value to the banana bunch usage 

and increase the revenue income of the banana cultivating farmers. The aim of this study was to use 

high performance liquid chromatography (HPLC) analysis to determine the gallic acid and catechins 

in banana bunch extract compared to standard.  

 

Materials and methods 

Materials and instruments 

Gallic acid, gallocatechin, catechin, epicatechin, and epigallocatechin gallate were purchased 

from Sigma (Steinheim). Methanol, ortho-phosphoric acid 85% and acetonitrile were purchased 

from RCI Labscan (Bangkok, Thailand). Banana bunch extract was obtained from Assoc. Prof. Dr. 

Kornkanok Ingkaninan. 

HPLC instrument (LC-10AT VP) consists of UV -Vis detector (SPD-10A VP,), an auto-

sampler (SIL-20AC HT,) and column oven (CTO-10AS VP) were products of Shimadzu, Kyoto, 

Japan. Analytical column and guard column were Vertisep™ pH endure, products of Vertical 

Chromatography, Thailand. 
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Methods 

Chromatography separation were carried out on a reverse-phase Vertisep™ C18 column with 

5 µ m and 4.6x250 mm diameter. The injection volume was 20 microliters and the temperature of 

column was thermostated at 25 degree Celsius. The mobile phases were used 2 systems; 1) 0.1% 

formic acid and actonitrile (85:15) and 2) 0.1M phosphoric acid: acetonitrile (83:17). The flow 

rate was set at 1.0 ml/min and time of analysis was 15 minutes. The detector’s wavelength was set 

at 275 and 210 nm for each system, respectively.  Determination was performed in triplicates. 

Gallic acid (GA), gallocatechin (GC), catechin (C), epicatechin (EC) and epigallocatechin 

gallate (EGCG) were used as standard compounds for this study. The standard stock solutions were 

prepared by weighing 10 milligrams of each standard into each 10 milliliters volumetric flasks. The 

volumes were adjusted with methanol and then mixed it well. All solutions were kept at -20 degree 

Celsius. 

Ten milligrams of banana bunch extract was precisely weighed and added to 1 milliliter of 

methanol mixed until cleared solution was obtained. Mobile phase, 9 milliliters were added to the 

portion mixture then mixed it well.  

A validation method was performed according to US Food and Drug Adminitration volumn 

II- methods, method verification and validation ORA-LAB.5.4.5(USFDA, 2014).  

Linearity 

Eleven additional calibration levels were prepared by 2-fold serial dilution with mobile phase 

in the range of 25 to 0.0244 µ g/ml. 

Limit of detection (LOD) and Limit of quantification (LOQ),  

An estimation of the limits can be achieved by the determination of the signal/noise ratios of 

3:1 (LOD) and 10:1 (LOQ). 

Precision 

Precision of the system was determined as intra- and inter-day precision. The intra-day 

precision was analyzed by triplicate analysis at 3 concentrations of the sample on the same day. The 

inter-day precision was analyzed at 3 concentrations on 3 consecutive days. 

Accuracy 

Accuracy was determined by using spiked technique, the standard gallic acid was spiked in 

matrix a comparison of the theoretical concentration of standards added to sample solution and those 

obtained within the HPLC analysis. The theoretical concentration of gallic acid were 6.25, 1.56 and 

0.39 µ g/ml. Each sample solution was injected in triplicate. 
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Result  

 HPLC analysis for GA, GC, C, EC and EGCG in banana extract with an isocratic elution 

was developed. There are 2 systems of mobile phase; 1) 0.1% formic acid and acetonitrile and 2) 

0.1M phosphoric acid and acetonitrile. Both systems were compared the sensitivity of the systems on 

standards and extracts to select the suitable system. 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Chromatogram A and B were analyzed by using 0.1% formic acid and acetonitrile (85:15). 

Chromatogram C and D were analyzed by using 0.1M phosphoric acid: acetonitrile (83:17). The 

chromatogram A and C were showed the peaks of the standards; GA, GC, C, EC and EGCG. The 

chromatogram B and D were showed the peaks of the banana bunch extract. 

 Chromatogram A and C represented the peak of standards; GA, GC, C, EC, and EGCG, 

respectively. Chromatogram B and D represented the peak of extract. The elusion system of 

chromatograms, A and B were 0.1% formic acid and acetonitrile (85:15) whereas those for 

chromatogram C and D were 0.1M phosphoric acid: acetonitrile (83:17). From the chromatograms, 

0.1M phosphoric acid: acetonitrile was selected to analyze the compounds in banana bunch extract. 

The peak of gallic acid in the banana peel extract was shown with retention time of 3.521 which was 

in the range of dead space, thus the system was developed by changing the ratio of 0.1M phosphoric 

acid : acetonitrile from 83:17 to 90:10. The retention time was shifted from 3.521 to 4.921 in the 

Fig. 2. The calibration data of standard gallic acid was shown in the Table 1. Linearity of all response 

GA 

GC C EC 

EGCG 

GA 

GC 
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EC 

EGCG 

GA 

GA 

Unknown 

Unknown 

275 nm 275 nm 

210 nm 210 nm 

A B 

C D 
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was obtained in the range of 0.0976-25 µ g/ml. The detection limit determinate at signal to noise 

ratio was 0.0244. 

 
Fig. 2 Chromatogram of standard gallic acid at retention time of 4.921 minutes. 

 

Table 1 Calibration data of the standard gallic acid 

 

 

 

 

 

 
 

The accuracy of this method was determined by used the standard addition method. Three 

different concentration of standard gallic acid were added to a sample and analyzed. The determination 

was performed in triplicates for each set. The results were shown in the Table 2.  

 The intra- and inter-day precision of the method was obtained from 3 dilutions of standard 

gallic acid for 3 consecutive days. The inter- and intra-day precision can be determined from 

percentage of RSD (%RSD).  

y = 160,223.1438x - 7,976.7560

R² = 0.9997
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Correlation coefficient 0.9997 

Limit of detection  (µ g/ml) 0.0244 

Limit of quantification (µ g/ml) 0.0976 
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 The analytical amount of gallic acid was 3.145 µ g/ml in the banana bunch extract at 

concentration 1 mg/ml. 

 

Table 2 Accuracy data of the HPLC analyzes of gallic acid by spiked technique 

Theoretical concentration (µ g/ml) %Accuracy (± SD) 

6.25 102.69 ±  0.39 

1.56 98.77 ±  1.12 

0.39 99.77 ±  0.33 

 

Table 3 Intra-and inter-day precision of the HPLC analyzes of standard gallic acid 

Concentration 

(µ g/ml) 

Inter-day (%RSD) Intra-day 

(n=3) Day 1 Day 2 Day 3 

6.25 6.45 

(0.25) 

6.38 

(0.02) 

6.65 

(0.05) 

6.43 

(0.21) 

1.56 1.54 

(0.04) 

1.53 

(0.04) 

1.63 

(0.03) 

1.53 

(0.03) 

0.39 0.39 

(0.01) 

0.38 

(0.01) 

0.39 

(0.01) 

0.39 

(0.00) 

 

Discussion 

 The mobile phase systems in this study were 1.) 0.1% formic acid and acetonitrile and 2.) 

0.1M phosphoric acid and acetonitrile. The determined wavelength were 275 nm for the system 1 

and 210 nm for the system 2. From the literature review, the addition of acid into mobile phase is 

essential to enable a complete separation of catechins in mixture standard and eliminate the tailing of 

the peak as well and the determination wavelength 210 and 275-280 nm showed the maximum 

absorbance of gallic acid and catechins (Dalluge, Nelson, Brown Thomas, & Sander, 1998). From 

the result of our experiment, 0.1 M phosphoric acid and acetonitrile at ratio 90 to 10 and 

determination wavelength at 210 nm showed the greater sensitivity of the determination than the 

system 1. The results are shown in similar manner with Wang, H. et. al. and Wisuitiprot, W. et. al. 

Wang H. et. al. used isocratic elution system for determination of catechins, caffeine and gallic acid 

at wavelength 210 and 280 nm. They found that at the wavelength of 210 nm with addition of 

orthophosphoric acid shown complete separation (Wang, Helliwell, & You, 2000). Wisuitiprot, 

W.et. al. used mobile phase consisted of 0.05% trifluoroacetic acid in water : acetonitrile and 

detection was performed at 210 nm to analyze catechins in green tea extract (Wisuitiprot, Somsiri, 

Ingkaninan, & Waranuch, 2011). 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

17 

E
ng

li
sh

 

 The correlation of the method and concentration was shown in the regression line and the line 

was estimated for the degree of linearity. The correlation coefficient of determination (r2) for linearity 

of calibration curve must be ≥0.995. From the result was, r2=0.9997. 

 The accuracy of this method was determined by standard addition method. The percentage of 

accuracy should be in the range of 80-120%. From the result was within 97.65-103.08. 

 Table 3 showed the precision of assay. Intra- and inter-day precision data was expressed by 

the %RSD of less than 20%.  

 From all of the results (the correlation coefficient, accuracy and intra- and inter-day 

precision) were showed the suitability and sensitivity of the system to the gallic acid in the banana 

bunch extract under the guideline of USFDA. 

 

Conclusion and suggestion 

 This study was aimed to develop and validate method of HPLC analysis for banana bunch 

extract. The method was validated according to US Food and Drug Adminitration volumn II- 

methods, method verification and validation ORA-LAB.5.4.5(USFDA, 2014). The method was 

accurate, precise, selective and inexpensive. The suitable system of HPLC analysis for banana bunch 

extract was 0.1M phosphoric acid: acetonitrile at ratio 90:10. In this study, only gallic acid was 

detectable in the banana bunch extract. 
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Abstract 

 This paper describes state-of-the-art modulation techniques for visible-light-communications (VLCs) 

and proposes a new modulation technique, which is so-called generalized spatial pulse position modulation 

(GSPPM). Several modulation techniques, i.e., on-off-keying, pulse position modulation, pulse amplitude 

modulation and spatial modulation, are explained as background information for understanding proposed GSPPM 

technique. Combination of several modulation techniques used in GSPPM allows us to achieve relatively high data 

bit rates as compared to pulse position modulation (PPM), space-shift-keying (SSK) and spatial pulse position 

modulation (SPPM). The maximum obtainable rate of an in-door communication system depends on several 

parameters, which are considered and explained in this work. The symbol error probability of GSPPM and 

conventional techniques are evaluated using Monte Carlo simulation. It is shown that the error performance of 

GSPPM outperforms that of SSK and PPM. At symbol error rate of 10
-8

, SSK and SPPM require signal-to-noise 

ratio of about 134 and 127 dB, respectively, while 3 active pulses GSPPM and 7 active pulses GSPPM require 

only about 122 to 124 dB, respectively. 

Keywords: Visible Light Communication, Light-Emitting-Diode, Modulation Techniques, Generalized Spatial 

Pulse Position Modulation, Multiple-Input and Multiple-Output Communication System 
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Introduction 

 Visible light communication (VLC) is one of a promising communication technology, which 

is intensively being developed recently (Elgala, Mesleh, and Haas, 2011; Hanzo et al. 2012). It is 

classified as an advanced free-space optical wireless communication method. Basic idea for this 

communication is to utilize conventional light source, which is nowsdays light-emitting-diode 

(LED), for simultaneously transmitting information and illuminating bymodulating data into its light 

intensity, light color or the spatial indices of each LED. Due to a relatively high modulation speed, 

human eyes will not notice the light flickering/blinking caused by applied modulation schemes. 

Photodiodes (PD) can be employed at the receiver side to detect the modulated light signal and 

demodulate the original data. Therefore, this technology can be used to enhance the communication 

performance without using any additional communication bandwidth. It might be integrated into the 

fifth generation (5G) of mobile telecommunication standard. 

 VLC systems can be classified into out-door and in-door. An example of a developing out-

door VLC system is car-to-car communication (Luo et al. 2014). Figure 1 (a) describes such an 

out-door communication system, where the two cars can be communicated with each other by using 

visible liht. This principle can be applied to connect bulding to building or machine to machine in 

whih the both the transmitter and receiver units can be movable or fixed. For an in-door system, a 

conventional communication scenario 

 

 

 
Fig. 1 Conventional scenarios of an out-door (a) and in-door (b) visible-light-communication system.  The transmitter can be a 

single LED or an LED array. The channel is free space and the receiver is a single photodetector or detector array. Light signal can 

directly go from LED to the detector or it might first reflect to the obstacles and then go into the detector. 

 

is shown in Fig. 1 (b). The transmitter can be an array of installed LEDs. The communication channel 

is free space. The receiver might be a single photodetector or detector array. In case of in-door systems, 

the transmitted light can either go directly from LED to the detector or first reflect to the wall and then 

go into the detector. This work mainly focuses on techniques for in-door VLC system. General 

(a) (b) 
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consideration for in-door system includes the LED configuration for obtaining sufficient illumination 

level as well as high communication performance (Bui et al. 2014). 

 Major differences between VLC and radio frequency (RF) communication are the 

representation of signal. In VLC, the optical signals are non-negative and represent the instantaneous 

optical power (intensity) instead of the amplitude as in RF. Therefore, the application of some well-

known modulation techniques in RF is limited in VLC system. Only pulsed modulation such as on-

off-keying (OOK), pulse position modulation (PPM) (Audeh et al. 1996) and unipolar pulse 

amplitude modulation (PAM) (Xi, Mirvakili, Koomson, 2012) can be adapted directly from RF. 

However, these temporal modulation techniques usually come with several limitations in spectral 

efficiency and power efficiency. The need for high efficient modulation techniques in VLC is 

becoming an important research topic in the field leading to the use of spatial dimension in modulating 

data to increase the efficiency of the system, so-called space-shift-keying (SSK).  By employing 

the spatial indices of the LEDs to convey additional data, such spatial dimension can provide better 

data rate and power efficiency (Fath, Renzo, Haas, 2010). In addition, these temporal and spatial 

dimensions can be employed in parallel to transmit a symbol leading to even higher number of bits 

per symbol then increase the spectral efficiency of the system. One example is the combination 

between SSK and PPM resulting in SPPM technique (Popoola, Poves, Haas, 2012). Such technique 

can increase the number of bits per symbol when comparing with conventional PPM, and improve 

the power efficiency compared with SSK. 

In this work, we first describe several basic modulation techniques proposed for VLC system. In 

the next section, OOK, PPM, PAM, and SSK will be explained. Then generalized spatial pulse modulation 

technique will be explained. It is our proposed technique for realizing high efficient VLC system. 

Modulation Techniques 

 Basic modulation technique for two-level digital information is OOK. State of the transmitted 

light pulse is the information. Zero (“0”) and one (“1”) are typically defined as no light and with 

light. Top panel of Fig. 2 shows this modulation scheme. While simplicity is the advantage of this 

technique, it is not very suitable for VLC because long dimming time can occur when a long sequence 

of “0” is sent. Therefore, more suitable modulation techniques for VLC must be adapted. 

 PPM is a modulation technique related to OOK. In this technique, one-time interval is divided 

into 2Nb subintervals. Nb is the number of encoded bits per symbol. By modulating the transmitted 

pulse position, one can encode the data into the pulse without changing the average light intensity 

(Audeh et al. 1996). Middle panel of Fig. 2 demonstrates 2-bit encoding (4-PPM) with this 

technique. This technique can avoid the flickering/dimming problem occurred in OOK. However, 

one needs faster electronic to both encode and decode the transmitted information. 
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Fig. 2 Temporal modulation schemes. Top panel is the on-off-keying (OOK). State of the transmitted light pulse (on or off) 

corresponds to one bit of information. Middle panel is four-pulse-position-modulation (4-PPM). In this case, each interval is 

devided into 4 sub-intervals. Position of the transmitted light pulse represents the modulated information. For 4-PPM, two bits of 

information can be sent by a pulse in one interval. Bottom panel is four-pulse-amplitude-modulation (4-PAM). By correlating 

information with the pulse amplitude, multiple bits can be sent with a single pulse. 

 

 Other techniques that can be used to increase the transmission data rate is by modulating the 

pulse amplitude. This technique is so-called PAM (Xi, Mirvakili, Koomson, 2012). Bottom panel 

of Fig. 2 shows 4-PAM. Four amplitude levels can be used to transmit 2 bits of information in 

one-time interval. By fine adjusting the light intensity in more steps, more bits of information per 

pulse can be transmitted. However, dimming problem (similar to OOK) can still be observed in this 

modulation technique. Moreover, more refined electronic circuit (i.e., LED driver circuit) must be 

used for this technique. 

 All above-mentioned techniques can be used for single input and single output (SISO), 

multiple input and single output (MISO), and multiple input and multiple output (MIMO) systems. 

In case of MIMO, spatial modulation techniques such as space shift keying can be used in combination 

with conventional temporal modulation schems to further increase the data rate. 
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Fig. 3 Conventional spatial modulation scheme. Information can be modulated into the LED indices and transmitted via several 

LEDs. At the same time, several photodetectors can be used to detect multiple light pulses from LEDs. Spatial demodulation 

technique must be used to decode the received data pattern. Space-shift-keying (SSK) technique can be implemented on this 

scheme. 

 

A conventional spatial modulation scheme is shown in Fig. 3. In this scheme, multiple 

LEDs (LED array) and multiple photodetectors such as PDs are used for transmitting and receiving 

the signal. In this work, we describe only one technique, i.e., SSK, in order to understand the 

proposed GSPPM scheme in the next section.  

 In SSK scheme, LED indices are used to carry information (Fath, Renzo, Haas, 2010). In 

the simplest case, only one LED is active at one-time interval. The detector array collects the light 

signal. The observed intensity from the detector array will be demodulated. In this case, the number 

of bits per symbol Nb will depend on the number of LEDs Nt in such a way that Nb=log2(Nt). 

Therefore, the number of LEDs should be a power of two. Since transmitted light illuminate the 

whole area (See Fig. 1), some demodulation techniques based on mathematical model must be used. 

In general, maximum likelihood technique can be used to determine the index of transmitting LED. 

For a setup with 4 LEDs, 2 bits of information can be transmitted 
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Fig. 4 Spatial pulse position modulation (SPPM) scheme. Information is encoded into the indices of LEDs as well as the pulse 

positions of the pulses emitted by modulated LEDs. 4 information bits can be carried at a time when SSK is used with 4-PPM. 

 

in one-time interval. The number of bits can be varied according to the number of LEDs. More 

complicated (high data rate power efficiency) schemes are possible by combining spatial modulation 

scheme with the former temporal schemes. For instance, 4-PPM + SSK with 4 LEDs can enhance 

the data rate as can be seen in Fig. 4. This technique can be called SPPM (Popoola, Poves, Haas, 

2012). From this combination a number of Nb=log2(LNt) bits of information can be sent with a 

light pulse, where L is the total number of pulse slots used in L-PPM.  

SPPM is a promising technique by taking advantages of both PPM and SSK in providing high 

data rate as well as high energy efficiency. The performance of such technique can be further increased 

by using MPPM instead of PPM in conjuction with SSK as will be discussed in the next section.   
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Fig. 5 Generalized spatial pulse position modulation (GSPPM) scheme. In combination of SSK modulation/demodulation and 

multiple pulse position modulation technique, one can realize an in-door VLC system, which has better performance. 

 

Generalized Spatial Pulse Position Modulation 

 Scheme of GSPPM is shown in Fig. 5. Combination of SSK and multiple pulse position 

modulation (MPPM) is applied in this scheme. For each data, multiple pulses in one-time interval 

can be used. For example, if one divides one-time interval into 4 subintervals and allow multiple 

LEDs transmitting in multiple time slots. One can have 16 (24) patterns of choosing LED indices. 

These patterns can convey 4 bits of information. In addition, 6 different pulse patterns can be achieved 

when the number of active pulses La in a time interval is 2 as illustrated in Fig. 5. Consequently, 

combining SSK and MPPM in above example, 6 bits of information can be transmitted in one time 

resulting in higher spectral efficiency compared with SPPM and PPM. In general, when the active 

pulses is La (1< La < L) and number of LEDs in the system is Nt,     
  

2log
aL

t
a

L
Nb N

L
 bits can 

be conveyed per symbol when using GSPPM. In a massive MIMO system with huge amount of LEDs 

are employed, GSPPM can significantly increase the data transmission rate to many folds compared 

with SPPM, conventional spatial modulation as well as temporal modulation schems such as PPM 

and MPPM. We then perform the Monte Carlo simulation to evaluate the performance of the proposed 

GSPPM modulation technique. Random data sequence is first generated; this sequence is then grouped 

into symbol each with length of Nb. At a time, a symbol will decide the pulse slots and the LEDs 

indices for transmission using GSPPM signalling rule. The transmitted signal waveform is then passed 

through an additive white Gaussian channel with zero mean and common variance of 2 = 1/2N0, 
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where N0 is the noise power. At the receiver, the received waveform is then processd using maximum 

likelihood (ML) detection algorithm to get the demodulated symbol. Number of error bits will be 

counted by comparing the demodulated data with the original symbol and the error probability will 

be calculated. Figure 6 shows the symbol error rate (SER) of GSPPM when varying the number of 

active pulses and compare with the performance of SPPM and SSK with regard of the transmit signal-

to-noise ratio (SNR). 

 
Fig. 6 Numerical results of GSPPM compared with SPPM and SSK  

at different spectral efficiency in a 44 configurations and L = 8. 

 

It is clear that the error performance of GSPPM outperforms SPPM and SSK. At SER of 10-8 

SSK and SPPM require SNR of about 134 and 127 dB respectively, while 3 active pulses GSPPM 

and 7 active pulses GSPPM require only about 122 to 124 dB. The error performance of GSPPM 

can even be improved by increasing the number of active pulses at the expend of reducing the power 

efficiency. As an example, by using 7 pulse slots an increase of nearly 2 dB can be seen compared 

with the case of only 3 active pulse slots. 

 

Conclusion 

 In conclusion, this paper presents a description of several modulation techniques designed for 

in-door visible light communication system. Basic explanations of on-off-keying, pulse position 

modulation, pulse amplitude modulation and space-shift keying (SSK) are given. We then propose 

a generalized spatial pulse position modulation technique. This technique makes use of SSK and 

multiple pulse position modulation. It can be used to increase the transmission data rate as well as 

error performance compared with conventional technique such as SSK and spatial pulse position 

modulation. By the proposed technique, the lower symbol error rate at the same signal-to-noise ratio 

(SNR) is achieved as compared with others. This work will enhance the usage of in-door visible 

light communication, which is one of an emerging optical wireless communication. 
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Abstract 

 The aim of this study was to evaluate the physicochemical and mucoadhesive properties of curcumin loaded 

nanostructured lipid carriers (NLCs). The curcumin loaded NLCs were prepared by warn microemulsion technique. 

The particle size and size distribution were measured by dynamic light scattering. Under optimal conditions, 

curcumin loaded NLCs showed spherical particles with a mean particle size of ~200 nm and a zeta potential of ~-

30 mV. The content of curcumin in NLCs was determined by HPLC. Up to 80% drug entrapment efficacy was 

observed. The stability of NLCs in simulated intestinal fluids (SIF) was examined. After incubated with SIF for 6 

h, the developed curcumin loaded NLCs showed similar mean particle size, size distribution and zeta potential as 

compared to initial preparation. The mucoadhesive property of NLCs was evaluated by in vitro wash off test using 

freshly porcine intestinal mucosa. The results revealed that the mucoadhesiveness of NLCs showed slightly 

improvement comparing to the curcumin powder. 

Keywords: curcumin, nanostructured lipid carriers, mucoadhesiveness 

 

Introduction 

Curcumin is a natural lipophilic polyphenol compound extracted from the rhizome of turmeric 

(Curcuma longa). It has a series of biological and pharmacological activities such as anti-tumor, 

anti-oxidant, anti-amyloid, anti-inflammatory and anti-cancer. However, the therapeutic efficacy of 

curcumin has been limited due to poor aqueous solubility, rapid hydrolysis at neutral and basic pH, 

extensive metabolism, rapid systemic clearance and short half-life, which are responsible for the low 

oral bioavailability of curcumin. Therefore, further investigations for effective delivery system need 

to be carried out in order to enhance oral bioavailability of curcumin. Nanostructure lipid carriers 

(NLCs) are a promising colloidal carrier system. They made from biodegradable and biocompatible 

lipids that exist in the submicron size range and can be prepared by several methods. The advantages 

of NLCs are following; possibility of controlled drug release, protection of incorporated compound 

against chemical degradation, no toxicity of the carrier, avoidance of organic solvent and no problem 

with respect to large scale production. Moreover, NLCs possess mucoadhesive property leading to 

prolonged residence time at the site of drug absorption that can increase the absorption and 

bioavailability of the drugs. Cavalli et al. reported that SLNs showed mucoadhesiveness on the corneal 

surface of the rabbit eyes. Accordingly, this study aimed to compare the ability of curcumin loaded 
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     curcumininitial 

NLCs and curcumin powder to adhere to porcine intestinal mucosa. The curcumin loaded NLCs were 

prepared by a warm microemulsion technique. The physicochemical properties were studied. 

Additionally, the stability of NLCs in simulated intestinal fluids was also examined.  

 

Materials and Methods 

Materials 

Curcumin was purchased from Thai-China Flavors and Fragrances Industry Co., Ltd. 

(Ayutthaya, Thailand). Porcine intestinal mucosa were obtained from Ruamjai market (Phitsanulok, 

Thailand). All other chemicals and solvents were of analytical grade. Regenerated cellulose 

membrane, diameter 76 mm, with a molecular weight cut off (MWCO) 100,000 Da (Millipore® 

YM100) was purchased from Millipore Corporation (MA, USA). 

Preparation and lyophilization of curcumin loaded NLCs 

The curcumin loaded NLCs were prepared by a warm microemulsion technique that reported 

by Tiyaboonchai.6 The water phase was heated to ~75° C before added to the oil phase. The obtained 

warm microemulsion was dispersed in cold water (2-3° C) under high speed homogenization at 

3000 rpm for 30 min. After that, the NLCs dispersion was washed two times with deionized water 

using an ultrafiltration cell system fitted with a membrane molecular weight cut off of 100,000 Da. 

Finally, 4% (w/v) mannitol was added to the NLCs dispersion before frozen and lyophilized for 72 

h at 1 x 10-4 Torr and -55° C. 

Physicochemical characterization of the curcumin loaded NLCs 

The mean particle size, polydispersity index (PI) and zeta potential of NLCs were determined 

by ZetaPALS analyzer (ZetaPALS, Brookhaven Corp., NY). Samples were dispersed with DI water 

and run for 10 measurement cycles. The measurement was performed in triplicate. Morphological 

examination of the NLCs was performed using a transmission electron microscope (TEM, Tecnai 12, 

Philips, OR, USA). 

Determination of entrapment efficiency (EE) and drug loading 

The content of curcumin in NLCs was determined by centrifugation method. Ten milligrams 

of lyophilized curcumin loaded NLCs were accurately weighed and dissolved with 1 ml of methanol.  

This dispersion was centrifuged at 18,000 rpm for 30 min.  Then, the supernatant was determined 

from its absorption at 425 nm using HPLC. Each of samples will be determined in triplicate. The 

percentage of curcumin entrapped was then calculated from: 

 

 Curcumin EE =                                               (1) 

   

  

  curcumindetermined x 100 
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Stability of NLCs in simulated intestinal fluids 

One hundred milligrams of lyophilized curcumin loaded NLCs were dispersed in 100 ml of 

intestinal fluids (USP33 pH 6.8, without pancreatic). The mixture was shaken in a thermostatic 

shaker at the rate of 60 times per min under 37 ° C. The samples were then taken at predetermined 

time intervals of 0, 1, 2, 3, 4 and 6 h. The mean particle size, size distribution and zeta potential 

were determined by ZetaPALS analyzer. 

Evaluation of mucoadhesive property 

The retention of NLCs on the freshly porcine intestinal mucosa, which is a measure of 

mucoadhesiveness, was determined in vitro using an experimental setup previously described by 

Albrecht  et al.7 Briefly, A piece of intestinal mucosa (2.25 cm2) was mounted onto a glass slide. 

Then, 60 µ l of the curcumin loaded NLCs and curcumin powder were spread on the surface of the 

intestinal mucosa. Then, the tissue was exposed to a continuous stream of phosphate buffer pH 6.8, 

37 ° C, at a rate of 1 ml/min. Finally, 1 ml of phosphate buffer was taken at predetermined time 

intervals of 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4 and 6 h. The amount of curcumin was determined using HPLC at 

425 nm.  

 

Results & Discussion 

Physicochemical characterization of the curcumin loaded NLCs 

The mean particle size, zeta potential, entrapment efficiency and drug loading of curcumin 

loaded NLCs are shown in Table 1. The nanoparticles had a mean particle size of ~200 nm, and a 

negative surface charge of ~-30mV. Their PI value was less than 0.3 indicating a narrow size 

distribution. The entrapment efficiency was higher than 90% and drug loading were about 0.2%. 

 The morphology of curcumin loaded NLCs was visualized using TEM (Figure 1). It could 

be observed that NLCs presented a spherical morphology and the particle size (~200 nm) was similar 

to that determined by dynamic light scattering.  

 

Table 1. The physicochemical properties of curcumin loaded NLCs 

Properties Curcumin loaded NLCs 

Size (nm) 238 ±  6 

PI 0.28 ±  0.01 

ZP (mV) -35±  1 

Entrapment efficacy (%) 95 ±  2 

Drug loading (%) 0.2 ±  0.0 
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Figure 1. TEM micrographs of curcumin loaded NLCs at a magnification of (A) 9700x and (B) 135000x. 

 

Stability of NLCs in simulated intestinal fluids 

The evaluation of the stability of colloidal carriers in the intestinal fluids is essential in order 

to predict their suitability for oral administration.8 It is known that nanoparticles are susceptible to 

aggregation in media with high ionic strength, extreme pH or high enzyme content, and that the 

surface composition of the particle plays an important role in its stability.9 Therefore, if the particles 

aggregate, they will have a limited access to the absorptive epithelium. In this study, one of the 

objectives was to evaluate the stability of curcumin loaded NLCs in simulated intestinal fluids. The 

particle size, size distribution and zeta potential were determined after incubation in SIF, as shown in 

Table 2. The initial mean particle size, size distribution and zeta potential were ~260 nm, ~0.26 and 

~-32 mV, respectively. After incubated for 6 h, developed curcumin loaded NLCs showed no change 

in the mean particle size, distribution and zeta potential. Thus, these results support the suitability of 

the curcumin loaded NLCs for oral administration.  

 

Table 2. The particle size, size distribution and zeta potential of curcumin loaded NLCs incubated in simulated 

intestinal fluids 

Time (h)   Size (nm)       PI   ZP (mV) 

initial 266 ±  6 0.26 ±  

0.01 

-34 ±  1 

1 274 ±  9 0.28 ±  

0.01 

-33 ±  2 

2 263 ±  2 0.27 ±  

0.02 

-35 ±  2 

4 260 ±  8 0.30 ±  

0.01 

-34 ±  2 

6 259 ±  7 0.28 ±  

0.01 

-33 ±  1 
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Evaluation of mucoadhesive property 

The mucoadhesive property of curcumin loaded NLCs on porcine intestinal mucosa was 

investigated (Figures 2). Surprisingly, the results revealed that curcumin loaded NLCs showed 

slightly improved mucoadhesive property as compare to curcumin powder. However, the 

mucoadhesive property of NLCs can be improved by surface modification with mucoadhesive polymer 

coating. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Mucoadhesive property of curcumin loaded NLCs and curcumin powder. 

 

Conclusion 

The developed curcumin loaded NLCs were ~200 nm with zeta potential of ~30 mV. The 

curcumin loaded NLCs exhibited good stability in SIF. The mucoadhesive property of NLCs showed 

slightly greater as compared to curcumin powder. This work would provide some useful suggestions 

to further research on NLCs for oral administration. 
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ABSTRACT 

         After the civil war in 1970's, there was a well-developed traditional system of paddy cultivation in 

Cambodia. The improved varieties of rice landraces and the cultivation system have drastically changed over the 

years. Farmers in Cambodia started to ignore rice landraces because farmers are earning much higher income from 

many modern varieties as compared to that from landraces. Most of rice landraces are getting lost and some varieties 

of them became extinct. Therefore the objective this study was to examine morphological diversity of rice landraces 

germplasm grown in two districts, Sandan and Prasatsombor, Kampong Thom province. The study was conducted 

in two districts inculding Sandan and Prasatsombo of Kampong Thom province. Seed morphological traits among 

the eight varieties were measured for hull color, brown rice colour, 1000-grain weight, grain length, and grain 

width and grain thickness. Variations of genetic diversity were assessed with the Shannon-weaver index (H’). The 

field survey found the total of  six varieties including Neangkert (NK), Laksleuk (LS), Kolphaav (KP), Phrech 

(PR), Kromounsor (KMS), Domnerbses (DS) from Sandan  district and two varieties including Chaorng  (CH) 

and Neangkong (Nkong) from Sombo district. The mean grain length total varities ranged from 7.93 to 9.49 mm. 

The highest length of grain was found with the Domnerbses variety (DS) of 9.49 mm. The grain of Chaorng (CH) 

variety was recorded with a maximum width of 3.19 mm, and a maximum thickness of 2.25 mm. The highest 

divers trait was found in hull color (H’=1.39).  Moreover the data showed significant difference in 1,000 seeds 

weight (P< 0.01). The results of the diversity index indicated that the high level of morphological traits in seeds 

of rice landraces from Kampong Thom Province. 

Keywords: Seed morphological trait, Rice landraces, Seed morphology, Kampong Thom Province  
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Introduction 

Rice, a staple crop of Cambodia, is mostly cultivated in rain fed lowland and upland, 

accounting for about 85 % of the cropped area (Man Sarom, 2007). Khmer farmers have been 

growing rice for at least 2,000 years, or possibly even longer in the case of upland rice. Historians 

believe that rice-growing technologies may have been adopted in Cambodia along trade routes from 

India. Irrigated rice production technologies were introduced 1,500 years, ago (Chandler, 1993; 

Sokunthea, 2004). Farmer integrated rice production into their existing systems of land use which 

had been developed since prehistoric times. As already stated, rice is Cambodia’s most important 

agricultural product, contributing about 10% to Gross Domestic Product (GDP) of the country 

(Structural policy country notes Cambodia, 2014). It is also a culturally important crop to Cambodian 

as rice is featured in many traditional rice varieties to keep in gene bank (Man Sarom, 2007; 

Chandler, 2008). Rice landraces maintained and cultivated by farmers are likely sources of 

germplasms for planting or being stored for the next season and for academician for breeding (Rabara 

et al., 2014). The possesses valuable traits, viz. medicinal properties, nutrition, taste, aroma, 

tolerance to drought and submergence (Hanamaratti et al., 2008) and indicate the systematic 

modification of morphological, anatomy and physiology was involved in development of the large 

culm trait in rice and cultivars with culm characteristics are ideal candidate for super rice breeding 

(Wu et al., 2011) and good textural but not responsive with nitrogen (Boualaphanh et al., 2011). 

The names used by farmers to describe the phenotypic characteristics of panicle and grains were 

inconsistent indicators of genetic diversity (Bajracharya et al., 2006). Cambodia has varieties of rice 

landraces to enjoy the status of a rice exporting country before the civil war during 1970’s. After 

civil war, many varieties of rice landraces adapted to different ecosystem were lost because the long 

civil war forced the rice population moving from one place to another place and also the import of 

modern high-yielding varieties. Rice landraces in Kampong Thom province are maintained and 

cultivated by farmers for specific needs and conditions of individual farming systems and are likely 

sources of germplasm for breeding new rice varieties. The field survey found the total of eight landrace 

varieties including Neangkert (NK), Laksleuk (LS), Kolphaav (KP), Phrech (PR), Kromounsor 

(KMS), Domnerbses (DS), Chaorng  (CH) and Neangkong (Nkong) from Sandan and Sombo 

district. Eight landrace varieties are well recognized for significant traits like aroma, taste and disease 

resistance but few studies, however, have measured the seed morphological trait of these landrace 

varieties. The aim of this study was to to examine morphological diversity of rice landraces germplasm 

grown in two districts, Sandan and Prasatsombor, Kampong Thom province. Information generated 

from these germplasms can be used as the basis for future collection. Having data related to the 

interaction of rice landraces varieties would provide the relationship between the eco-nature system 

and farm household. 
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Materials and methods 
 

 Rice landrace samples  

 In July 2015, the eight varieties of rice landraces were collected from farmer’s store or barn 

living in Sandan and Prasatsombo of Kampong Thom province, Cambodia (Fig. 1) by using by 

Semwal et al., (2014). The Sandan locates at 12°  46'N latitude and 106°  0'E longitude and 

Prasatsombo locates at 12°  46'N latitude and 106°  0'E longitude. The climate of study area is 

subtropical warm and humid in average annual temperature in Kampong Thom is 27.6 ° C. The 

rainfall here averages 1560 mm. (Ministry of water resourcse and meteorology Department of 

meteorology, Cambodia). These samples included 8 indigenous rice landraces representing Neangkert 

(NK), Laksleuk (LS), Kolphaav (KP), Phrech (PR), Kromounsor (KMS), Domnerbses (DS), 

Chaorng (CH) and Neangkong (Nkong). The variety name, type and locality are given in Table  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Germplasm sites of rice landraces collected from Sandan and Prasatsombo districts of  Kampong Thom 
Province, Cambodia. 

 

Morphology of seeds 

Thirty seeds of rice landraces were randomly selected from each rice landrace variety. Grain 

length, width, and thickness were measured using a digital caliper (accuracy ± 0.01 mm) 

(Armstrong et al., 2005). For 1000-grain weight, random samples of 1,000 well-developed dried 

to 13% moisture content.  One thounsound seeds were weighed on a precision balance (ICC, 2004). 

Moreover, hull and brown rice color were evalulated with standard evaluation system for rice (IRRI, 

2002). 

Data analysis 

Grain length, width, thickness and 1000-grain weight were initially analyzed using ANOVA 

to verify genetic variation in the traits measured. The mean values among rice landraces were 

separated by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). An arbitrary scale was adapted from Jamago 

Prasatsombo 

Sanda

n 
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and Cortes, (2012) to categorize the computed indices into maximum (𝐻′=1.00), high (𝐻′ = 0.76-

0.99), moderate (𝐻′ = 0.46-0.75) low diversity (𝐻′ = 0.01-0.45) and non-diversity (𝐻′ = 

0.00). Diversity indices for the various traits were computed using the following Shanon-weaver 

diversity index (H'): 

𝐻′ = −∑𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

 

In the Shannon index, p is the proportion (n/N) of individuals of one particular species 

found (n) divided by the total number of individuals found (N), ln is the natural log, ∑ is the sum 

of the calculations, and s is the number of species.  

 
Results   

From eight indigenous rice landraces, the result founded that seven varieties representing Neangkert 

(NK), Laksleuk (LS), Kolphaav (KP), Phrech (PR), Kromounsor (KMS), Chaorng (CH) and only 

Neangkong (Nkong) are non- glutinous rice and Domnerbses (DS) is glutinous rice. Some 

morphological characteristics of 8 rice landraces from two districts of Kampong Thom province, 

Cambodia were shown in Table 1.  To determine the grain color of rice varieties using the IRRI test 

guideline (Nantiya and Vijetra, 2011, Nantiya et al., 2016), the result found that the kernel color 

of studied rice varieties revealed that some of them were straw, straw –red and straw-brown (table 

1). The seed coat color of studied rice varieties revealed that some of them were white, white -

brown, light- brown, brown-red and white-red (Fig. 2). 

 

 Table 1 Seed morphology in eight rice landraces from Sadan and Prasatsombor district, Kampong Thom  

 Province, Cambodia   

 

No. Variety Locality Type of rice Kernel color Seed coat color Presence of 

awn 

1 Neangkert (NK) Sandan, Kampong Thom Rain-fed Straw-red White Awnless 

2 Laksleuk (LS) Sandan,Kampong thom Rain-fed Straw-red White Awnless 

3 Kolphaav (KP) Sandan, Kampong Thom Rain-fed Straw White Awned 

4 Phrech (PR) Sandan, Kampong Thom Rain-fed Straw Light-brown Awnless 

5 Kromounsor (KMS) Sandan, Kampong Thom Rain-fed Straw - brown White Awnless 

6 Domnerbses (DS) Sandan, Kampong Thom Rain-fed 

(Waxy) 

Straw-brown White-brown Awnless 

7 Chaorng  (CH) Sombo, Kampong Thom Rain-fed Straw-brown Brown-red Awnless 

8 Neangkong (Nkong) Sombo,Kampong thom Rain-fed Straw-red- White-red Awnless 
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Fig. 2 Diversity in grain color and caryopsis pericarp color of the different traditional rice varieties screened 

 

To study morphological characters of eight rice varieties, the grain length, width, thickness 

and 1,000-grain weight were measured and data were statistically analysed. The results indicated 

that all tested seed-morphological characteristics were highly significant differences at p value 0.001 

(table2). Mean grain length of eighth rice landraces ranged from 7.93 to 9.49 mm. The highest 

vaule of 9.49 mm for grian length was found in the variety Domnerbses (DS). The grains of Chaorng 

(CH) were recorded with a maximum width of 3.19 mm, and a maximum thickness of 2.25 mm.  

One thousand -grain weight with mean 21.65 g varied from 19.12 g to 23.59 g. Diversity indexes 

of all seed-morphological characteristics calculated by using Shannon-diversity index (H’) showed 

that hull color of all rice varieties was highly different. The high diversity indices of hull color ranged 

from 0.00 to 1.38. The maximum diversity indices of hull color is CH varieties (H’=1.38) and 

Nkong (H’=1.3) respectively. For seed coat color, diversity indices ranged from 0.00 to 0.34. The 

maximum diversity indices brown color is NK (H’=0.34) followed by Nkong (H’=0.32) and CH 

(H’=0.31) respectively. 
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Table 2 Mean performance of grain length, width, thickness and 1,000-grain weight of 8 landraces of rice from 

Kampong Thom province, Cambodia. 

Varieties 

name 

   Grain  (mm)                                                                      

Length Width  Thickness  1,000-grain weight (g) 

LS 8.64bc1) 2.62d 2.00bcd  21.98ab 

Nkong 8.15e 2.69cd 1.99cd  22.14a 

CH 8.40d 3.19a 2.25a  23.59a 

KP 8.47cd 2.72c 2.05b  22.83a 

KMS 8.81bc 2.88b 2.03bcd  23.21a 

NK 8.35de 2.82b 1.96d  21.98ab 

PR 7.93f 2.40e 1.83e  19.17b 

DS 9.49a 2.08f 1.78e  19.12b 

F-test **                       **      **  ** 

Mean  8.52 2.67 1.99  21.65 
C.V.% 4.93 6.26 5.26  7.58 

1) 
The values are expressed as mean.Different lower case letters (in same column) correspond to significant   

   differences at p<0.01, calculated by DMRT. 

 

Discussion and conclusion 

Eight varieties of rice landraces were collected from Kampong Thom province. Means for 

grain length, width and thickness from 8 varieties of rice landraces were 8.52, 2.67, and 1.99 mm, 

respectively. Based on the recorded data for the length of traditional rice grain from India by Semwal 

(2014), the similar result has also been found in this study. In this study, the 8 rice landraces from 

Kampong Thom province, Cambodia were grouped into two categories as medium and long based on 

the hulled grain length (IRRI, 2013). The longest grain was observed in the variety Domnerbses 

(DS) about 9.49 mm, but it had low value of width and thickness. The result indicated that the 

longer grain tend to be narrow, which crresponed with the previously finding of Patra, (2000); Deb 

and Battacharya, (2005). Moreover, out of 8 local landraces from Kampong Thom province highest 

1,000-grain weight was found in cultivar, Chaorng (CH) (23.59 mg) collected from Sombo 

district, and lowest grain weight was found in Domnerbses (DS) (19.12 mg). 1,000-grain weight 

of rice landraces from Kampong Thom province was similar result with 1,000-grain weight of 

traditional rice from Bangladesh (A.K.M. Golam Sarwar et al., 1998). The results of Shannon 

diversity index (H) showed high diversity of rice landraces from Kampong Thom province, Cambodia 

based on hull color (average index of 1.39). Shannon-diversity index (H’) of hull color was higher 

than diversity index of seed coat color (H’=0.34). Similar result was obtained by Nantiya and Vijitra 

(2011). However, the divers trait of hull color (H’=1.39) of eight rice landraces from Kampong 

Thom province was higher than hull color (H’=0.84) from Thale Noi Basin of Phatthalung province, 

Thailand (Nantiya and Vijitra, 2011). For diversity indices of brown color from 8 rice landraces 

from Kampong Thom province ranged from 0.00 to 0.34. Similar observations were reported in 
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landraces of Sang Yod rice variety from southern Thailand with the diversity index (H’) of pericarp 

color ranging from 0 to 0.3 (Nantiya et al., 2016). 

The study on seed morphology of some rice landraces in Kampong Thom province, Cambodia 

by seed morphology were presented in 8 rice landrace varieties consistinf of  Neangkert (NK), 

Laksleuk (LS), Kolphaav (KP), Phrech (PR), Kromounsor (KMS), Domnerbses (DS) ,Chaorng  

(CH) and Neangkong (Nkong) The varieties of 8 rice landraces have the variability in morphological 

characteristics. Characterization of 8 rice landraces could help breeders to utilize appropriate 

characters in rice improvement programme. Some important seed morphological characteristics are 

significant for exploiting the character in improvement of rice. 
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บทคัดย่อ 

 ผมร่วงเป็นปัญหาส าคัญท่ีเกิดจากความผิดปกติของผิวหนังจนท าให้เกิดศีรษะล้าน การเล็กลงของขนาดรูเส้นผม

นับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งท่ีพบในหนังศีรษะท่ีล้าน ไมน๊อกซิดิลแบบทา และไฟแนสเตอร์ไรด์ในรูปแบบยารับประทาน

ได้รับการรับรองว่าสามารถรักษาอาการผมร่วงได้ แต่อย่างไรก็ตามสารท่ีได้จากการสังเคราะห์ท้ังสองก็ก่อให้เกิดอาการไม่

พึงประสงค์ อาทิ เช่น อาการคันและแดงบริเวณท่ีทา  ,ความบกพร่องในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และการลดลงของ

ความต้องการทางเพศ เป็นต้น เพราะืะนั้นพฉชสมบนไพรจ านวนมากจึงได้รับการศึกษาเพฉ่อค้นหา้ทนิปในการต่อต้านผมรว่ง 

ซึ่งสมบนไพรเกฉอบท้ังหมดมักเคยมีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ วัตถบประสงค์ของการศึกษานี้คฉอต้องการหา้ทนิปในการต้าน

ผมร่วง รวมถึงกลไกท่ีเป็นไปได้ในการรักษาอาการผมร่วง โดยสมบนไพรท่ีท่ีคัดเลฉอกมาเพฉ่อศึกษาจ านวน 10 ชนิด ได้แก่ 

Acanthus ebracteatus, Acacia concinna, Bridelia ovata, Cleome viscosa, Cocos nucifera, Hibiscus subdariffa, Oryza 

sativa, Terminalia chebula และ Tinospora crispa การศึกษาได้ด าเนินการศึกษาถึงความเป็นพิษรวมถึงผลท่ีมีต่อวงจร

ชีวิตของเซลรากผม โดยพฉชท้ังหมดจะถูกท าให้แห้งและสกัดด้วยการแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ จากนั้นสารสกัดจะถูกน าไป

ศึกษาผลท่ีมีต่อการเพิ่มจ านวนของเซลรากผม รวมถึงความเป็นพิษต่อเซล ส าหรับผลของสารสกัดท่ีมีต่อวงจรชีวิตของเซล

จะท าการวิเคราะห์ด้วยเครฉ่อง Muse cell analyzer ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพฉชสมบนไพรโดยส่วนมากไม่มีพิษต่อ

เซล ยกเว้น Acacia concinna, Bridelia ovata และ Cleome viscosa ท่ีน่าประหลาดใจคฉอ Acanthus ebracteatus และ 

Cocos nucifera สามารถกระตบ้นให้เซลรากผมมีการเจริญเติบโตได้ดีเมฉ่อวิเคราะห์ด้วยวินี MTT แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามี

เพียง Acanthus ebracteatus เท่านั้นท่ีสามารถเพิ่มจ านวนเซลในระยะ S และ G2/M ได้ในวงจรชีวิตของเซล ในทาง

กลับกันกลับพบว่า Cocos nucifera ไม่มีผลต่อวงจรชีวิตของเซล นอกจากนั้นยังพบว่ายังท าให้เซลได้รับความเสียหาย 

ดังนั้นการในการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ของ Acanthus ebracteatus น่าจะมีความเหมาะสมในการ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับรักษาผมร่วง 

ค ำส ำคญั: ผมร่วง, Acanthus ebracteatus, เซลรากผม, วงจรชีวติของเซล 

 

Abstract 

Alopecia is a serious disturbing skin disorder in people having baldness. Miniaturization of hair follicles 

was evidenced on balding scalp. Topical minoxidil and oral finasteride are approved medications for the treatment 

of hair loss. However, these synthetic substances sometime come with undesirable adverse effects such as itching 

or skin rash, loss of erectile function and libido, etc. Therefore, a lot of medicinal plants have been investigated for 

anti-hair loss activity. Most of them were usually from traditionally use. The purpose of this study was to determine 

the potential effect on anti-hair loss activity and the possible mechanisms involved in hair loss treatment of ten 

selected Thai plants namely, Acanthus ebracteatus, Acacia concinna, Bridelia ovata, Cleome viscosa, Cocos 

nucifera, Hibiscus subdariffa, Oryza sativa, Terminalia chebula and Tinospora crispa. Toxicity and an effect on 

dermal papilla cell cycle were also investigated. These plants have been traditionally used for the treatment of hair 

loss. The plants were dried, and extracted by maceration with ethyl alcohol. These extracts were further studied for 
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the effect on human dermal papilla cell proliferation and aggregation. Cell toxicity of each extract was also measured. 

Muse cell analyzer was used for determining the effect of plant extract on dermal papilla cell cycle. The results of 

this study revealed that most of plant extract did not present cytotoxic effect, except Acacia concinna, Bridelia ovata 

and Cleome viscosa. Interestingly, both Acanthus ebracteatus and Cocos nucifera obviously induced proliferation of 

dermal papilla via MTT assay. However, only Acanthus ebracteatus increased S and G2/M stages of cell cycle. On 

the contrary, Cocos nucifera extract did not increase the number of cells in every stage of cell cycle, moreover cells 

damaged was evident. Therefore, the ethanolic extract of Acanthus ebracteatus is the promising candidate for hair 

loss prevention and anti-hair loss treatment. 

Keywords: Androgenic alopecia, Acanthus ebracteatus, Dermal papilla, Cell cycle 

 

Introduction 

Hair loss is the one of symptoms influencing human everyday life. It impairs human 

confidence. Actually, hair loss in each day about 70-100 hairs particularly during shampooing and 

combing [1]. If hair falls out more than grows, hairstyle becomes thinner and even baldness may 

occur. Androgen hormone particularly testosterone plays the crucial role in men baldness or 

androgenic alopecia. Three percent of testosterone distributing in blood circulation permeated through 

dermal papilla cell. 5α-reductase in cell cytosol metabolized testosterone to dihydrotestosterone 

(DHT) [2]. DHT bind with androgenic receptors locating on nuclease membrane. DHT-androgenic 

receptor complex is established and permeated into nuclease. The complex compounds bind with 

DNA strains and induce mRNA expression that influences the production of hair follicular protein 

damage [2, 3]. Finally, dermal papilla cell apoptosis and miniaturization are evident [4]. 

Since androgenic alopecia involves testosterone metabolism a long with dermal papilla 

apoptosis induction, a lot of studies attempted to develop the treatment for androgenic alopecia. 

Finasteride and dutasteride, the medications have been involved the metabolism of testosterone such 

as inhibition of 5α-reductase activity. They can slow the progression of hair loss by reversing 

miniaturization process of dermal papilla. Because of testosterone inhibition, adverse effect of sexual 

dysfunctions are reported. The important side effects reported erectile dysfunction, decrease of libido 

and impairment of ejaculation [3, 5]. In addition to enzyme activity inhibition, the enhancement of 

hair re-growth also is concerned. Minoxidil is well-known as anti-hypertensive drug possessing 

vasodilatation activity. It enhanced hair re-growth by increasing local blood supply. Moreover, several 

reports also revealed that minoxidil increase proliferation of dermal papilla cells [6]. Although 

minoxidil for anti-hair loss is topical use, adverse effect also has been reported particularly skin 

irritation and inflammation. Systematically adverse effect of minoxidil also was reported rarely [7]. 

Due to adverse effects of anti-hair loss medications, a lot of researchers attempted to find the new 

sources possessing anti-hair loss activity with less of adverse effects. Medicinal plant is the promising 

sources that has been reported about anti-hair loss activity. Hence, this experiment focuses on Thai 
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medicinal plants that have been reported about hair nourishment. Those plants were screened their 

benefit on dermal papilla cells by using MTT assay and cell cycle analysis. 

 

Methodology 

Plant extraction 

 Traditional plants, as shown in Table 1, were purchased from Thai traditional pharmacy drug 

store in Phitsanulok, Thailand. All of plants was macerated with absolute ethanol for 3 days. Extract 

solutions were filtered by Whatman No1 and the filtrates then were evaporated for removing organic 

solvent by using rotary evaporator. The crude extracts were kept in the cool place and protected from light. 

Dermal papilla cell culture 

 The dermal papilla cells were purchased from Biomed Diagnostic Thailand. They were thawed 

from cryotube and re-suspended in Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium (Promocell, USA). 

The cells were incubated under cell culture condition; 95% RH, 5% CO2 and 37 oC. Cells were sub-

cultured when they grow reach near 80% confluence. 

MTT assay for cytotoxic and cell proliferation testing 

 Ten thousand of dermal papilla cells was seeded into each well of 96 wells plate. The cells 

were incubated for 24 hours and then treated with plant extract solutions with various concentrations. 

The incubation time of treatment was 24 hours. Five microgram per milliliter of MTT solution was 

added into each well and incubated for 3 hours. Formazan crystal was dissolved with 100 µl of 

DMSO. Absorbance was determined at 595 nm. Cell viability was calculated by comparing with 

control. Plant extracts inducing high cell proliferation were carried out with cell cycle analysis 

performed by using Muse® cell cycle analyzer (Merck, Thailand) 

Cell cycle analysis 

 One hundred thousand of dermal papilla cells was seeded into each well of 6 well plates.  

The cells were incubated for 24 hours and then treated with plant extract solution with specified 

concentrations that induced cell proliferation. All cells were collected by trypsinizing and fixed by 

using 70% of cold ethanol. The fixed cell was kept in -20 oC for 4 hours. The fixed cells were 

stained with Muse cell cycle reagent and incubated at room temperature for 30 minutes. Cell cycle 

will be analyzed by using Muse® cell cycle analyzer. 
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Table 1 Medicinal plants used in this experiment and their usage. 

Scientific name Family Part of use 

Acacia concina 

Acanthus ebracteatus 

Bridelia ovata 

Cleome viscosa 

Cocos nucifera (meat) 

Cocos nucifera (peel) 

Hibiscus subdariffa 

Oryza sativa 

Terminalia chebula 

Tinospora crispa 

Fabaceae 

Acanthaceae 

Phyllanthaceae 

Cleomaceae 

Arecaceae 

Arecaceae 

Malvaceae 

Poaceae 

Combretaceae 

Menispermaceae 

Pod 

Leaf 

Leaf 

Leaf 

Meat 

Peel 

Fruit 

Seed 

Fruit 

Vine 

 

Result 

 Dermal papilla cells were grown at 80-90% confluence within 7 days of culture. The cells 

were sub-cultured for further study with passage less than 10. The cells presented physical appearance 

as like as fibroblast cells. 

Cytotoxicity and cell proliferation testing 

 This study determined cytotoxicity of plant extract by using MTT assay. The results could be 

divided into 3 categories. The first was plant extracts presenting cytotoxic effect. They are Acacia 

concina, Bridelia ovata and Cleome viscosa (Figure 1). Those extracts decreased cell viability when 

comparing to untreated cells. 

 
Figure 1 Cytotoxic effect of Acacia concinna, Bridelia ovata and Cleome viscosa on dermal papilla cells 
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 The second was plant extracts that were present non-cytotoxicity on dermal papilla cells. 

They composed of 5 extracts that were as follows; Cocos nucifera (meat), Hibiscus subdaliffa, Oryza 

sativa, Terminalia chebula and Tinospora crispa (Figure 2).  

 
Figure 2 Cytotoxic effect of Cocos nucifera (meat), Hibiscus subdaliffa, Oryza sativa, Terminalia chebula and Tinospora crispa on 

dermal papilla cells. 

 The last group was plant extracts presenting cell proliferation inducer activity. They were 

Acanthus ebrateatus and Cocos nucifera (peel). Dermal papilla cells were induced to be more 

proliferated with concentration about 62.5-500 µg/ml (Figure 3).  

 
Figure 3 Cytotoxic effect of Acanthus ebracteatus and Cocos nucifera (peel) on dermal papilla cells. 

Since androgenic alopecia cause from dermal papilla cell to be damaged and apoptosis. The 

decrease of dermal papilla cell number initiated hair follicle miniaturization. Therefore, plant extract 

that can induce dermal papilla cell proliferation is the promising source for anti-hair loss products. 

Although Cocos nucifera peel extract could induce cell proliferation, the cell damage was also evident 

(Figure 4).  
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(a) (b) (c) 

Figure 4 Dermal papilla cell morphology comparing among control cell (a) and treated cell with 250 µg/ml of Acanthus 

ebracteatus (b) and Cocos nucifera (peel) (c) extracts. 

 

Cell cycle analysis 

 According to cell morphology, Acanthus ebracteatus extract presented potential extract for 

preventing dermal papilla. Acanthus ebracteatus was further studied about the effect on cell cycle. 

Ten concentrations of Acanthus ebracteatus revealed the different effects on dermal papilla cell cycle; 

it was presented in Table 2. The result indicated that A. ebracteatus extract obviously affected dermal 

papilla cell cycle. G0/G1 stage was decreased significantly when dermal papilla cells were treated 

with A. ebracteatus extract at 250 – 500 µg/ml while S and G2/M stages were significantly 

increased. On the contrary, C. nucifera peel extract did not show any effect on dermal papilla cell 

cycle. All of stages in cell cycle was not different from control. 

 

Table 2 Cell cycle analysis of dermal papilla after treated with various concentration of Acanthus ebracteatus 

Sample Cell cycle stages (% of DNA content) 

G0/G1 S G2/M 

Control 80.70 ± 2.26 7.85 ± 5.16 10.80 ± 3.11 

A. ebracteatus extract (250 µg/ml)  29.70 ± 1.70  24.75 ± 5.16 28.05 ± 13.93 

A. ebracteatus extract (125 µg/ml) 36.35 ± 5.16 20.70 ± 8.06 26.90 ± 15.70 

C. nucifera peel extract (250 µg/ml) 85.25 ± 11.25 4.11 ± 0.25 10.64 ± 4.25 

C. nucifera peel extract (125 µg/ml) 80.36 ± 16.58 6.68 ± 2.05 12.96 ± 7.58 

 

   
Control 250 µg/ml of  A. ebracteatus 

extract 

250 µg/ml of  C. nucifera 

extract 

Figure 5 Cell cycle profile of dermal papilla cell comparing between control and cells treated by A. ebracteatus and C. nucifera 

extracts 
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 Figure 5 presented cell cycle profiles of dermal papilla. The graphs were generated by 

Muse cell analyzer software. Each of graph can be divided in to 3 regions. Blue, violet and green 

colors represent cell cycle in G0/G1, S and G2/M stages respectively. According to Figure 5, a 

graph of cell cycle of cell treated by 500 µg/ml of A. ebracteatus extract showed different pattern 

from control cells while cells treated by C. nucifera peel extract did not. 

 

Discussion 

 Dermal papilla cell is the important component in hair follicle. It plays the crucial role in hair 

re-growth. There were study revealed that minoxidil induced hair re-growth by increasing dermal 

papilla cell proliferation [6, 7]. Current study determined cytotoxicity of 10 medicinal plant extracts 

by using MTT assay. Plant extracts presenting non-cytotoxic effect on dermal papilla cells and 

inducing cell proliferation were also interested. Seven of plant extracts presented non-cytotoxic effect 

on dermal papilla cells, particularly A. ebracteatus and C. nucifera extracts increased the number of 

cell after treatment. Cell viability and cell proliferation are also indirectly determined by measuring 

intensity of formazan crystal that is produced by mitochondria enzymes [8, 9]. However, the effect 

of plant extracts on both results might be incorrected if that plant extract induced activity of 

mitochondria enzymes [8]. Cell cycle analysis was the one method that was used for indicating cell 

proliferation enhancement or cell growth inhibition. Previous studies revealed that the compounds 

increased cell proliferation by presenting the decrease of G0/G1 and increase of S and G2/M stages 

[10]. In the other hands, the compounds that presented cell growth inhibition also showed the increase 

of G0/G1 and decrease of S and G2/M stages in cell cycle [11, 12]. According to cell cycle 

analysis, A. ebracteatus extract increased cell proliferation by increasing the number of cell in S and 

G2/M stages. The result implied that dermal papilla cell increased DNA contents and prepared for 

cell mitosis [13, 14] after treating with A. ebracteatus extract. On the contrary, C. nucifera extract 

did not present the positive effect on dermal papilla cell. The result of cell cycle analysis after treated 

by C. nucifera extract was not different from untreated cell. The results were represented via the 

percent of DNA content in each of cell cycle stages (Table 1) and cell cycle profiles (Figure 5) 

those were not different from control. The discrepancy results of cell proliferation between MTT assay 

and cell cycle analysis caused from the increase of cell metabolism. C. nucifera extract might increase 

metabolism of mitochondria of dermal papilla cells while A. ebracteatus extract might not. In addition 

to cell cycle analysis results, this study also observed and compared dermal papilla cell morphology 

that were compared between control and treated cells. Morphology of cell treated by C. nucifera 

extract was obviously different from control. Figure 4 showed that C. nucifera extract damage and 

change dermal papilla cell morphology while A. ebracteatus extract did not show any effect on cell 
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morphology. The damage of cell might lead cell to increase cell metabolism for recovering cell 

regulation [15]; it caused the increase of mitochondria metabolism in MTT assay.    

 According to the results in this study, it can be summarized that the ethanolic extract of 

Acanthus ebracteatus is the promising candidate for hair loss prevention and anti-hair loss treatment. 
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Abstract 

Recently, forest lands have been decreased and converted to agricultural lands. Therefore land use changes 

especially cultivation of deforested land may rapidly diminish soil quality. The objective of this study was to assess 

the impacts of land use changes from maize to rubber (Havea brasiliensis) plantation on soil organic matter, total 

nitrogen, phosphorus, and potassium contents and soil nutrient translocation along a slope position. The experiment 

was established at Nan province. This area is a slope complexes area (slope 25-35%). Six land uses were selected 

for this study consisting of (i) maize, (ii) Para rubber, 2-years-old intercropped with maize, (iii) Para rubber, 2-

years-old, (iv) Para rubber, 3-years-old, (v) Para rubber, 5-years-old and (vi) Para rubber, 8-year-olds. Soil 

sample was collected from each land use at two depths (0-20 cm and 20-50 cm) from upper, middle, and lower 

slope. Results showed that organic matter, total Nitrogen, available phosphorus and exchangeable potassium in both 

soil depths were significantly affected(  p<0.05) by land use. Organic matter in topsoil (0-20 cm) of maize and 

Para rubber, 2-years-old intercropped with maize treatments were higher than monoculture rubber treatments. 

Moreover organic matter, total nitrogen, and exchangeable potassium in the top soil were significantly affected 

( p<0.05) by slope positions. The upper of slope had the highest organic matter, total nitrogen, and exchangeable 

potassium then middle slope and lower slope, respectively. An interaction between land use and slope positions was 

significantly influenced on organic matter, total nitrogen, and exchangeable potassium in both soil depths and also 

available phosphorus at top soil without at sub soil. The study of the impact of converting maize to rubber plantation 

can help greatly to the planning land use and land management for hillside area. 

Keywords: Land use change, Soil nutrient content, Rubber plantation, Nan province 

 

Introduction 

The change of land use types in Nan province during almost 20 year period were characterized 

by rapid decreasing of natural forest areas and increasing of agricultural lands (Wongtui, 2014). 

Therefore land use change has important implications for soil degradation in the form of plant nutrient 

depletion is the major environmental problems in the highlands of Northern Thailand.  Many 

researches have focused the effect of land use changes on soil properties (Bauer et al., 2002). 

Agricultural land use types are closely associated with soil nutrients (Kong et al., 2006) and also as 

well as their management practices ( Duiker and Beegle, 2 0 0 5 ). Especially, nutrient inputs for 

agricultural production such as nitrogen and phosphorus fertilizer can increase risk of soil nitrogen 

and phosphorus loss with soil loss, runoff and leaching (O′Reagain et al., 2005; Udawatta et al., 
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2006). Chen L. et al. (2011) reported that soil chemical properties were significantly affected by 

the different farming practice, Pamela H. T. (2005) also reported that bulk density was different in 

land use types with grater values in active agricultural than regenerating field.  

Nowadays, Para rubber (Hevea brasiliensis) is a major economic crop of Thailand. Since 

1989, rubber growing in Thailand has gradually shifted from its traditional area in the south to the 

north and northeast. The planting area has undergone more significant changes after the Thai 

government launched the one-million-rai (160,000 hectares) planting project. Since 2004, the new 

rubber planting in the north and northeast has diversified the former main crop varieties of rice, maize 

and cassava. In 2010, the total rubber cultivation area in northern Thailand (in 17 provinces) was 

0.14 Mha (4.8%), while the expansion for new planting in the low and high land is at high rates 

(RRIT 2010). Today, many farmers in the uplands of Nan province, Thailand replace maize by 

monoculture of rubber tree plantations. Moreover, some of the original forest cover in upland areas 

has been cleared for agriculture including Para rubber cultivation.  

Therefore, This research was to evaluate the effect of maize converting to rubber plantation 

on soil nutrients. The objectives this paper were (i) To assess the effects of converting maize to 

rubber (Havea brasiliensis) plantation on soil nutrient contents and (ii) To assess nutrient 

translocation at difference position of slope with effect of each land use type.  

 

Materials and methods 

Site description  

The study area is located at Muab sub-basin of the Nan watershed (18° 54′N, 100° 54′E) 

in Nan province of Thailand. The trial altitude is located at an elevation ranging from 293 m to472 

m above sea level with slope gradients ranging from 20 to > 35% (Fig. 1). Data was conducted in 

2005. The study area is tropical savannah climate. Annual temperatures ranged from 20° C to 

32° C (average 26.8° C) in 2005. The total annual rainfall at the experimental site was 

approximately 1,330 mm, recorded by a self-registering rain gauge (Fig. 2). The soil profiled, 

carried out according to Soil Survey Staff (2014), were classified as a fine, mixed, active, 

isohyperthermic Typic Haplustalfs with 39.5% sand, 36% silt, a 24.5% clay in the topsoil (0–25 

cm) and a bulk density (BD) of 1.3g cm-3. The topsoil had a pH (H2O) of 4.5, an organic matter 

content (OM) of 0.3-1.8%, an available P (Bray II) content of 2.8-7.0 mg kg-1 and an 

exchangeable K content of 99-149 mg kg-1. 
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Figure 1 Map of experimental site 

 

 
Figure 2 Monthly rainfall and temperature in 2015 at experimental site 

 

Soil sampling and analysis  

In this study, soil samples were randomly collected from six land use types for maize and rubber 

production at Muab sub-basin of Nan province. They were i) only maize production, ii) 2-years-old 

Para rubber trees intercropped with maize, iii) 2-years-old Para rubber trees, iv) 3-years-old Para rubber 

trees, v) 5-years-old Para rubber trees and vi) 8-years-old  Para rubber trees (Table 1). 
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Table 1 Land use types and management practices at Du-Phong, Santi-suk, Nan province 

Land use type Management Practice 

Maize Cropping once a year, Fertilizer twice a year with 19 kg N rai, 20 kg P rai, no burn, no 

tillage   

Maize with 2-year-old rubber Maize convers to rubber for 2 years and till intercropping with maize. Fertilizer twice a year 

with 0.018 N kg-1, 0.009 P, 0.009 K kg-1.tree-1.year-1, for maize postharvest not burn, 

no tillage  

2-year-old rubber trees Maize convert to rubber for 2 years, no intercropping,  Fertilizer twice a year with 0.018 

N, 0.009 P, 0.009 K.kg-1.tree-1 year-1 

3-year-old rubber trees Maize convert to rubber for 3 years, no intercropping,  

5-year-old rubber trees Maize convert to rubber for 5 years, no intercropping, Fertilizer twice a year with 0.018 N, 

0.009 P, 0.009 K.kg-1tree-1.year-1, weed control 2 times 

8-year-old rubber trees Maize convert to rubber for 8 years, no intercropping, harvest for 3 years 

 

In January 2016, a total of 36 soil samples were taken from the six land use categories along 

each of the three slope positions: upslope, middle slope and down slope (Fig. 3). Each sample was 

collected at two deep levels ( surface soil at 0-20 cm and sub-soil at 20-50 cm) by using a soil 

auger. Soil 36 samples used for chemical analysis were air-dried in the shade area, ground and sieved 

through a 0.5 mm sieve to remove stone, root and large organic residues. Soil organic matter was 

analyzed by Walkley and Black method. Total nitrogen was converted from soil organic matter by 

using equation (1) (Chuchitt S., 2012). 

Total Nitrogen (%) = Organic matter * 0.05                                                                 (1) 

 

 

 

Figure 3 Slope positions at the site study 

 

The samples sieved through a 2 mm sieve for available phosphorus was analyzed by Bray-

II method, and the available phosphorus was determined by using Spectrophotometer. Exchangeable 

potassium was extracted by ammonium acetate and was analyzed by Atomic Absorption 

Spectrophotometry.  
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Statistical analysis 

 The variances of influence of land use and slope position on soil nutrients were statistically 

analysed by using one-way ANOVA, and mean comparisons were calculated by using the least 

significant difference (LSD) method at p < 0.05. The independent variables used in this study were 

land use types and slope aspects. Significant difference of their interactive effect was identified using 

GLM-MANOVA. 

Results 

At surface soil (0-20 cm), soil organic matter was significantly different among the six land 

use types and slope position. The result showed that maize and Para rubber, 2–years old intercropped 

with maize had the highest soil organic matter contents. In subsoil (20-50 cm), Para rubber, 3-

years old had the highest organic matter contents, however, it had not significant difference with Para 

rubber, 8- years old (Table 1).  

Total nitrogen of the surface soil (0-20 cm) was significant difference compared land use 

types.  Para rubber, 2-years old intercropped with maize and maize monoculture the highest total 

nitrogen in comparison to Para rubber, 2, 3, 5 and 8-years old. Moreover total nitrogen in surface soil 

was also significant affected by slope position and interaction between land use types and position. In 

the subsoil (20-50 cm), slope position had no significant effect on total nitrogen content (Table 1). 

 There was a significant amount of available phosphorus content in the surface soil among land 

use types and an interaction between land use types and slope position. However, the result showed that 

slope position had no significant effect on available phosphorus at the surface soil and subsoil. We found 

that Para rubber, 2-years old intercropped with maize had the highest available phosphorus at the surface 

soil, and, Para rubber-3- years old had the highest available phosphorus (table 1).  

 The concentrations of exchangeable potassium had ranged from the highest to lowest as 

following the order sequences of Para rubber, 2 years old > Para rubber, 2 years old intercropped 

with maize > Para rubber, 3 years old > Para rubber, 8 years old > Para rubber, 5 years old > maize 

in the surface layer. However, in the soil subsurface soil layer, SOC was highest in Para rubber, 2 

years old intercropped with maize. The results indicated that in the surface layer and in the soil 

subsurface soil layer, exchangeable potassium were significantly affected by land use types, slope 

position and their interaction (Table 1)  

 Lastly, the result showed that soil nutrients under Para rubber, 2 years old, Para rubber, 2 

years old intercropped with maize, Para rubber, 3 years old, Para rubber and 5 years old and maize 

were higher in upper slope position than in the middle and lower slope position. However, the trend 

of soil nutrient translocation was not clear. In contrast with Para rubber, 8 years old, the highest soil 

nutrients were in the lower slope position. 
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parameter Position Maize Maize+Rubber-2-year Rubber-2-year Rubber-3-year Rubber-5-year Rubber-8-year 

Top soil Sub soil Top soil Sub soil 

Top 

soil 

Sub 

soil Top soil Sub soil 

Top 

soil 

Sub 

soil Top soil Sub soil 

OM Upper 3.96 1.92 4.70 2.50 3.27 1.23 3.31 2.86 2.93 1.35 2.66 2.34 

 Middle 3.39 1.52 3.47 2.25 3.44 1.69 3.48 2.50 2.89 1.57 2.85 2.31 

 Lower 3.41 1.64 2.50 2.21 1.72 1.84 3.06 2.39 2.89 1.74 4.32 2.60 

F test              

Land use .000** .000**           

Position .000** .474 NS           

Land use* Position .000** .005**           

N (%) Upper 0.20 0.10 0.23 0.12 0.16 0.06 0.17 0.14 0.15 0.07 0.13 0.12 

 Middle 0.17 0.08 0.17 0.11 0.17 0.08 0.17 0.13 0.14 0.08 0.14 0.12 

 Lower 0.17 0.08 0.12 0.11 0.09 0.09 0.15 0.12 0.14 0.09 0.22 0.13 

F test              

Land use .000** .000**           

Position .000** .474 NS           

Land use* Position .000** .012*           

P  Upper 7.65 5.76 7.51 6.05 6.61 6.44 7.09 7.16 6.06 5.37 6.22 6.19 

(mg/kg) Middle 6.26 5.58 6.64 6.16 7.86 5.84 7.20 6..38 6.42 5.47 7.07 6.28 

 Lower 7.07 5.15 7.23 6.20 6.06 5.98 6.33 6.14 6.02 5.63 7.19 5.85 

F test              

Land use .035* .000**           

Position .410 

NS .072 NS           

Land use* Position .005** .239 NS           

K Upper 

108.63 9.31 

1261.9

0 461.57 

1295.

59 

396.4

5 

1206.7

4 388.11 

337.3

3 7.92 842.66 240.02 

(mg/kg) Middle 

46.26 6.70 

1330.1

2 1097.48 

1375.

17 

845.5

6 

1064.1

7 252.03 12.79 6.45 1012.16 411.07 

 Lower 

16.78 8.70 

1272.7

3 572.12 

1305.

91 

774.3

6 943.70 283.42 11.03 6.92 1229.07 784.14 

F test              

Land use .000** .000**           

Position .000** .000**           

Land use* Position .000** .000**           

 

Discussion and conclusion 

 Soil nutrients in each land use of this study decrease rapidly in the sub soil similar with the 

previously finding of Chen L. et al., (2011).Moreover, the different soil nutrients of each land use 

are affected by management practice. . In this study, the greatest of organic matter and total nitrogen 

were maize and Para rubber, 2 years old intercropped with maize treatments may be due to N and P 

fertilizer application and biomass from maize straw and rubber leaves. Soil nutrient enrichment in the 

soil surface can be caused by chemical fertilizer (Shepherd and Withers, 1999). Moreover, plant 

cycling from residues also has influenced to soil nutrient (Jobbagy and Jackson, 2001).  

The soil nutrients in top soil always are removed by runoff and soil loss (Wang et al., 2004). 

For in this study, Land use types and position of slope had an effect on nutrient content, especially 

in the top soil. We found that in the upper position had organic matter, nitrogen, phosphorus, and 

potassium more than middle and lower, respectively because the groundcover might be protect 

intensity of rainfall corresponded with Pimentel D. (2000) reported that groundcover have an 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

58 

  
  
  

E
n

g
li

sh
 

important factor for nutrients protection that can move out from soil by runoff and soil loss. Moreover, 

we found that Para rubber, 8 years old in lower position had the highest soil nutrient that might be 

run off and soil loss. These are consistent with Ponsak W. and Pinthip T. (2012) reported para-

rubber has decrease covering area density and has a canopy as impact rainfall that increasing, while 

intensity of rain drop are increasing also. Moreover, they reported that Para rubber, 7 years old has 

the most soil erosion because this year has the highest canopy density. Shine through of light down 

into the ground is less that cause to weed are weak, soil surface without ground cover, so soil and 

water loss rate are increasing. However, soil and water loss decrease rapidly with the increasing age 

after Para rubber, 7 years old because of competition of rubber, it is made self- stratification and 

more light in soil surface that weed can growth then rate of soil and water loss are decreased. Similarly 

previous studies in South India also (Madhu et al., 2011) suggested that canopy development of tea 

has a direct relationship with reduction in runoff and soil loss. 

In conclusion, this study assessed the effects of converting maize to rubber plantation. 

Significant differences among land uses were found for most soil nutrients. Soil organic matter, total 

nitrogen available phosphorus and exchangeable potassium contents in the top soil had the higher 

levels in maize and Para rubber-2-year old intercropped with maize treatments than those in rubber-

5-year old and rubber-8-year old. Moreover, the amounts of soil organic matter, total nitrogen, and 

exchangeable potassium are affected by slope position. The understanding of the impact of converting 

maize to rubber plantation can help guide land-use decisions, land use planning and land management 

for the area of hillside agricultural land. 

 

Acknowledgement 

I would like to acknowledge Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, 

Naresuan University to support all facilities to complete this research.  

 

References 

Bauer P J, Frederick J R, Busscher W J. (2002). Tillage effect on nutrient stratification in narrow- 

and wide-row cropping systems. Soil & Tillage Research, 66(2), 175–182. 

Chen L, Qi X, Zhan X, Li Q, and Zhang Y. (2011). Effect of Agricultural Land Use Changes on 

Soil Nutrient Use Efficiency in an Agricultural Area, Beijing, China. Chin. Geogra. Sci. 

2011, 21(4), 392–402.  

Chuchitt S. (2012). Data using from soil analysis for soil improvement. Soil and water conservation 

in land development.  http://e-library.ldd.go.th/Web_KM/Data/re_7.pdf. Accessed 6 

January 2015. 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

59 

E
n

g
li

sh
 

Duiker S W, Beegle D B. (2005). Soil fertility distributions in long-term no-till, chisel/disk and 

moldboard plow/disk systems. Soil & Tillage Research, 88(1), 30–41.  

Kong X B, Zhang F R, Wei Q et a1. (2006). Influence of land use change on soil nutrients in an 

intensive agricultural region of North China. Soil & Tillage Research, 88(1–2), 85–94.  

Jobbagy E G, Jackson R B. (2001). The distribution of soil nutrients with depth: Global patterns 

and the imprint of plants. Biogeochemistry, 53(1), 51–77.  

Madhu, M., Sahoo, D. C., Sharda, V. N., and Sikka, A. K. (2011). Rainwater-use efficiency of 

tea (Camellia sinensis (L.)) under different conservation measures in the high hills of south 

India. Applied Geography, 31(2), 450-455. 

O′Reagain P J, Brodie J, Fraser G et al. (2005). Nutrient loss and water quality under extensive 

grazing in the upper Burdekin river catchment, North Queensland. Marine Pollution Bulletin, 

51(1–4), 37–50.  

Pamela H. T., Peter M.G., Alex S. F., and Alison G.P. (2005). Land use change and soil nutrient 

tranformations in the Los Haitises region of the Dominican Republic. Soil Biology & 

Biochemistry 37 (2005), 215-225. 

Pimentel D. (2000) Soil erosion and the threat to food security and theenvironment, Ecosyst. Health 

6, 221–226. 

Ponsak W. and Pinthip T. ( 2 0 1 2) . Why should not planted para-rubber in watershed. Watershed 

conservation and management office, National park, wildlife and plan conservation 

department. http://www.dnp.go.th/watershed/knowledge_files/para_ws.pdf. Accessed 6 

January 2015.  

Rubber Research Institute of Thailand. (2010). Rubber plantation in Thailand. 

http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm. Accessed 1 july 2015. 

Shepherd M A, Withers P J, 1999. Applications of poultry litter and triple superphosphate fertilizer 

to a sandy soil: Effects on soil phosphorus status and profile distribution. Nutrient Cycling in 

Agroecosystems, 54(2), 233–242.  

Udawatta R P, Motavalli P P, Garrett H E et al. ( 2006 .) Nitrogen losses in runoff from three adjacent 

agricultural watersheds with claypan soils. Agriculture, Ecosystems and Environment, 

117(1) ,  39 – 48 .  

Wongtui, Baicha. (2014). Dynamics of Land Use and Land Cover Change in Nan Province During 

1995-2012. Online International Journal of Social Science, Vol.1, No.1 OctoberDecember. 

Page 63-73. 

Wang G., Ma H., Qian J., Chang J. (2004) Impact of land use changes on soil carbon, nitrogen and 

phosphorus and water pollution in an arid region of northwest China, Soil Use Manage. 20, 

32–39. 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

60 

  
  
  

E
ng

li
sh

 

Ultrasound-assisted emulsification dispersive liquid-liquid microextraction for 

preconcentration and determination of cadmium in natural water samples by 

spectrophotometric technique 

Jintana Klamtet 

 

Department of chemistry, Faculty of science, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand 

Corresponding author. E-mail: jintanakl@nu.ac.th 

 

Abstract 

The aim of this work was to study ultrasound-assisted emulsification dispersive liquid-liquid 

microextraction for preconcentration cadmium in water samples using 4-(2-Pyridylazo) resorcinol (PAR) as 

complexing agent.  In the preconcentration step, the amount of 3 mL acetone (dispersive solvent) containing 150 

µ L of tetrachloroethylene (extraction solvent) was injected rapidly into the sample solution containing cadmium 

solution, 4.00 mL, 3.0 mmol L
-1

 of 4-(2-pyridylazo) resorcinol (chelating agent) and 4.00 mL buffer solution 

pH 10 using a syringe. In this step, the cadmium/PAR complexes were extracted into the fine droplets of 

tetrachloroethylene. Then, the fine droplets of tetrachloroethylene were emulsified by ultrasonic bath before 

centrifugation (5 min at 3000 rpm). Finally, the organic phase containing enriched analytes was separated and 

determined by UV-Visible spectrophotometer. Under these optimum conditions, the limit of detection (LOD) was 

0.14 mg/L and limit of quantitation (LOQ) was 0.47 mg L
-1

 with sensitivity enhancement factor (EF) of 1.26. 

The proposed method showed the relative standard deviation (RSD) less than 5% and was successfully to apply for 

the recovery and determination of cadmium in different water samples. The results showed that the three collected 

samples have cadmium content in the range 0.00 – 0.60 mg L
-1

 and the percentage recovery was in the range 

90.3-105.30%. 

Keywords: Cadmium, Preconcentration, DispersiveLiquid-Liquid Microextraction 

 

Introduction 

Cadmium is one of the toxic element, which could damage organs such as kidneys, liver and 

lungs, even in minute concentration (Wen, Yang et al., 2011; Şahin and Durukan, 2011). Cadmium 

is widely use metallurgical alloying, the manufacture of batteries and paints, ceramics, metal plating, 

photograph development, pigment works and textile printing industries (Şahin and Durukan, 2011). 

One of the pathways that the cadmium enters human body is through daily intake of water and food, 

thus the determination of cadmium concentrations in these samples is a great importance. The 

maximum tolerable level for cadmium(II) in drinking water has been strictly regulated. Recommended 

cadmium concentration in drinking water by the World Health Organization (WHO) is smaller than 

0.005 mg L-1 (Şahin and Durukan, 2011).   

 Due to low concentration of cadmium in environmental samples, a preconcentration step is 

generally required prior to determination. Several enrichment procedures have been reported in the 
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literature for cadmium determination involving different analytical techniques such as solid phase 

extraction [Tsogas, Giokas and Vlessdis, 2009), cloud point extraction (Silva et al., 2009), single 

drop extraction (Wen, Deng et al., 2011) and dispersive liquid-liquid extraction [Wen, Yang et al., 

2011). In this work, dispersive liquid-liquid extraction (DLLME) was investigated due to its 

simplicity, easy to operate, rapidness, and high extraction efficiency (Zhou, Zhao and Xie, 2011). 

DLLME method depends on rapid injection of appropriate of mixture of extractant and disperser 

solvent into the aqueous sample to form a cloudy solution. The cloudy state results from the formation 

of fine droplets of the extraction solvent which disperse in the sample solution (Wen, Yang et al., 

2011; Wen et al., 2012). The cloudy solution is centrifuged and the fine droplets are settled at the 

bottom of the conical test tube. The analytes of interest are extracted from the initial solution and 

concentrated to a small volume of the settled phase (Tabrizi, 2010).  The analyte in the settled phase 

can be determined by various analytical techniques such as ETAAS (Ló pez et al., 2013), AFS 

(Zhou, Zhao and Xie, 2011), ICP-OES (Sereshti,  Khojeh and Samadi, 2011), FAAS [Rouhollah,  

Farzaneh and Behrooz,  2011), etc.. Recently, ultrasound-assisted DLLME has been reported 

(Molaakbari, Mostafavi and Afzali, 2011; Cortada, Vidal and Canals, 2011; Zhang et al., 2012; 

Berton et al., 2012) and most of them focused on advanced analytical instruments. Therefore, this 

work will carry out the ultrasound-assisted emulsification dispersive liquid-liquid microextraction 

(UAE-DLLME) coupled with UV-Visible spectrophotometer for cadmium determination. Because 

UV-Visible spectrophotometry is simple method and much more cost-efficient. The UAE-DLLME 

preconcentration technique can considerably improve the analytical performance of ordinary 

spectrophotometer (Wen, et al., 2012). The effect of various parameters affecting the extraction 

efficiency such as type and volume of extraction and disperser solvent, pH, extraction time and 

concentration of the chelating agent was studied and optimized to achieve high recovery.    

 

Materials and Methods 

1. Instrumentation and reagent 

 UV-Visible spectrophotometer model V-650 (Jasco, Japan) was used to analyze the 

enriched samples. A centrifuge model EBA 3S (HettichZentrifugan, USA) was used to assist phase 

separation. The ultrasound extraction process was carried out by ultrasonic cleaner model Transsonic 

460/H (Elma, Germany). The pH values were measured by pH meter model Eutech instrument pH 

700 (thermos Fisher Scientific, Singapore). Cadmium (BDH PROLABO, Belgium) working 

standard solutions were prepared by appropriate dilutions from standard stock solutions (1000 mg 

L-1) in deionised water. The 4-(2-Pyridylazo) resorcinol monosodium salt hydrate (PAR) (Fluka, 

Switzerland) was used as a complexing agent for cadmium and was prepared daily by dissolving the 

required amount of PAR in deionised water. A potassium dihydrogen orthophosphate (Ajax Finchem, 
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Australia) and  di-sodium hydrogen phosphate (Merck, Germany) buffer solutions were used in the 

pH range of 3.0-7.0 and the buffer solution in the range of 8.0-11.0 was prepared by using sodium 

tetraborate (Ajax Finchem, New Zealand) and sodium carbonate (Fluka, Switzerland). All the other 

reagents including extractants and disperser solvent were analytical reagent grade, as well as the 

reagents mentioned above. 

 

2. Ultrasound-assisted emulsification dispersive liquid-liquid microextraction procedure 

In this work, 10 mL of sample solution containing cadmium adjusted to pH 10 using 

carbonate buffer was placed in a glass test tube. Then, 4 mL of 3x10-3 mol L-1 4-(2-pyridylazo) 

resorcinol (chelating agent, PAR) was added into the sample solution. In this step, the cadmium ions 

reacted with the chelating agent to form the related complexes. 3.00 mL of acetone (disperser 

solvent) containing 150 L tetrachloroethylene (extraction solvent) was injected rapidly into the 

sample solution. After the injection, the extraction was accomplished under the effect of ultrasound 

in an ultrasonic bath for 5 min.  A cloudy solution was formed and cadmium ions were extracted into 

the fine droplets of tetrachloroethylene. Then, the solutions were centrifuged at 3000 rpm for 5 min, 

and the dispersed fine droplets of tetrachloroethylene were sedimented at the bottom of centrifuge 

tube. The upper aqueous phase was removed with a syringe, and acetone was adapted to dilute the 

concentrated samples to 5 mL. Finally, the enriched analytes were determined by spectrophotometer.  

 

3. Sample collection and preparation  

All real water samples were collected from the pond, canal and reservoir around the Naresuan 

University in Phitsanulok province, Thailand, in cleaned polyethylene bottles. All samples were 

filtered through Whatman No. 42 paper filters after sampling. Then, the proposed method was applied 

to extraction of cadmium ions from the water samples. 

 

Results and Discussion 

1. The study of absorption spectra   

 The UV-Vis spectrophotometry was used in this work to determine the enriched samples 

after extraction. The maximum wavelength of the first derivative absorption was investigated in order 

to eliminate the absorption effect of chelating agent.   The complex of Cd-PAR was determined in 

the range of wavelength between 490 and 600 nm. The absorption spectra are shown in Figure 1. 

The results showed that the maximum absorption wavelength was 532 nm.  

2. Effect of UAE-DLLME parameters 

Parameters of the proposed extraction procedure were optimized by univariate method. All 

analyses were carried out in triplicate and all the parameter results are shown in Table 1. 
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Figure 1 Absorption spectra of cadmium determination with/without UAE-DLLME. 

UAE-DLLME condition: 1.20 mg L-1 Cd, 3.0× 10-3 mol L-1 PAR, pH 10, ultrasound extraction time 5 min., dilution solvent – 

acetone. Without UAE-DLLME condition: 1.20 mg L-1 Cd, 3.0× 10-3 mol L-1 PAR, pH 10. 

 

Table 1 The studied and optimum parameters for proposed DLLME method 

Parameters studied optimum 

pH 6.5-11.0 10.0 

Extraction solvent Dichloromethane, Trichloromethane, 

Tetrachloroethylene 

Tetrachloroethylene 

Volume of Extraction solvent (µ L) 50-200 150 

Disperser solvent Methanol, Ethanol, Acetone Acetone 

Volume of disperser solvent (mL) 1.0-5.0 3.0 

PAR concentration (mol L-1)  0.10× 10-3 - 5.00× 10-3 3.00× 10-3 

ultrasound extraction time (min) 0-10 5 

centrifugation time at 3000 rpm (min) 1-15 5 

Dilution solvent Methanol, Ethanol, Acetone, Pure 

water 

Acetone 

 

3. Interferences 

Many metal ions existing in natural waters would form stable chelating complexes with PAR 

with in the wide range and may be co-extracted along with analytes. This could decrease the 

extraction efficiency. Therefore, the experiments have been designed using standard solution of 1 mg 

L-1 Cd(II) under the above optimized conditions. The effect of each species was considered to be 

interference when the signal in the presence of the species resulted in an absorbance deviation of more 

than ± 5%. The results showed that less than 100 g L-1 of Mg(II) and Zn(II) and up to 500 g 

L-1 of Ca(II) and Pb(II) did not cause interference in the determination of Cd(II). Thus, the pH for 

the determination of Cd(II) must be strictly controlled to enhance its specificity, coupled with using 

a solution containing phosphate and citrate to mask several interferences [Klamtet, Suprom and 

Wanwat, 2008). 
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4. Analytical Performance 

  The analytical performance of UAE-DLLME couple with UV-Visible spectrophotometry for 

preconcentration and determination of Cd in natural waters was investigated under the optimal 

conditions. The results indicated that linear calibration graph was in the range 0.20-1.40 mg L-1 (A 

= 0.0091Ccd + 0.0039 r2 = 0.9902). The precision of this method was 4.50% (RSD, n=7) at the 

spiked concentration of 0.80 mg L-1. The limit of detection (LOD), which is defined as the 

concentration corresponding to three times the standard deviation of the blank samples, was 0.14 mg 

L-1 and the limit of quantitation (LOQ) was 0.46 mg L-1. The enrichment factor, obtained from the 

slope ratio of the calibration graph after and before the extraction, was 1.26 for 10 mL of the sample 

solution. 

5. Analysis of real water samples 

In order to demonstrate the applicability and reliability of the proposed method for real 

samples, three natural water samples were collected. The analytical results are given in Table 2. These 

results showed that the recovery of spiked samples were in the acceptable range (90.3-105.3%). 

 

Conclusion 

The ultrasound-assisted emulsification dispersive liquid-liquid microextraction method was 

developed for preconcentration and determination of cadmium in water samples coupled with 

spectrophotometry. The results demonstrated that the proposed method is simple, rapid, sensitive, 

cost effective and low consumption of organic solvents. The proposed method showed good limit of 

detection with the enhancement factor of 1.26. The developed method was applied to the 

determination of real samples with a satisfactory analytical results. 

 

Table 2 Analytical results for cadmium determination in real samples (Avg. ±  SD, n=3) 

Real sample Added (mg L-1) Found (mg L-1) Recovery (%) 

Sample1 0 0.36 ±  0.18  

 0.20 0.57 ±  0.16 105.3 ±  9.0 

Sample 2 0 0.11 ±  0.04  

 0.20 0.31 ±  0.04 100.1 ±  0.5 

Sample 3 0 0.19 ±  0.05  

 0.20 0.37 ±  0.03 90.3 ±  10.1 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันกระแสการบริโภคกล้วยหอมทองเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กล้วยหอมทอง จัดเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้นกระบวนการตามสอบย้อนกลับสินค้าประเภทกล้วยหอมทองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะสร้าง

ความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในตราสินค้าด้วย การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายในการศึกษาวิธีการในการ

ตามสอบย้อนกลับกล้วยหอมทอง โดยใช้ รหัสสองมิติ (QR Code) เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ จุดมุ่งหมายเพื่อ

ตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) และผู้บริโภคสามารถทราบถึงแหล่งท่ีมาของกล้วยหอม

ทองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการก าหนดความต้องการพื้นฐานด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

เจ้าของกิจการฟาร์มกล้วยหอมทอง และผู้รวบรวมเพื่อจัดจ าหน่าย ประเมินผลความพึงพอใจ โดยการประเมินจากการ

เปรียบเทียบผลการใช้งานระหว่างระบบเดิมกับการใช้รหัสสองมิติ (QR Code) ผลจากการศึกษาพบว่า เม่ือน ารหัสสอง

มิติ (QR Code) เข้ามาใช้ในการตามสอบย้อนกลับกล้วยหอมทองนั้น ท าให้ลดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับเม่ือ

เปรียบเทียบกับวิธีเดิมท่ีใช้การตรวจสอบผ่านเอกสาร สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้สะดวกและง่ายขึ้นกว่า

วิธีเดิม  อีกท้ังยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย 

ค าส าคัญ: กระบวนการตามสอบย้อนกลับ  กล้วยหอมทอง 

 

Abstracts  

Nowadays, Gros Michel banana consumption increases significantly among. Gros Michel bananas are the 

most important plant commodity on economic. Therefore, Traceability is an indispensable part of any process for 

Gros Michel banana production. It is building consumer confidence and brand value proposition. This research 

aimed to studying the traceability Gros Michel banana process using the QR code. It is a tool for checking product 

and effective response to food safety. QR code system allows consumers to trace back the source of Gros Michel 

banana products more quickly and easily. The basic needs approach is questionnaires. Respondents are farm owner 

and banana distributor. We are carrying out a respondent satisfaction survey. Comparison study is to evaluate the 

results of differences between the old process and QR code. The results showed that the traceability system using 

QR Code could the satisfaction from use of that .There were a lot of satisfaction and reduce tracing time from 3 

hours to 15 seconds. There are compared with previous methods. It has checked by document. This research are 

checking the validity of the information and easier than old process. There is also comply with company vision. 

Keywords: Traceability, Gros michel banana 
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การพัฒนาระบบเจาะวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมี 

จักรพงศ์ จับแสงจันทร์1, พฤตินัย มูลณี1, ภานุเดช ด้วงท า1*,  

ภมรรัตน์ จันธรรม2 และ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย1* 

 

Development of an Electrochemical Micro-hole Drilling System  

Jukkapong Jubsangjun1, Purttinai Moonnee1, Phanudate Dongtam1*, 

 Pamornrat Chantam2 and Sumet Heamawatanachai1*    

 
 1ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก 65000 

2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Naresuan University, Phitsanulok, 65000  

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Naresuan University, Phitsanulok, 65000  

*Corresponding author. E-mail: sumeth@nu.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบเจาะวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมี โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย (1) 

ระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีในระนาบ X-Y มีความละเอียด 40 µm ขับเคลื่อนด้วยสเต็ปมอเตอร์ (2) ระบบควบคุมการ

เคลื่อนท่ีแนวแกน Z มีความละเอียด 1 µm ท าได้โดยน าเครื่องทดสอบแรง UTM รุ่น H50KS มาประยุกต์ใช้ (3) ระบบ

ฉีดและควบคุมสารละลายอีเล็กโทรไลท์ และ (4) โปรแกรมควบคุมการท างานของกระบวนการพัฒนาด้วยภาษา 

LabVIEW สามารถท าการเจาะวัสดุท่ีน าไฟฟ้าได้ โดยในการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจาะวัสดุด้วย

ไฟฟ้าเคมี ท าโดยการเจาะรูบนแผ่นสเตนเลสหนา 0.5 mm โดยใช้แท่งอีเล็กโทรดขนาด 550 µm และความเข้มข้น
สารละลายอีเล็กโทรไลท์ (NaCl) ท่ีใช้ คือ 0.1 mol/L ส าหรับปัจจัยด้านศักย์ไฟฟ้านั้นมีการปรับค่าเป็นสี่ระดับ คือ 

4.5V, 6V, 7.5V และ 9V ด้านอัตราเร็วการเคลื่อนท่ีของแท่งอีเล็กโทรดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 10 และ 20 µm/min 

โดยท าการประเมินขนาด และคุณภาพรูเจาะด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ ผลการทดลองบ่งชี้ว่า ระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้

สามารถน ามาใช้ในการเจาะรูระดับไมโครได้ โดยขนาดรูเจาะท่ีได้จากการทดลอง อยู่ในช่วง 363-728 µm หากความต่าง
ศักย์เพิ่มจะท าให้ขนาดของรูเจาะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ท้ังนี้ อัตราเร็วในการเคลื่อนท่ีของแท่งอีเล็กโทรดต้องเหมาะสมเพื่อ

รักษาช่องว่างระหว่างชิ้นงานกับอีเล็กโทรดให้พอเหมาะ หากเคล่ือนท่ีเร็วเกินไปจะท าให้เกิดการสัมผัสกันของแท่งอีเล็กโท

รดกับชิ้นงาน ท าให้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีหยุด ท้ังนี้ หากเคลื่อนท่ีช้าจะท าให้รูเจาะมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ เนื่องจากมีเวลาในการ

เกิดปฏิกิริยามาก 

ค าส าคญั:  การกัดวัสดุด้วยไฟฟา้เคมี  รเูจาะระดับไมโคร  สารละลายอีเล็กโทรไลท ์ ปั๊มเพอริสตัลติก 
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Abstract 

 This research presents the design and development of an electrochemical micro-hole drilling system for 

study the effects of machining parameters to the electrochemical reaction process. The developed system consists 

of: (1) an XY motion control system with resolution of 40 µm actuated by 2 stepping motor; (2) a Z axis motion 

control using a UTM model H50KS which has resolution of 1 µm; (3) an electrolyte flow control system using 2 

peristaltic pumps; and (4) a control software coding  with LabVIEW program. It can machining the conduct 

electricity materials, To study the effects of machining parameters, the developed system were used to drill micro-

holes on stainless steel with thickness of 0.5 mm. The tool electrode diameter were 550 µm. The electrolyte 

concentration (NaCl) was 0.1 mol/L. There were 4 step of DC supply voltages in this experiment which are 4.5V, 

6V, 7.5V and 9V.  The using tool feed rates were 10 and 20 µm/min. Then, the drilled holes were measure using 

microscope. The result from experiments reveal that the system was capable to drill micro-holes ranging from 365-

728 µm. Increment of supply voltage will increase the diameter of drill hole. The feed rate should be adjust to a 

suitable value to maintain the gap between the electrode and work piece. In case of too high feed rate, the electrode 

would touch the work piece, then the electrochemical reaction will stop. Lower feed rate will increase the reaction 

time and make the drilled holes larger.  

Keywords: Electrochemical machhiming, Micro-hole, Electrolyte, Peristaltic pump 
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ของระบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชัน 

กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว1, วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์2 และ จรัณธร บุญญานุภาพ3*  

 

 Economics and Environmental Cost–benefit  

Analysis of Conservation Economic Cropping System on Slopping Area 

Kanchaya Mosew1, Wanwisa Pansak2 and Jaruntorn Boonyanuphap3*  
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2ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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Phitsanulok, 65000 
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3Department of Natural Resources and Environment, Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok, 

65000 

*Corresponding author E-mail address: charuntornb@nu.ac.th   

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของระบบการ

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์บนพื้นท่ีลาดชันในเขตต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน คณะวิจัยและตัวแทน

ของเกษตรกรในพื้นท่ีศึกษาได้ร่วมกันออกแบบระบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์บนพื้นท่ีสูงชันจ านวน 5 

ระบบ ท้ังนี้ จากการสอบถามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 105 ราย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

(Cost-benefit analysis: CBA) ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของระบบการเพาะปลูกพืช ท าให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

ภายใต้ระยะเวลาด าเนินการ 20 ปี ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ท่ีระบบดังกล่าวอยู่ใน

ระหว่างการด าเนินมาตรการท่ียังไม่เสร็จสิ้นในพื้นท่ีศึกษา การศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทาง

การเงินระหว่างระบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีลาดชันแต่ละระบบ พร้อมท้ังด าเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทน

ทางอ้อมท่ีได้จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์ควบคู่กันด้วย จากการศึกษาพบว่า การปลูกยางพาราร่วมกับการ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ระบบ T4) ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงท่ีสุดไร่ละ 36,758 บาทต่อปี รองลงมาได้แก่ การปลูก

ยางพาราโดยไม่มีการก าจัดวัชพืช (ระบบ T5) การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่ไถพรวนดินบนพื้นท่ีลาดชัน (ระบบ

ควบคุม: CT) การปลูกยางพาราโดยไม่มีการท าขั้นบันไดดิน (ระบบ T3) และการปลูกยางพาราระหว่างขั้นบันไดดิน 

(ระบบ T2) โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิไร่ละ 28,823 15,621 11,596 และ 10,709 บาทต่อปี ตามล าดับ นอกจากนี้ 

ระบบ T4 เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการลดการชะล้างพังทลายของดิน จากการประมาณการด้วยอุปกรณ์ Gerlach 

troughs โดยระบบ T4 ท าให้เกิดมูลค่าของผลตอบแทนมากกว่าระบบอ่ืนเท่ากับ 14,176 บาทต่อไร่ต่อปี ในทางตรงกัน

ข้าม การปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการปลูกพืชร่วมหรือการใช้วัสดุหรือพืชคลุมดิน  (ระบบ T2 หรือ 

T3) ท าให้เกิดการสูญเสียหน้าดินและเกิดการสูญเสียธาตุอาหารหลักในดินสูงกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่ไถ

พรวนดินบนพื้นท่ีลาดชัน (CT) โดยเฉพาะในช่วงระยะเริ่มต้น 1-5 ปี ของการปลูกยางพารา  

ค าส าคัญ:  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ต้นทุนและผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อม  พืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีลาดชัน  มาตรการอนุรักษ์

ดินและน้ า  ยางพารา 

 
  



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

71 

กลุ่
มวิ
ทย

าศ
าส
ตร
์แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
 ี

Abstract 

This study aims to conduct economics and environmental cost–benefit analysis of conservation economic 

cropping system on slopping area in Tambon DuPhong, Suntisook District, Nan Province. Cooperative design of 5 

systems for conservative economic cropping on the sloping land was done by researchers and representatives of 

local farmers. 105 respondents of the target were asked to collect the information used to analyze the economic 

environment costs and benefits of conservation economic cropping systems, thereafter the net present value under 

the period of 20 years were obtained. In this study, cost-benefit analysis was conducted during the implementation 

of conservative economic cropping system in the study area. Furthermore, comparative financial analysis was 

conducted for all conservation economic cropping systems. Indirect benefits gainted from conservation economic 

cropping systems was also considered. The study found that the rubber tree intercropped with maize (System T4) 

provided the highest net present value of 36,758 baht per rai per year followed by no-weeding rubber tree 

plantation (System T5), no-tillage maize planting on the sloping area (Contril system: CT), rubber tree plantation 

without terracing (System T3), and rubber tree plantation with terracing (System T2) with the net present value 

of 28,823, 15,621, 11,596, and 10,709 baht per rai per year, respectively.  System T4 shows an effective soil 

erosion reduction, which was estimated by Gerlach troughs, resulting in more benefit value than other systems of 

14,176 baht per rai per year. On the contrary, the rubber tree plantation without either intercropping or mulching 

(System T2 or T3) can contribute soil and nutrients losses, which is higher than no-tillage maize planting on the 

sloping land (CT) particulare in 1-5 yares of the begining state of planting Para rubber.  
Keywords: Cropping on steep slopes,  Environmental Costs and Benefits,  Maize, Rubber, Soil and water 

conservation Measures 
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มงคลชัย รุ่งเรือง1, สรวิศ สุขชาวนา1, คมสัน สุขมี1, 

รัฐภูมิ วรานุสาสน์2 และ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย1* 

 

Development of Voice Activated Smart Room Control System 

Mongkolchai Rungrueang1, Sorawid Sukchowna1, Komsan Sukme1, 

Rattapoom Waranusast2 and Sumet Heamawatanachai1* 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ป่วยติด

เตียงในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง  โดยท่ัวไปพบว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหาหลักคือ การเคลื่อนท่ีและ

ช่วยเหลือตัวเองได้ยากล าบาก ท าให้จ าเป็นต้องรอการช่วยเหลือจากผู้ดูแล แต่ปกติแล้วผู้ป่วยยังสามารถออกเสียงพูดได้ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณเสียง ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาบนภาษา 

LabVIEW โดยรบัข้อมูลเสียงจากไมโครโฟนเพื่อน ามาประมวลผลด้วยเทคนิค Fast Fourier Transform (FFT) เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงความถ่ีออกมา หลังจากนั้นจะน ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วเพื่อจ าแนกเสียงพูดท่ีมีความใกล้เคียง

มากท่ีสุดด้วยวิธีการ  KNN Classification  โดยจ าแนกออกเป็น 3 เสียงพื้นฐานได้แก่ อา อี อู  จากผลการทดลองท่ีได้

พบว่าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมีความถูกต้องในการตรวจจับเสียงมากกว่า 80% ซึ่งเพียงพอต่อการน าไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ 

โดยในการประยุกต์ใช้งาน หลังจากวิเคราะห์เสียงพูดได้แล้ว ระบบจะส่งชุดค าสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้าง

สัญญาณอินฟราเรดท่ีเหมาะสมส าหรับควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในห้อง เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ทีวี พัดลม และ

หลอดไฟ เสมือนว่าเป็นห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง  

ค าส าคัญ: การรับรู้เสียง  ห้องอัจฉริยะ  FFT  การจ าแนกแบบKNN 

Abstract 

          This research presents the development of a voice activated system to assist bedridden patient in controlling 

of room appliances. Generally, it is hard for bedridden patients to move or to control electrical devices by themselves 

because of their physical condition, thus they have to wait for caregiver to assist. However, many of them still have 

ability to create voice. Therefore, the purpose of this research is to develop a software that is able to recognize 

patient’s voice. The software in this research was developed using LabVIEW. The voice signal was sent to computer 

via microphone, then the Fast Fourier Transform (FFT) technique was applied to get frequency domain data. The 

k-Nearest Neighbors (KNN) classification was used to compare the frequency data with the recorded database to 

recognize the voice. There were three defined voices in this research (aa, ee, oo) to be used for making a controlling 

command. From the experiment results, the developed voice recognition software achieved accuracy greater than 

80% which is enough to be used for controlling of room appliances. In applications, after the voice is recognized, 

the system will send command to microcontroller to create a suitable infrared signal to control room appliances 

such as air conditioner, television, fan and lighting. This will work as a smart room control system.  

Keywords: Voice recognition, Smart room, FFT, KNN classification 
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การหมุนด้วยแรงต้านอากาศ 

อรรถพล อ ่ำทอง 

 

Rotation with Air Friction 
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บทคัดย่อ 

เรำศึกษำกำรหมุนของแกนหมุนซึ งตั้งตรงและผูกติดกับโลหะแท่งยำวๆในแนวตั้งฉำกกันโดยมีแผ่นกระดำษแข็ง

วงกลมติดที ปลำยของแท่งโลหะเพื อสร้ำงแรงต้ำนอำกำศในขณะที แกนหมุนก่ำลังหมุน ในกำรศึกษำนี้เรำสนใจผลของแรง

เสียดทำนต่อกำรหมุนของแกนหมุน ถ้ำไม่มีแผ่นวงกลมจะมีแค่แรงเสียดทำนที แกนหมุนแรงเดียวเท่ำนั้นที ท่ำให้อัตรำเร็ว

เชิงมุมของแกนหมุนลดลง จำกกำรค่ำนวณเรำพบว่ำอัตรำเร็วเชิงมุมก่ำลังสองจะลดลงแบบเชิงเส้นเมื อกำรกระจัดเชิงมุม

เพิ มขึ้น แต่ถ้ำเพิ มแผ่นวงกลมที ปลำยของแท่งโลหะ มันจะเกิดแรงต้ำนอำกำศขึ้นแล้วท่ำให้อัตรำเร็วเชิงมุมก่ำลังสองจะ

ลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียลเมื อกำรกระจัดเชิงมุมเพิ มขึ้น เรำพบว่ำผลจำกกำรทดลองมีควำมสอดคล้องกับกำรค่ำนวณ

ทำงทฤษฎีเป็นอย่ำงด ี

ค าส าคญั:  กำรหมุน  แรงต้ำนอำกำศ 

 

Abstract 

We study the rotation of a vertical pivot attached to a perpendicular rod. A circular disk is vertically joined 

to the end of the rod to produce air resistance while the pivot rotates. In this study, we focus on the effects of 

friction on the pivot rotation. Without the disk, there is only friction at the pivot slowing down its angular velocity. 

Our theoretical calculation shows that the square of angular velocity decreases linearly with angular displacement. 

With the disk, it generates air friction. In this case, our calculation shows the square of angular velocity decays 

exponentially with angular displacement. The experimental results are in good agreement with theoretical prediction.    

Keywords: Ratation, Air drag 
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ควอนตัมไวร์ในสนามแม่เหล็กจากตัวน ายวดยิ่ง 

อรรถพล อ ่ำทอง 

 

A Quantum Wire in a Magnetic Field Due to a Superconductor 

Attapon Amthong 
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บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยนี้เรำได้ท่ำกำรศึกษำควอนตัมไวร์ในสนำมแม่เหล็กแบบไม่สม ่ำเสมอจำกแถบตัวน่ำยวดยิ งที อยู่ในสถำนะ

ไมสเนอร์ ในแบบจ่ำลองของเรำ ก่ำหนดให้สนำมแม่เหล็กมีค่ำเป็นศูนย์ในบริเวณใต้แถบตัวน่ำยวดยิ งและมีค่ำคงที ใน

บริเวณที เหลือเพื อศึกษำสถำนะทำงควอนตัมของอิเล็กตรอนในควอนตัมไวร์   เรำได้ท่ำกำรค่ำนวณแนวกำรเคลื อนที ของ

แต่ละสถำนะและน่ำมำใช้ในกำรแยกแยะสถำนะเป็นสำมชนิดได้แก่ สถำนะข้ำมปกติ สถำนะไซโคลตรอน และสถำนะข้ำม

พิเศษซึ งเป็นสถำนะแบบใหม่ที ก่อตัวอยู่ใต้แถบตัวน่ำยวดยิ ง เรำพบว่ำควำมเร็วกลุ่มของพวกมันมีค่ำมำกกว่ำของสถำนะ

ข้ำมปกติจึงเป็นไปได้ว่ำสถำนะแบบใหม่นี้จะท่ำให้ควำมน่ำไฟฟ้ำมีค่ำสูงกว่ำเดิมเมื อเทียบกับควำมน่ำไฟฟ้ำจำกสถำนะ

ข้ำมปกต ิ

ค าส าคญั:  ควอนตัมไวร์  ตัวน่ำยวดยิ ง 

 

Abstract 

 A quantum wire in an inhomogeneous magnetic field due a superconducting stripe in a Meissner state is 

investigated. In our study, the field is assumed to be zero in the region beneath the stripe and be constant in the 

other region. Quantum states of a single electron in the wire is studied. We calculate classical trajectories of each 

state and use them to classify these states into three kinds: normal skipping states, cyclotron states, and special 

skipping states. The last one is the new kind of states that form under the stripe. We find that their group velocities 

are greater than those of standard skipping states. It is possible that the new kind of states may result in higher 

conductivity, compared with that due to the normal states. 

Keywords: Qunatum wire, Superconductor 
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ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล GEBCO30 ต่อระดับความลึกของพื้นทะเลของอ่าวไทย 
เผชิญโชค จินตเศรณี 

 
Discrepancy of GEBCO30 data on the seafloor Gulf of Thailand 

Pachoenchoke Jintasaeranee 
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บทคัดย่อ 

การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนข้อมูลความลึกพื้นมหาสมุทรท่ัวไป ชนิด GEBCO30 (The General 
Bathymetric Chart of the Oceans 30 arc-second) บริเวณชายฝั่งของอ่าวไทย โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการหยั่งน้้า

ซึ่งส้ารวจและเผยแพร่โดยกองสร้างแผนท่ี กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ รวมท้ังสิ้น 157 ระวาง ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย

ตอนบน บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตั้งแต่เกาะจวงถึงเกาะกง บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธถึ์ง

จังหวัดชุมพร บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณจังหวัดสงขลา บริเวณเกาะราวีถึงจังหวัด

สตูล การปรับแก้ข้อมูลความลึกและตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตามมาตรฐาน IHO (2008) โดยใช้

โปรแกรม GMT (Generic Mapping Tools) ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลท่ีปรับแก้ท้ังหมดมีค่าความเชื่อม่ันเฉลี่ยร้อยละ 

100 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลความลึกน้อยกว่า ±2.67 เมตร หลังจากการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ

ข้อมูลความลึกพื้นมหาสมุทรท่ัวไปแล้ว ไดน้้าไปใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าในแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อค้านวณทิศทางของ

กระแสน้้าและค่าระดับน้้า เปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากสถานีตรวจวัดจ้านวน 15 สถานี พบว่าทิศทางของของกระแสน้้า

ท่ีได้จากแบบจ้าลองสอดคล้องกับทิศทางของกระแสน้้าจากสถานีท่ีตรวจวัด ส่วนค่าระดับน้้าท่ีได้จากแบบจ้าลองมีค่าต่้า

กว่าค่าระดับน้้าจากสถานีตรวจวัดเล็กน้อย 
 

Abstract 
An adjustment of the discrepancy of the general bathymetric data of the GEBCO 30 arc-second in 

coastal area of the Gulf of Thailand is performed by comparison with 157 Navigational Charts of the 
Hydrographic Department, the Royal Thai Navy that surveyed using ship-line sounding and distributed, The 
upper Gulf of Thailand, The eastern part of Gulf of Thailand between Chuang Island and Kong Island, the 
Western Gulf of Thailand between Prachuap Khiri Khan Province and  Chumphon Province, Suratthani 
province, Nakhon Sri Thammarat province, Songkhla province and  from Kho Rawi to Satun Province. The 
depth data were adjusted and checked their error following the standards IHO (2008) by using the GMT 
programming. The results show that all of the adjusted data are in the confidence level of 100% and the 
error less than ±2.67 m. The adjusted data were inputted into the mathematical model to calculate currents 
and water levels and compared to the data measured by 15 stations in the Gulf of Thailand. Comparisons 
show that all directions of current flow from model near the directions from measured stations, however, 
the water levels from model are less than the water levels from measured stations. 
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ความสามารถในการเก็บกักน้้าของดินภายใต้สถานการณ์ดินถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้้า 

ในเขตต้าบลแม่พลู อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อลงกรณ์ วงศ์หม่ัน1, กัญจนช์ญา เม้าสิ้ว1 และ จรัณธร บุญญานุภาพ2*  

 

 Soil Water Holding Capacity Cause by Landslide in the Upstream Area of Maepoon Sub-

district, Lablae District, Uttaradit Province 

Alongkorn Wongmun1, Kanchaya Maosew1 and Jaruntorn Boonyanuphap2*  
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บทคัดย่อ 

น้้าในดินเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งท่ีมีความส้าคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศ เนื่องจากน้้าในดินมีบทบาท

ส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นผู้ผลิตในวงจรห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการด้ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในดินดิน 

จากการเกิดภัยพิบัติดินถล่มในปี 2549 บริเวณต้าบลแม่พูล อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งผลต่อความสามารถใน

การเก็บกักน้้าของดิน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงวิเคราะห์ความสามารถในการเก็บกักน้้าของดินในระดับความลึก 1.5 

เมตร ของระบบนิเวศหลักภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดดินถล่มบริเวณพื้นท่ีแหล่งต้นน้้าของต้าบลแม่พูล โดยวิเคราะห์การ

เก็บกักน้้าของดินท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช จากการศึกษา พบว่า ระบบนิเวศสวนไม้ผลผสมแบบวนเกษตรมีความสามารถ

เก็บกักน้้าในดินสูงกว่าระบบนิเวศอ่ืน โดยมีค่าเท่ากับ 243.07 ลบ.ม./ไร่ และระบบนิเวศป่าเบญจพรรณท่ีเกิดดินถล่มมี

ความสามารถเก็บกักน้้าในดินน้อยท่ีสุด เท่ากับ 105.99 ลบ.ม./ไร่ ขณะที่การประเมินปริมาณน้้าในดินท่ีสามารถถูกเก็บ

กักได้ภายในรอบปี โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการเก็บกักน้้าในดินสูงสุดร่วมกับปริมาณน้้าฝนรายเดือนเฉลี่ยของ

พื้นท่ีศึกษา พบว่า ระบบนิเวศท่ีสามารถเก็บกับน้้าในดินสูงท่ีสุดภายในรอบปี 3 ล้าดับแรก ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่า

เบญจพรรณผสมไผ่ และสวนไม้ผลผสมแบบวนเกษตร โดยมีค่าเท่ากับ 1,638.92, 1,164.99 และ 1,086.00 ลบ.ม./

ไร่/ปี ตามล้าดับ นอกจากนี้ ความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ เนื้อดิน รวมถึงปริมาณดิน อินทรียวัตุในดิน หิน และรากพืช 

แสดงอิทธิพลต่อความสามารถในการเก็บกักน้้าของดิน  
ค้าส้าคัญ:  ความสามารถในการเก็บกักน้้าของดิน  พื้นท่ีต้นน้้า ดินถล่ม  น้้าในดิน ระบบวนเกษตร ป่าเบญจพรรณ 
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Abstract 

Soil water is one of resources which are important to the balance of ecosystem because it can play an 

important role for the growth of plants who produces the food chain including the existence of life that live in the 

soil. Landslide occurred in 2006 in Maepoon Sub-district, Lablae District, Uttaradit Province affected the ability 

of soil water holding capacity. The study analyzes ability of soil water holding capacity (Available water capacity) 

deep throuth the depth of 1.5 meters of major ecosystems in the upstream region which are under landslide 

condition. Assessment of maximum water holding capacity for each ecosystem found that the mixed fruit tree-

based agroforestry has the highest soil water holding capacity of 2 4 3 . 0 7  m
3
/rai, whereas the mixed deciduous 

forest has the minimum capacity to retain water in the soil (105.99 m
3
/rai). Evaluating the amount of soil water 

can be stored for a year were obtained by integrating the maximum soil water holding capacity with average monthly 

rainfall in the study area found that the three highest ecosystems that can stored soil water are mixed deciduous 

forest, mixed deciduous forest with bamboo, and mixed fruit tree-based agroforestry with the amounts of 1,638.92, 

1,164.99 and 1,086.00 m
3
/rai/year, repectively. In addition, available water for plant, soil texture including the 

contents of organic matter, rocks, plant roots significantly influence soil water holding capacity. 

Keywords:  Soil water holding capacity, Upstrem area, Landslide, Soil water, Mixed deciduous forest, Agroforestry 
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บทคัดย่อ    

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายรักษาสภาพอาร์เอ็นเอ (RNA storage solution) 3 

ชนิด คือ A (50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mM Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA, pH8.0), 7 

mM 2-mercaptoethanol), B (10 mM Tris-HCl (pH8.0), 1 mM EDTA (pH8.0) ) และ C (10 mM Tris-HCl (pH8.0), 

1 mM EDTA (pH8.0), 0.5% (w/v) sodium dodecyl sulfate (SDS) )   โดยแช่ตัวอย่างใบสบู่แดง (Jatropha gossypiifolia 

L.) เป็นเวลา 1, 3, 5 และ 7 วัน ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสก่อนการสกัดอาร์เอ็นเอ ปริมาณของอาร์เอ็นเอท่ีสกัดจากใบสบู่

แดงท่ีแช่ในสารละลายรักษาสภาพอาร์เอ็นเอ A เป็นเวลา 1, 3, 5 และ 7 วัน เท่ากับ 2060.00, 1970.20, 1992.80 และ 

1712.20 ng/µl ตามล าดับ สารละลายรักษาสภาพอาร์เอ็นเอ  B  เท่ากับ 1451.40, 1494.20, 1668.20 และ 1445.40 

ng/µl ตามล าดับ และสารละลายรักษาสภาพอาร์เอ็นเอ C เท่ากับ 1136.40, 1310.80, 1149.20 และ 1027.00 ng/µl 

ตามล าดับ หลังจากนั้นตรวจสอบคุณภาพอาร์เอ็นเอท่ีสกัดได้ด้วยการสังเคราะห์เป็น cDNA (Complementary DNA) ร่วมกับ

การท า PCR ด้วยไพรเมอร์ส่วนของยีน Actin  ซึ่ง cDNA ท่ีสังเคราะห์มาจากอาร์เอ็นเอท่ีสกัดจากใบสบู่แดงท่ีแช่ในสารละลาย

รักษาสภาพอาร์เอ็นเอ A ให้ผลผลิตของ PCR ท่ีมีคุณภาพและปริมาณสูงท่ีสุด  จากผลการทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า

สารละลายรักษาสภาพอาร์เอ็นเอ A มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: สารละลายคงสภาพอาร์เอ็นเอ  สบู่แดง  การสกัดอาร์เอ็นเอ 

 

Abstract  

The purpose of this study was to compare the performance of three types of RNA storage solution, solution 

A (50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM MgCl2, 0.1 mM EDTA, pH8.0) and 7 mM 2-mercaptoethanol), B (10 

mM Tris-HCl (pH8.0) and 1 mM EDTA (pH8.0) ) and C (10 mM Tris-HCl (pH8.0), 1 mM EDTA (pH8.0) 

and 0.5% (w/v) SDS), for RNA extraction from leaves of Jathopha gossypiifolia that had stored for 1, 3, 5 and 

7 days at 4
o
 C.  The result showed that a concentration of RNA after collecting in RNA storage solution  A were 

2060.00, 1970.20, 1992.80 and 1712.20 µg/ml respectively, solution  B were 1451.40, 1494.20, 1668.20 

and 1445.40 µg/ml respectively and solution C were 1136.40, 1310.80, 1149.20 and 1027.00 µg/ml 

respectively.  The efficiency of each extracted RNA sample in three types RNA storage solution was further 

confirmed by cDNA synthesis and PCR using Actin gene primers.  cDNA was synthesized from RNA extraction 

after collecting in RNA storage solution A that produced the highest quality and yields of PCR products.  Therefore, 

these results revealed that the RNA storage solution A had the most efficient solution. 

Key words: RNA storage solution, Jatropha gossypiifolia L., RNA Isolation 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาพรรณไมใ้นพืน้ท่ีภูเขาหินปะการัง ได้ท าการส ารวจ 2 ปี รวม 5 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2556 เดือนมีนาคม 

พฤษภาคม และ กรกฏาคม ป ี พ.ศ. 2557 เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา 

อนุกรมวิธาน และความหลากของชนิดพรรณไม้ภูเขาหนิปูน โดยเก็บตัวอย่างพืชที่ออกดอกและผล ระบุชื่อวิทยาศาสตร์

และชื่อวงศ์ ท้ังท่ีเป็นไม้ต้น ไม้ล้มลุกพื้นล่างและไม้เกาะอาศัย พบพรรณไม้ต้น (tree) ท้ังหมด 17 วงศ์ 34 สกุล 42 ชนิด 

วงศ์ถั่ว (Leguminosae) พบมากท่ีสุด 10 ชนิด วงศ์ไม้ส าโรง (Sterculiaceae) และวงศ์ปีบ (Bignoniaceae) พบวงศ์ละ 5 

ชนิด นอกนั้นพบวงศ์ละ 1 ถึง 4 ชนิด พรรณไม้ล้มลุกพื้นล่าง (herbaceous ground plants) ในระบบนิเวศแบบภูเขาหนิปนู

ท่ีพบครั้งนี้ จ านวน 9 วงศ ์11 สกุล 14 ชนิด เปน็พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 4 ชนิด ใบเลี้ยงคู ่11 ชนิด โดยวงศพ์ืชที่พบมากท่ีสุด

คือ Malvaceae พบ 3 ชนิด นอกจากนี้พบเปน็พืชเบียน 2 ชนดิ คือ Balanophora   fugosa J.R. & G.  Forst. และ  

Aeginetia indica Roxb. และพืชเกาะอาศัย (epilithic plants)  บนภูเขาหนิปะการงัพบ 20 วงศ ์ 22 สกุล  26 ชนิด  วงศ์

กล้วยไม ้(Orchidaceae) พบมากท่ีสุด 3 ชนิด  รองลงมาคือ  วงศ์ถั่ว (Leguminosae)  จ านวน 2 ชนิด  หลายชนิดพบวา่

เปน็พืชหายากหรือเปน็พืชเฉพาะถ่ินได้แก่ แผ่นดินเย็น (Nervilia aragoana Gaudich.) บางชนิดใช้เปน็สมุนไพรและเปน็

พืชอาหาร 

ค าส าคญั: พรรณไม้ต้น ไม้พื้นลา่ง ภเูขาหนิปะการัง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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Abstract 

Vegetation of limestone plants at Phu Khao Hin Pakarang, Subpudsa Subdistrict, Chondaen District, 

Phetchabun Province were investigated for 2 years, with survey in the field 5 times; March, May and July in 2013, 

November and December in 2014. The purpose of this study is taxonomy and species diversity. Plant specimens 

were collected only plant with flower and fruits. Tree were found seventeen families with thirty-four genera and 

forty-two species. Leguminosae is the common family with ten species, Sterculiaceae and Bignoniaceae were found 

five species in each family. Other family found one to four species. Herbaceous ground flora around limestone found 

nine families, eleven genera with fifteen species of vascular plants. Four species belong to monocotyledons and 

fifteen species belong to dicotyledons. Howeover, from this study found two species of parasitic plant are 

Balanophora   fugosa J.R. & G.  Forst .and   Aeginetia indica Roxb. The epilithic plants in limestone found twenty 

families, twenty-two genera with in twenty-six species were found. Highest number is Orchidaceae with three 

species,  second is Leguminosae with two species. Some of them are rare or endemic to Thailand eg. Nervilia 

aragoana Gaudich. Some species used as medicinal plant and vegetable. 

Keywords:  limestone plant, epilithic plant, taxonomy, Phu Khao Hin Pakarang, Phetchabun Province 
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สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อน 

ด้วยการท้าความเย็นแบบระเหยโดยใช้ท่อสายยางน ้าซึม 

ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา, ประชา เฉลิมอัด, อดิสรณ์ รัตนสิงห์ และ อนุสิทธิ กันล้อม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 
บีทียู/ชั่วโมงระบายความร้อนด้วยชุดท าความเย็นแบบระเหยสายยางน้ าซึมซึ่งปรับปรุงมาจากเครื่องปรับอากาศระบาย

ความร้อนด้วยอากาศ ท่อสายยางน้ าซึมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0. 5 นิ้ว ยาว 7.5 เมตร ถูกน ามาขดจัดเรียงตัวในรูปแบบ

ท่ีแตกต่างกันเพื่อสร้างชุดท าความเย็นแบบระเหยสายยางน้ าซึมต้นแบบ 3 รูปแบบ ดังนี้ คือ แบบวงรี แบบก้นหอยและ

แบบตัวยู ทดสอบในช่วงกลางวัน (06:00น.-18:00น.) ท่ีอัตราการไหลเชิงปริมตรของน้ า 1.5 ลิตร/นาท ี

 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะของการระบายความร้อนด้วยการท าความเย็นแบบระเหย

สายยางน้ าซึมต้นแบบมีค่าสูงกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศ เนื่องจากการระบายความร้อนด้วยการท าความเย็น

แบบระเหยสายยางน้ าซึมต้นแบบสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่า ส่งผลท าให้อุณหภูมิคอล์ ร้อนและค่าการใช้

พลังงานลดลง ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ (COP) และค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งชุดวงรี

ต้นแบบช่วยเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากากศได้ดีท่ีสุดมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 8 เดือน ส่วนก้นหอยต้นแบบและตัวยู
ต้นแบบมีระยะเวลาคืนทุน 11 เดือน และ 12 เดือน ตามล าดับ    
ค้าส้าคัญ: การท าความเย็นแบบระเหย  ท่อสายยางน้ าซึม  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  การประหยัดพลังงาน 

  
Abstract 

         This research aims to study and compare the performance of a 36,000 Btu/hr rubber evaporative condenser 

split type air conditioner which was modified from split type air cooled condenser unit. Three porous rubber 

evaporative prototype units being the diameter of 0.5 inch and the length of 7.5 meter with different figure 

arrangements such as oval, spiral and U were tested at the volumetric flow rate of water of 1.5 lite/min in the 

daytime (06:00am-18:00pm). 
         The results showed that the performance of the porous rubber evaporative condenser prototypes was better than 

the performance of air cooled air conditioner. Because, the porous rubber evaporative condenser prototypes were able 

to transfer more heat rejected. It affects the reduction of the condenser temperature and the energy consumption as well 

as the increase tn the coefficient of performance (COP) and the energy efficiency ratio (EER). The oval prototype 

presented the best performance. Its investment cost could be payback within 8 months. While the investment cost 

of spiral and U prototype are 11 months and 12 months payback, respectively. 

Keywords: Eavporative Cooling, Porous Rubber Pipe,  Split Type Air Conditioner,  Energy Saving 
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องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวท้องถ่ิน 

(ตราสังข์ทอง) จากบ้านผารังหมี อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบกับข้าวทางการค้าจ านวน 6 ตัวอย่าง 

(ตราเบญจรงค,์ ฉัตรทอง, หงส์ทอง, มาบุญครอง, ศรีสะเกษ และทุ่งกุลา) ท าการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ 

ปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต    ปริมาณแอมิโลส และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ รูปร่างเมล็ดจาก

อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกต่อข้าวดิบ และลักษณะการสลายตัวของเมล็ด

ข้าวในด่าง ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในข้าวท้ัง 7 ตัวอย่าง พบว่า ปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และแอ

มิโลส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในระหว่างข้าวแต่ละตัวอย่าง พบในช่วงร้อยละ 7.28-

11.28, 0.38-2.24, 88.01-92.40 และ 11.75-16.96 ตามล าดับ ส่วนสมบัติทางกายภาพ พบว่า ข้าวท้ัง   7 ตัวอย่าง

มีอัตราส่วนระหว่างความยาวกับความกว้างระหว่าง 3.47-3.89 จัดเป็นข้าวเมล็ดเรียวยาว และพบว่า ข้าวท้องถ่ิน (ตรา

สังข์ทอง) มีอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกต่อข้าวดิบ (1.47) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) กับข้าว
ทางการค้าตราทุ่งกุลา (1.51) แต่มีค่าสูงกว่าข้าวทางการค้า 5 ตัวอย่าง (1.40-146) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) ส่วนลักษณะการสลายตัวของเมล็ดข้าวในด่าง พบว่า ข้าวท้องถ่ินมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p≥0.05) กับข้าวทางการค้าทั้ง 6 ตัวอย่าง (5.33-6.00) 

ค าส าคัญ: องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางเคมีกายภาพ  ข้าวท้องถ่ิน 
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Abstract 

         The aims of this research were investigating chemical and physical properties of the local rice (Sungtong™) 

from Pharungmhee village, Noen-maprang district, Phitsanulok province and comparing these properties with other 

six commercial brands; Benjarong™, Chat-Tong™, Hongthong™, Mahboonkrong™, Sisaket™  and Tungkula™. 

Chemical compositions including protein, fat, carbohydrates and amylose were analyzed and physical properties; 

grain size ratio (length: width), extension ratio (cooked rice: raw rice) and alkaline spreading value (ASV) were 

evaluated. Chemical property results of seven rice brands indicated that protein, fat, carbohydrate and amylose 

contents in each brand were significantly different (p≤0.05). Ranges of protein, fat, carbohydrate and amylose 

contents in seven rice brands were 7.28-11.28%, 0.38-2.24%, 88.01-92.40% and 11.75-16.96% 

respectively. Physical property results reported that length per width ratios of seven brands were ranged from 3.47 

to 3.89 which were classified as long grain rice. The extension ratio (cooked rice: raw rice) of the local brand 

(Sungtong™) (1.47) was insignificantly different from Tungkula™ (1.51), but it was significantly higher than 

other five brands (1.40-1.46) (p≤0.05). Alkaline spreading value results showed that ASV of the local brand 

(Sungtomg
TM

) was not significantly different from the other six brands (5.33-6.00) (p≥0.05).         

Keywords: chemical composition, physical properties, local rice 
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การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของข้าวโพด ในวงบ่ออ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

อรอนงค์  กงงอน* ,ปวีณา  ไกรวิจิตร และ เสวียน เปรมประสิทธิ์ 

 

The Carbon Dioxide Storage of Corns in Pot Wiengsa District,Nan province. 

Onanong Kongngon1*, Paweena Kaiwijit1 and Savent Pampasit1 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมอืง จ .พิษณุโล ก 65000 

Faculty of Agriculture, Environment, and Natural Resources of Naresuan Univesity, Phitsanulok city District, Phitsanulok Province 65000 

* Corresponding author E-mail: Op_onanong@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของข้าวโพด โดยท าการศึกษาคุณสมบัติ

ดินก่อนและหลังปลูกข้าวโพด ศึกษาจ านวน 6 พารามิเตอร์ ประกอบด้วย ปฏิกิริยาความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (OC) 

และติดตามการเจริญเติบโตของข้าวโพดและเก็บน้ าหนักมวลชีวภาพในส่วนต่างๆของต้นข้าวโพด เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ

คาร์บอนในต้นข้าวโพด รวมถึงศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของเรือนพุ่มต้นข้าวโพดในรอบวัน ใช้เครื่องวัดอัตราการ

สังเคราะห์แสงรุ่น LI–6400 (Licor lnc., NB, U.S.A) ระยะเวลาท าการศึกษา กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินก่อนปลูกและหลังปลูก เม่ือพิจารณาค่า pH ปริมาณธาตุอาหาร 

OM, N, P, K และ OC  พบว่าในดินก่อนปลูกข้าวโพดมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45, 2.21 %, 0.18 %, 3.69 ppm, 318.13 

ppm, 1.28 %,  และพบค่าท่ีอยู่ในดินหลังปลูกข้าวโพดเฉลี่ยเท่ากับ 4.60, 2.64 %, 0.10%, 11 ppm, 64 ppm, 1.30 

%, ตามล าดับ  

การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพในส่วนต่างๆของต้นข้าวโพด พบว่า ต้นข้าวโพดระยะการสุกแก่ทางสรีระ 

(105วัน) มีการเจริญเติบโตในแต่ละส่วนเต็มท่ี ประกอบด้วย ประกอบด้วย ความสูงของล าต้น ความยาวใบ ความกว้าง

ของใบ ความยาวรากมีค่าเท่ากับ 138.75, 27.60, 15.95, และ 67.42 cm ตามล าดับ ด้านน้ าหนักมวลชีวภาพ มีค่ามวล

ชีวภาพรวมเท่ากับ 401.76 g/plant  อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเรือนพุ่มต้นข้าวโพด พบว่า ระยะออกดอก (60วัน) 

ตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิได้มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 19.91 g/plant/day และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ 

(30วัน) ตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 1.3 g/plan/day และในส่วนปริมาณอินทรีย์คาร์บอนใน

ต้นข้าวโพดพบว่าระยะสุกแก่ทางสรีระ (150วัน) ต้นข้าวโพดมีศักยภาพในการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอน ส่วนบนดิน และ

รากเฉลี่ย 44.15 %  ,41.91 %  เม่ือดูการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอน ส่วนต่างๆของต้นข้าวโพด ในระยะ (150วัน) ส่วนฝัก

มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมากท่ีสุดเฉลี่ย  46.13 % ส่วนใบ น้อยสุดเฉลี่ย 41.43 % 

ค าส าคัญ:  การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  มวลชีวภาพ  อินทรียวัตถุ  อินทรีย์คาร์บอน 
 

Abstract 

 This research aims to study the Carbon Dioxide storage of corns by studying soil properties before and 

after corn growing. The study has been conducted in 6 parameters which consists of pH, Nitrogen (N), Phosphorus 

(P), Potassium (K), organic materials (OM), and organic carbon in soil (OC). In addition, this research aims to 

follow-up the growth of corn and collect biological mass of each part of corns in order for analyzing the quantity 

of carbon in corns as well as to study the synthesis rate of corn each day by using the synthesis measurement 

machine, series LI-6400 from Licor Inc., NB, U.S.A). The study period was during July – November, 2015. 

The study result states the change of soil properties before and after corn growing that after considering pH, OM, 
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N, P, K, and OC, it was found that the soil before growing corns has its average value of 4.45, 2.21%, 0.18%, 

3.69 ppm, 318.13 ppm, 1.28%, and the soil after growing corns has its average value of 4.60, 2.64%, 0.10%, 

11 ppm, 64 ppm, 1.30%, chronologically. 

 For the growth of corn, it was found that corns during the ripen period (105 days) are in the most grown 

stage and they consists of stem height, leave length, leave width, and root length. These equal to 138.75, 27.60, 

15.95, and 67.42 cm, chronologically. For biological mass, it was found that total value of it equals to 401.76 

g/plant. For synthesis rate, it was found that during the blooming period (60 days), pure Carbon Dioxide was 

found the most at 19.91 g/plant/day, and during the growth period of stem and leave (30 days), pure Carbon 

Dioxide was found the least at 1.3g/plant/day. For the quantity of carbon found in corn, it was found that during 

the ripen period (105 days), OC was found the most at 44.15%, and the growth period of stem and leave (30 

days) was found the least at 42%. 

Key Words: Carbon Dioxide Storage, Biological Mass, Organic Materials, Organic Carbon 

 

บทน า 

 ภาวะโลกร้อนเป็นสภาวะที่อุณหภูมิของโลกมีค่าค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสภาวะนี้อาจไม่สามารถ

รับรู้ได้ในช่วงระยะเวลาส้ันๆ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินี้จะรวดเร็วมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (global climate change) ในปัจจุบันมีความรุนแรงและมากขึ้นในแต่ละรอบ

ปี  สาเหตุ เกิดจาการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่ เพิ่ มมากขึ้น ในชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีความเข้มข้นในบรรยากาศสูงสุดเมื่อเทียบกับก๊าซเรือนกระจกตัวอื่น อีกทั้งเป็น

ตัวการส าคัญท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (global warming) และหากพิจารณาในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมาจะเห็น

ได้ว่าอุณหภูมิเฉล่ียของโลกมีค่าสูงขึ้นประมาณ 0.3-0.06 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 (IPCC, 

2007) แหล่งที่ของก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคพลังงาน (Energy) 

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use: IPPU) ภาค

เกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture Forestry and Other Land Use: AFOLU) และภาค

ของเสีย (Waste) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน 335.14 Mt 

CO2eq ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 230.47 Mt CO2eq หรือเป็นคิด

ร้อยละ 68.8 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือภาคเกษตร ป่าไม้ และการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ในส่วนเฉพาะของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณ 64.79 Mt CO2eq 

คิดเป็นร้อยละ 19.4 ภาคที่มีการปล่อยเป็นอันดับที่ 3 ได้แก่ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้

ผลิตภัณฑ์ มีการปล่อยเท่ากับ 29.89 Mt CO2eq คิดเป็น ร้อยละ 8.9 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมดของประเทศ ภาคของเสียมีการปล่อยเท่ากับ 10 Mt CO2eq ซึ่งถือว่าเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกน้อยที่สุด หรือเท่ากับ ร้อยละ 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด และยังพบว่าประเทศ

ไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และการเผาพื้นที่

ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นการเร่งปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก C 

pool source จากพื้นดินสู่บรรยากาศทั้งนี้ยังพบว่า การเผาฟาง 5 ตัน จะท าให้สูญเสียโพแทสเซียม 

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ก ามะถัน เท่ากับ 125, 45 และ 10 กิโลกรัม และผลกระทบจากการเผาเศษ

วัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากข้าวโพดทั้งหมดในที่โล่งแจ้ง จะก่อให้เกิดคาร์บอนมอนออกไซด์ ออกไซด์ของ
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ไนโตรเจน  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่น รวมเท่ากับ 441 ,745, 17,850, 

9,111,966 และ57,035 ตันต่อปีตามล าดับ (วีรชัย อาจหาญ, 2555) 

จังหวัดน่าน มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจากพื้นที่กว่า 87 เปอร์เซ็นต์ของจังหวัด 

(11,472 ตารางกิโลเมตร) เป็นป่าเขา โดยมีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกอยู่เพียง 12 เปอร์เซ็นต์ 

และอีก 1 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ส าหรับอยู่อาศัยจากปัญหาพื้นที่เพาะปลูกมีอยู่ย่างจ ากัด และการที่

เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ให

ผลตอบแทนในระยะเวลาส้ันๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ท าให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการบุกรุก

ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีความต้องการใช้ข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์มากขึ้น และประกอบ

กับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ราคาข้าวโพดที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการถางป่าเพื่อปลุกข้าวโพดมากขึ้น (ประมาณ 

400,00 ไร่ หรือ 153,846 เอเคอร์) และส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนการใช้ที่ดินและการเส่ือมโทรมของ

พื้นที่ป่าต้นน้ า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพด นอกจากจะท าให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

แล้ว ยังส่งผลต่อการสึกกร่อนของผิวดินและคุณภาพน้ า รวมถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมอื่นๆ อีกด้วยนโยบาย

และมาตรการส่งเสริมของภาครัฐมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการขยายพื้นที่

เพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการปลุกพืช

เชิงเดี่ยว (ยางพารา) ปีพ.ศ.2553 โครงการประกันรายได้เกษตร  ปี พ.ศ.2552 และโครงการรับจ าน า

สินค้าเกษตร ปี พ.ศ.2548 เป็นตัน ถึงแม้ว่าโครงการเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดความเส่ียงด้านรายได้ให้แก่

การเกษตรกร แต่ก็ท าให้เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ จนเกินระดับที่สามารถควบคุมได้ 

ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันจังหวัดน่านขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ท าให้พื้นที่ปลูกข้าวโพด

ฯ เพิ่มขึ้นจาก 3.77 แสนไร่ ในปี 2550 จนปัจจุบัน มาเป็นเกือบหนึ่งล้านไร่ (ส านักงานการเกษตรจังหวัด

น่าน, 2553) 

 จากข้อมูลพบว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน ปี 2554 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดรวม  601, 

950 ไร่และปี 2555 จังหวัดน่านมีพื้นที่เพาะปลุกข้าวโพดรวม 603,120 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในจังหวัดน่านมี 2 ลักษณะ  

ได้แก่ ข้าวโพดนาหรือข้าวโพดดอน ปลูกในพื้นที่ลุ่มและที่ดอนอาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติและเหมืองฝาย

ได้เกือบตลอดปีจึงปลูกได้ปี ละ 1-2 ครั้ง และข้าวโพดดอย ปลูกในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่สูงปลูก ปีละ1

ครั้ง โดยอาศัยน้ าฝน เตรียมพื้นที่เพาะปลูกในช่วงหน้าแล้ง จึงเกิดควันและฝุ่นในอากาศอย่างชัดเจนจาก

วิถีการผลิตทางการเกษตรที่ได้กล่าวไปข้างต้น ท าให้จังหวัดน่านมักมี "ปัญหาคุณภาพอากาศ" ในช่วงการ

เผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และมักพัก "คุณภาพน้ า"  ซึ่งมีการชะล้างหน้าดินลงสู่

แม่น้ าสายหลักและแม่น้ าสาขา ท าให้ขุ่นแดงชัดเจนโดยมีการตรวจวัดสภาพอากาศของจังหวัดน่าน ของ

กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี 2548 ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งเป็น ช่วงที่มีการเผาป่า เผาเศษ

วัสดุและวัชพืชในพื้นที่ เกษตรกรรมมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน (120 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยในปี 2553 พบว่า มีปริมาณสูงถึง164–195 พบว่า มีปริมาณสูงถึง 

164–195 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในปี 2554 มีปริมาณ 133.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(เบญจมาสและคณะ 2555)โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดจากการท าไร่ข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งสามารถน าไปสู่การหาแนวทาง

จัดการมวลชีวภาพของต้นข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1 . พื้นที่การศึกษา 

พื้นที่บริเวณแปลงทดลองวิจัย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
   

2. การวางแผนการทดลอง 

การทดลองครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบสังเกตการณ์ (Observation trial) มีจ านวน 4 ระยะตาม 

Stage ของข้าวโพดโดยศึกษาสรีระวิทยาของข้าวโพด ศึกษาปริมาณคาร์บอนในต้นข้าวโพด และศึกษา

ปริมาณอินทรียวัตถุ ในดิน และศึกษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มโดยแบ่งระยะของต้น

ข้าวโพดไว้ 4 ระยะ ได้แก่    

(1)  ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ  (vegetative  stage) 

   (2)  ระยะออกดอก  (flowering  stage) 

   (3)  ระยะการสะสมน้ าหนักเมล็ด  (grain  filling) 

   (4)  ระยะการสุกแก่ทางสรีระ  (physiological  maturity) ขนาดวงบ่อ 80× 50 

เซนติเมตร โดยมีระยะห่างวง 1.2 เมตร  ระหว่างแถว 3.2 เมตร 

 

 
  

ภาพที่ 1 ผังการทดลอง 

 

Stage 1 ระยะการ
เจริญเติบโตทางล าต้น
และใบ 

Stage 2 ระยะออก
ดอก 

Stage 3 ระยะสะสม
น  าหนัก          
เมล็ด 

Stage 4 ระยะการ
สุกแก่ทางสรีระ 
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1.  วางวงบ่อตามผังการทดลองจ านวน 16 วงบ่อ น าดินมาใส่ปริมาณครึ่งวงบ่อเพื่อปลูกข้าวโพด

ภายในวงบ่อละ 1 ตันและมีการเก็บตัวอย่างดินทั้ง 16 ตัวอย่างก่อนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว มีพารามิเตอร์

จ านวน 6 จ านวนเป็นตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นกรดด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนในดิน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมด  

 2. การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ติดตั้งชุดตรวจวัดสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นระบบเก็บ

ข้อมูลอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) ความถี่ในการเก็บข้อมูลไม่เกินชั่วโมงละ 1 ครั้ง 

ข้อมูลที่จะจัดเก็บมีดังต่อไปนี้ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพันธ์ ปริมาณน้ าฝน ทิศทางและความเร็ว

ลม และความเข้มของแสงอาทิตย์ จะมีการเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาการปลูก 

3. ติดตามการเจริญเติบโต ประกอบด้วย ความสูง จ านวนใบ การเปลี่ยนแปลงดัชนีพื้นที่ใบ ความ

ยาวของราก เก็บข้อมูลจ านวน 4 ครั้ง ตาม State ของข้าวโพด 

 4. เก็บตัวอย่างมวลชีวภาพน าต้นข้าวโพดจากแปลงจากบ่อทดลอง แยกกาบใบ ใบล าต้นและราก

ของข้าวโพดตามช่วงอายุการเจริญเติบโตท้ัง 4 ระยะ เพื่อการท าการวิเคราะห์คาร์บอนของต้นข้าวโพด โดย

ใช้ วิ ธี ก าร  Dry combustion ด้ วย เครื่ อ ง  PerkinElmer 2400 Series II CHNS/O Elemental Analyzer 

(2400 Series II) 

 5. การศึกษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่ม 

  การวัดอัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันท าการศึกษา  State  ละ  1  ครั้ง  ด้วยเครื่องมือ  LI-

6400  Portable  Photosynthesis  System  (LI-COR,Inc) เป็นการวัดอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดการ

วัดการตอบสนองของการสังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสง  โดยด าเนินการดังนี้ 

 - วัดอัตราการสังเคราะห์แสงของเรือนพุ่มข้าวโพดจ านวน 1 ต้นโดยท าการวัดในช่วงเวลา 24 ชม. 

ใช้ฐานโครงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.50 เมตรครอบต้นข้าวโพดในวงบ่อจ านวน 1 ต้นใช้แผ่น PE 

(polyethylene  sheet) คลุมปิดปากบ่อบริเวณภายในฐานโครงเหล็กใช้ที่หนีบยึดแผ่น PE กับฐานป้องกัน

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจของจุลินทรีย์ในดิน (soil  respiration) สร้าง chamber ด้วย

แผ่น PE ความหนา 1 มิลลิเมตรรูปลูกบาศก์ขนาด 1/2 ×  0.5 ×  1 (ขึ้นกับความสูงของต้นข้าวโพด) 

เมตรใช้พัดลม (blower) ดูดลมจากท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรวัดอัตราการไหลของ

อากาศเข้า chamber โดนใช้เครื่องวัดความเร็วลม(air velocity  transducer) รุ่น  8455-03 (TSI  Inc.,  

U.S.A) เสียบที่ท่อลมเข้าโดยให้ sensor วัดความเร็วลมหันไปทางด้านลมเข้าปรับความเร็วลมให้ chamber 

ตึงพอสมควรใช้ปั๊มดูดอากาศรุ่น TD-4X2N  (BRAILSFORD Inc., U.S.A.) ดูดตัวอย่างอากาศเข้าและ

ออกจาก  chamber  เข้าเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงรุ่น  LI-6400 (Licor  Inc.,  NB  U.S.A.) 

ทุก 2 นาทีโดยอัตโนมัติใช้หัววัดแสง (quantum  sensor) วัดความเข้มแสงในรอบวันที่ท าการทดลองซึ่ง

ความเข้มแสงที่ได้จากหัววัดแสงที่อยู่ในระดับเดียวกันกับทรงพุ่มเป็นความเข้มแสงในช่วงคล่ืน  400-700  

นาโนเมตรใช่เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รุ่น  Cat 63-855(radio  shack)(Tandy  Inc.,  

U.S.A.) วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศออกจาก chamber โดยวางเครื่องอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ไว้บริเวณปากท่อลมออกจาก  chamber  จากนั้นน าไปค านวณอัตราการสังเคราะห์ด้วย

แสงของเรือนพุ่มดังนี้ 
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 การค านวณอัตราการสังเคราะห์แสง (Anonymous, 1995) 

                             A = ue 
(𝐶𝑒−𝐶𝑒 )

100𝑠
  -  𝐶𝑒E 

A = net photosynthesis, μmol CO2m-2s-1 

ue = mol flow rate of air entering the leaf chamber, μmol s-1 

cc = mol fraction of CO2 in the leaf chamber, μmol CO2mol-1air 

ce = mol fraction of CO2 entering the leaf chamber, μmol CO2mol-1air 

E = transpiration, mol H2O m-2s-1 

S = leaf area, cm2 

 

 

ผลการศึกษา 

1. คุณสมบัติของดินก่อนปลูกและหลังปลูกข้าวโพด 

 คุณสมบัติดินก่อนปลูกและหลังปลูกข้าวโพด อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า มีค่า pH  ก่อน

ปลูกในระยะการสุกแก่ทางสรีระมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 4.47 รองลงมาเป็นระยะออกดอก  ระยะสะสม

น้ าหนักเมล็ดเท่ากับ 4.45 และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 4.42  pH  หลังปลูก พบว่า 

ระยะออกดอกมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 4.67 รองลงมาเป็นระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 4.64  ระยะ

สะสมน้ าหนักเมล็ดเท่ากับ 4.63 และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและ ใบเท่ากับ 4.53 ตามล าดับ   

ปริมาณอินทรียวัตถุก่อนปลูก พบว่าระยะออกดอกมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 2.28 %  รองลงมา

เป็นระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบเท่ากับ 2.22 % ระยะการสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 2.17 %  

และระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 2.16 %  ปริมาณอินทรียวัตถุหลังปลูก พบว่า ระยะออกดอกมี

ปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 2.83 %  รองลงมาเป็นระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 2.68 %  

ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 2.63 % และระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 2.44 %  ตามล าดับ  

ปริมาณไนโตรเจนก่อนปลูก พบว่า ระยะการสุกแก่ทางสรีระมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 0.19 % 

รองลงมาเป็นระยะออกดอก ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 0.18 % และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น

และใบ เท่ากับ 0.17 %  ปริมาณไนโตรเจนหลังปลูก พบว่า ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 0.12 %  

รองลงมาเป็นระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 0.11 % และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ ระยะ

ออกดอก เท่ากับ 0.10 %  ตามล าดับ ปริมาณฟอสฟอรัสก่อนปลูก พบว่า ระยะออกดอกมีปริมาณมาก

ที่สุด เท่ากับ 4.74 ppm  รองลงมาเป็นระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 3.84 ppm  ระยะการเจริญเติบโต

ทางล าต้นและใบ เท่ากับ 3.42 ppm  และระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 2.76 ppm   

ปริมาณฟอสฟอรัสหลังปลูก พบว่า ระยะออกดอกมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 13.74  ppm  

รองลงมาเป็นระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 13.67 ppm  ระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 

10.97 ppm  และระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 8.59 ppm  ตามล าดับ  
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ปริมาณโพแทสเซียมก่อนปลูก พบว่า ระยะออกดอกมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 455  ppm  

รองลงมาเป็นระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 330 ppm  ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 

267 ppm  และระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 220 ppm  ปริมาณโพแทสเซียมหลังปลูก พบว่า ระยะ 

การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 68.75 ppm  รองลงมาเป็นระยะออกดอก 

เท่ากับ 67.75 ppm  ระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 64.50 ppm  และระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 

55.75 ppm  ตามล าดับ  ปริมาณ 

อินทรีย์คาร์บอนก่อนปลูก พบว่า ระยะออกดอกมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 1.32 %  รองลงมา

เป็นระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ  ระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 1.28 %  และระยะสะสม

น้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 1.25 %  ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนหลังปลูก พบว่า ระยะออกดอกมีปริมาณมากที่สุด 

เท่ากับ 1.50 %  รองลงมาเป็นระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ  ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 

1.40 %  และระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 1.30 %  ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1  คุณสมบัติดินก่อนปลูกและหลังปลูกข้าวโพด  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

2. การเจริญเติบโตของข้าวโพด   

 2.1 ปริมาณมวลชีวภาพของข้าวโพด   

ปริมาณมวลชีวภาพของข้าวโพด พบว่า มวลชีวภาพรวมระยะการสุกแก่ทางสรีระมีปริมาณมาก

ที่สุดเท่ากับ 401 กรัม/ต้น  รองลงมาเป็นระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 252 กรัม/ต้น  ระยะออกดอก 

เท่ากับ 100 กรัม/ต้น  และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 1.52 กรัม/ต้น  ตามล าดับ  

มวลชีวภาพส่วนใบ พบว่า ระยะการสุกแก่ทางสรีระมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 45 กรัม/ต้น  รองลงมาเป็น

ระยะออกดอกเท่ากับ 31 กรัม/ต้น  ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 26 กรัม/ต้น  และระยะการ

เจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 1.05 กรัม/ต้น ตามล าดับ มวลชีวภาพส่วนกาบใบ พบว่า ระยะการ

สุกแก่ทางสรีระมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 28 กรัม/ต้น รองลงมาเป็นระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 13 

 

 

ระยะการ

เจริญเติบโต 

pH ปริมา

อินทรียวัตถุ 

( OM, %) 

ปริมาณ

ไนโตรเจน 

( N, %) 

ปริมาณ

ฟอสฟอรัส 

( P, ppm) 

ปริมาโพแทสเซียม 

( K, ppm) 

ปริมา

อินทรียวัตถุ

คาร์บอน 

( OC, %) 

ก่อน

ปลูก 

หลัง

ปลูก 

ก่อน

ปลูก 

หลัง

ปลูก 

ก่อน

ปลูก 

หลัง

ปลูก 

ก่อน

ปลูก 

หลัง

ปลูก 

ก่อนปลูก หลัง

ปลูก 

ก่อน 

ปลูก 

หลัง 

ปลูก 

ระยะการ

เจริญเติบโต

ทางล าต้นและ

ใบ 

42.4  53.4  22.2  68.2  17.0  10.0  3.42 13.67 267.00 68.75 28.1  40.1  

ระยะออกดอก 45.4  67.4  28.2  83.2  18.0  10.0  4.74 13.74 455.00 67.75 32.1  50.1  

ระยะสะสม

น้ าหนักเมล็ด 

45.4  63.4  17.2  63.2  18.0  0.12 2.76 8.59 220.00 55.75 25.1  30.1  

ระยะการสุก

แก่ทางสรีระ 

47.4  64.4  16.2  44.2  19.0  0.11 3.84 10.97 330.00 64.50 28.1  30.1  
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กรัม/ต้น  ระยะออกดอกเท่ากับ 12 กรัม/ต้น และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 0.19 

กรัม/ต้น ตามล าดับ มวลชีวภาพส่วนราก พบว่า ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ดมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 24 

กรัม/ต้น รองลงมาเป็นระยะออกดอก ระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 23 กรัม/ต้น และระยะการ

เจริญเติบโตทางล าต้นและใบเท่ากับ 0.19 กรัม/ต้น  ตามล าดับ มวลชีวภาพส่วนล าต้น พบว่า ระยะการ

สุกแก่ทางสรีระมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 84 กรัม/ต้น รองลงมาเป็นระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 66 

กรัม/ต้น ระยะออกดอก เท่ากับ 33 กรัม/ต้น และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 0.92 

กรัม/ต้น ตามล าดับ  มวลชีวภาพส่วนฝัก พบว่า ระยะการสุกแก่ทางสรีระมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 219 

กรัม/ต้น และระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 121 กรัม/ต้น ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2   ปริมาณมวลชีวภาพในส่วนต่างๆ ของข้าวโพด  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

2.2 การเจริญเติบโตในส่วนต่างๆ ของข้าวโพด   

การเจริญเติบโตของข้าวโพด พบว่า ความกว้างของใบระยะการสุกแก่ทางสรีระกว้างที่สุด เท่ากับ 

15.95 เซนติเมตร รองลงมาเป็นระยะออกดอก เท่ากับ 9.59 เซนติเมตร ระยะสะสมน้ าหนักทางเมล็ด 

เท่ากับ 8.75 เซนติเมตร และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ เท่ากับ 2.38 เซนติเมตร ตามล าดับ 

ความยาวของใบ พบว่า ระยะออกดอกยาวมากที่สุด เท่ากับ 85.08 เซนติเมตร รองลงมาเป็นระยะการสุก

แก่ทางสรีระ เท่ากับ 67.42 เซนติเมตร ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 62.62 เซนติเมตร ตามล าดับ 

ความยาวของราก พบว่า ระยะออกดอกยาวที่สุด เท่ากับ 44.47 เซนติเมตร รองลงมาเป็นระยะสะสม

น้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 42 เซนติเมตร ระยะการสุกแก่ทางสรีระ เท่ากับ 27.6 เซนติเมตร และระยะการ

เจริญเติบโตทางล าต้นและ ใบเท่ากับ 21.62 เซนติเมตร ตามล าดับ ความยาวของล าต้นพบว่าระยะการสุก

แก่ทางสรีระยาวมากที่สุด เท่ากับ 138.75 เซนติเมตร รองลงมาเป็นระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เท่ากับ 

131.45 เซนติเมตร ระยะออกดอก เท่ากับ 75.02 เซนติเมตร และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ 

เท่ากับ 13.5 เซนติเมตร ตามล าดับ(ดังตารางที่ 3) 

 

 

ระยะการเจริญเติบโต 

 

มวลชีวภาพ

รวม 

(กรัม/ต้น) 

 

มวลชีวภาพใบ 

(กรัม/ต้น 

มวลชีวภาพ

กาบใบ 

(กรัม/ต้น) 

มวลชีวภาพ

ราก 

(กรัม/ต้น) 

มวลชีวภาพล า

ต้น 

(กรัม/ต้น) 

มวลชีวภาพฝัก 

(กรัม/ต้น) 

สด แห้ง สด แห้ง สด แห้ง สด แห้ง สด แห้ง สด แห้ง 

ระยะการเจริญเติบโต

ทางล าต้นและใบ 

 

17.5

9 

1.52 9.87 1.05 3.31 0.19 1.71 0.19 1.13 0.92  

 

- 

- 

ระยะออกดอก 657.

16 

100.

44 

145.

45 

31.2

1 

88.0

2 

12.3

7 

116.

54 

23.4

3 

307.

13 

33.4

3 

- - 

ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด 877.

83 

252.

20 

82.0

0 

26.0

8 

52.2

7 

13.5

8 

60.8

6 

24.3

4 

257.

18 

66.6

4 

425.

51 

121.

55 

ระยะการสุกแก่ทาง

สรีระ 

601.

16 

401.

76 

49.5

1 

45.4

4 

39.7

9 

28.9

8 

30.2

3 

23.5

4 

160.

39 

84.5

9 

359.

10 

219.

18 
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ตารางที่ 3  การเจริญเติบโตในส่วนต่างๆ ของข้าวโพด  อ าเภอเวียงสา  จงัหวัดน่าน 

ระยะการเจริญเติบโต ความยาวล าต้น 

)เซนติเมตร(  

ความยาวราก 

)เซนติเมตร(  

ความกว้างใบ 

)เซนติเมตร(  

ความยามใบ 

)เซนติเมตร(  

ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ 13.50 21.62 2.38 20.84 

ระยะออกดอก 75.02 44.47 9.58 85.08 

ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด 131.45 43.00 8.75 62.62 

ระยะการสุกแก่ทาสรีระ 138.75 27.60 15.95 67.42 

 

3. อัตราการสังเคราะห์แสงของเรือนพุ่มต้นข้าวโพด   

 

 

 

 

 

 

                              
 

ภาพที่ 2 อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะการเจริญเติบโตทางล าตน้และใบ 

 

3.1 อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ พบว่า เรือนพุ่ม

สามารถตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าสูงสุดอยู่ที่ 2.10 กรัม/ต้น/วัน ช่วงเวลาที่ต้นข้าวโพดตรึงก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด คือเวลา 10.00-14.00 น. ข้าวโพดเริ่มตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลา

ประมาณ 06.00 น.และไม่สามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. (ดัง

ภาพที่ 2) 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 3 อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะออกดอก 

 

3.2 อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะออกดอก พบว่า เรือนพุ่มสามารถตรึงก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  ค่ า สู ง สุดอ ยู่ที่  28.13 กรัม/ต้น/วัน  ช่ ว ง เ วลาที่ ต้ นข้ า ว โพดตรึ ง ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด คือเวลา 09.00-15.00 ข้าวโพดเริ่มตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลา
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ประมาณ 06.00 น.และไม่สามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. (ดัง

ภาพที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะการสะสมน้ าหนักเมล็ด 

 

3.3 อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะการสะสมน้ าหนักเมล็ด พบว่า เรือนพุ่มสามารถตรึง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ค่า สูง สุดอยู่ที่  18.18 กรัม/ต้น/วัน ช่วงเวลาที่ต้นข้าวโพดตรึงก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด คือเวลา 09.00–15.00 น.ข้าวโพดเริ่มตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลา

ประมาณ 06.00 น.และไม่สามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. (ดัง

ภาพที่ 4) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะการสุกแก่ทางสรีระ 

 

3.4 อัตราการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดระยะการสุกแก่ทางสรีระ พบว่า เรือนพุ่มสามารถตรึงก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 2.97 กรัม/ต้น/วัน ช่วงเวลาที่ต้นข้าวโพดตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้สูงสุด คือเวลา 10.00–14.00 น. ข้าวโพดเริ่มตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาประมาณ 06.00 น.

และไม่สามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มต้ังแต่ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. (ดังภาพที่ 5) 

4 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในต้นข้าวโพด 

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของต้นข้าวโพดระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ พบว่า ส่วนบนดิน

มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน เท่ากับ 42 % ส่วนราก เท่ากับ 30.96 % ระยะออกดอกพบปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนส่วนบนดิน เท่ากับ 43.96 % ส่วนราก 38.77 % ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ดพบปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนส่วนบนดิน เท่ากับ 44.07 %  ส่วนราก 38.99 % ระยะการสุกแก่ทางสรีระพบปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนส่วนบนดิน เท่ากับ 44.15 % ส่วนราก 41.97 % ระยะการสะสมน้ าเมล็ดพบปริมาณอินทรีย์
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คาร์บอนส่วนฝักมากที่สุด เท่ากับ 45.69 % รองลงมาเป็นส่วนกาบใบ เท่ากับ 44.80 % ส่วนต้น เท่ากับ 

44.47 % ส่วนใบ เท่ากับ 42.86 % ส่วนเมล็ด เท่ากับ 45.69 % และส่วนราก เท่ากับ 38.99 % ระยะ

การสุกแก่ทางสรีระพบปริมาณอินทรีย์คาร์บอนส่วนฝักมากที่สุด เท่ากับ 46.13 % รองลงมาเป็นส่วนกาบ

ใบ เท่ากับ 45.40 % ส่วนต้น เท่ากับ 44.37 %  ส่วนเมล็ด เท่ากับ 43.42 % ส่วนราก เท่ากับ 41.97 % 

และส่วนใบ เท่ากับ 41.43 % (ดังตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนในตน้ข้าวโพดส่วนบนดนิและส่วนราก 

ระยะการเจรญิเติบโต ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน )OC, %( 

ส่วนบนดิน ส่วนราก 

ระยะการเจรญิเติบโตทางล าต้นและใบ 00.42  15.30  

ระยะออกดอก 96.43  77.38  

ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด 07.44  99.38  

ระยะการสุกแก่ทางสรีระ 15.44  97.41  

 

ตารางที่ 5 ปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนในสว่นต่างๆ ตน้ข้าวโพด 

 

ระยะการเจรญิเติบโต 

ส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพด 

ใบ กาบใบ ล าต้น ฝัก เมล็ด ราก 

ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด 86.42  80.44  47.44  69.45  57.42  99.38  

ระยะการสุกแก่ทางสรีระ 43.41  40.45  37.44  13.46  42.43  97.41  

*ระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด  และระยะการสุกแก่ทางสรีระ 

 

วิจารณ์ผล 

จากศึกษาคุณสมบัติก่อนปลูกและหลัง พบว่า ค่าความเป็นกรด–ด่างมีค่าเพิ่มขึ้นจากกรดจัดมาก

เป็นกรดจัด พิเชษฐ์ (2551) ได้พบว่า ผลการศึกษาเรื่องความอุดมสมบรูณ์ในดิน มีดังนี้ ระดับความเป็น

กรด-ด่างของดิน ระบบข้าว ข้าวโพด และมันฝรั่งมีระดับความเป็นกรด-ด่างอยูที่ 4.33ระบบข้าว และ

ข้าวโพดมีระดับความเป็นกรด–ด่าง อยู่ท่ี 4.92 ซึ่งอยู่ในช่วงดินมีความเป็นกรดจัด หรือดินเปรี้ยว ปริมาณ

อินทรียวัตถุก่อนและหลังปลูกมีค่าเพิ่มขึ้น จากระดับปานกลางเป็นค่าสูงมาก พิเชษฐ์ (2551) ได้ศึกษาว่า 

ระดับอินทรียวัตถุในดิน (OM) ระบบข้าว ข้าวโพดและมันฝรั่งมีระดับอินทรียวัตถุในดิน 0.50 อยู่ในช่วง

ต่ ามาก ระบบข้าว และข้าวโพดมีระดับอินทรียวัตถุในดิน 2.36 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินก่อนและ

หลังปลูกมีค่าเพิ่มมากขึ้น วิทยา (2553) ได้ศึกษาพบว่า การเคล่ือนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในแนวดิ่ง

ในช่วงความลึก 0-60 ซม. จากผิวดิน ปริมาณของ OC ตลอดหน้าตัดดินนั้นมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตาม

ระยะเวลาที่ย่อยสลายในดินเนื่องจากเกิดการย่อยสลาย ของใบแคสดอย่างต่อเนื่อง และมีการปลดปล่อย

คาร์บอนออกสู่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ปริมาณไนโตรเจนก่อนและหลังปลูกมีค่าลดลงแต่อยู่ในระดับ

เดิม คือ ระดับต่ ามาก พิเชษฐ์ (2551) ได้ศึกษาพบว่า ระดับไนไตรเจนในดิน ระบบ ข้าว ข้าวโพดและมัน

ฝรั่งมีระดับไนโตรเจนในดิน 2.37 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วงที่สูงมาก ระบบข้าว และข้าวโพดมีระดับ

ไนโตรเจนในดิน 0.82 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วงค่อนข้างต่ า ปริมาณฟอสฟอรัสในดินก่อนและหลัง

ปลูกมีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงระดับปานกลาง พิเชษฐ์ (2551) ได้ศึกษาพบว่า ระดับฟอสฟอรัสในดิน ระบบ
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ข้าว ข้าวโพดและมันฝรั่งมีระดับฟอสฟอรัสในดิน 106.75 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วงที่สูงมาก ระบบ

ข้าว ข้าวโพดมีระดับฟอสฟอรัสในดิน 12.32 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วงปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียม

ในดินก่อนและหลังปลูก มีค่าลดลงจากสูงมากเป็นปานกลาง พิเชษฐ์ (2551) ได้ศึกษาพบว่า ระดับ

โพแทสเซียมในดิน ระบบข้าข้าวโพด และมันฝรั่งมีระดับโพแทสเซียมในดิน 383.67 ppm ระบบข้าว และ

ข้าวโพดมีระดับโพแทสเซียมในดิน 374 ppm อยู่ช่วงที่สูงมาก 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด พบว่าข้าวโพดระยะสุดท้าย ระยะการสุกแก่ทาง

สรีระมีการเจริญเติบโตเต็มที่ ค่าเฉล่ีย ความสูงของต้น เท่ากับ 138.75 cm ด้านน้ าหนักมวลชีวภาพของ

ล าต้น กาบใบ ราก ฝัก พบว่ามวลชีวภาพของต้นข้าวโพดระยะการสุกแก่ทางสรีระมีค่าสูงที่สุดโดยมวล

ชีวภาพรวม เท่ากับ 401.76 g/plant ประภา (2527) ได้ศึกษา ความสูงของล าต้นข้าวโพดมีตั้งแต่ 60 

เซนติเมตร จนถึง 6 เมตร สถานีพัฒนาที่ดินน่าน (2558) ได้ระบุไว้ว่า ชุดดินที่แปลงทดลองนั้นเป็นชุด

ดินล าปาง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าจึงท าให้แร่ธาตุอาหารในดินไม่ค่อยมีปริมาณมากพอ หากน าพันธ์

ลูกผสมซี.พี.นี้  ไปปลูกในชุดดินอื่นๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าชุดดินล าปาง ก็จะท าให้การ

เจริญเติบโตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

อัตราการสังเคราะห์แสงของเรือนพุ่มของต้นข้าวโพดจะเริ่มตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เวลา

ประมาณ 06.00 น. โดยสัมพันธ์กับความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นจนมีค่าสูงทีสุดในช่วงเวลา 

10.00 - 14.00 น. หลังจากนั้นเมื่อความเข้มของแสงลดลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรือนพุ่มตรึงได้

จะลดลงจนไม่สามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในความมืดเริ่มตั้งตังแต่ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. พบว่า 

ระยะออกดอก (อายุ 60) เป็นระยะที่มีการสังเคราะห์แสงของเรือนพุ่มสูงมากที่สุด ซึ่งสามารถตรึงก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 19.91 กรัม/ต้น/วัน ข้าวโพดเมื่อระยะสุดท้ายระยะการสุก

แก่ทางสรีระ (อายุ 105) สามารถตรึงคาร์บอนสุทธิไว้ได้ มีค่าเฉล่ีย 5.71 กรัม/ต้น/วัน เสวียน (2555) 

อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของเรือนพุ่มของข้าวพบว่า ข้าวช่วงอายุ 60 วันจะมีอัตราการสังเคราะห์แสง

สุทธิของเรือนพุ่มสูงกว่าข้าวที่ช่วงอายุ 20 วัน 90 วัน และ 105 วัน ต้นข้าวเริ่มตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สุทธิได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. ปริมาณการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือนพุ่มมีค่าสูงสุดใน

ช่วงเวลา 12.00-14.00 น.  

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในต้นข้าวโพด ระยะการสุกแก่ทางสรีระพบว่ามีปริมาณคาร์บอนเยอะที่สุด

ทั้งส่วนบนดิน มีค่าเฉล่ีย 44.15 % พบในส่วนที่ฝักเยอะที่สุดและส่วนราก มีค่าเฉล่ีย41.43 % เพ็ญนภา 

(2548) ได้ศึกษาพบว่า การสะสมคาร์บอนในต้นมันส าปะหลัง พืชผิวดินและในดิน 959.97 , 153.88 

และ 7,254.64 กิโลกรัม/ไร่ตามล าดับ 

 สรุปผล 

1. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินก่อนปลูกและหลังปลูกโดยพิจารณาจากค่าความเป็นกรด - 

ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซียม และอินทรีย์คาร์บอน 

พบว่า ค่าความเป็นกรด - ด่างมีค่าเพิ่มข้ึนจากกรดจัดมาก มีค่าเฉล่ีย 4.45 เป็นกรดจัด มีค่าเฉล่ีย 4.6 

ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.21 % เป็นค่าสูงมาก มีค่าเฉล่ีย 2.64 % 

ปริมาณไนโตรเจนมีค่าลดลงจากระดับต่ ามาก มีค่าเฉลี่ย 0.18 % แต่อยู่ในระดับเดิมต่ ามาก มีค่าเฉล่ีย 

0.10 % ปริมาณฟอสฟอรัสมีค่าเพิ่มมากขึ้นจากต่ า มีค่าเฉล่ีย 3.69 ppm เป็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 11 ppm 
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ปริมาณโพแทสเซียมมีค่าลดลงจากสูงมาก มีค่าเฉล่ีย 318.13 ppm เป็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 64 ppm 

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมีค่าเพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ีย 1.28 % เป็น มีค่าเฉล่ีย 1.3 %  

2. การเจรญิเติบโตของต้นข้าวโพด ได้แก่ความสูงของล าต้น ความยาวของราก ความกว้างของใบ  

ความยาวของใบ มวลชีวภาพรวมของต้นข้าวโพด มวลชีวภาพกาบใบ มวลชีวภาพราก มวลชีวภาพล าต้น  

มวลชีวภาพฝัก พบว่า การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดเมื่อระยะสุดท้าย ระยะการสุกแก่ทางสรีระมีการ

เจริญเติบโตของแต่ละส่วนเต็มที่ เท่ากับ 138.75, 27.60, 15.95, และ 67.42 cm ตามล าดับ ด้านน้ าหนัก

มวลชีวภาพของล าต้น กาบใบ ราก ฝัก พบว่า มวลชีวภาพของต้นข้าวโพดระยะการสุกแก่ทางสรีระมีค่าสูง

ที่สุดโดยมวลชีวภาพรวม เท่ากับ 401.76 g/plant  

 3. อัตราการสังเคราะห์แสงของเรือนพุ่มของต้นข้าวโพด พบว่า ระยะออกดอก (60 วัน) เป็นระยะ

ที่มีการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 19.91 g/plant/day รองลงมาเป็น ระยะ

สะสมน้ าหนักเมล็ด (90 วัน) มีค่าเฉล่ีย 9 g/plant/day ระยะการสุกแก่ทางสรีระ (105 วัน) มีค่าเฉล่ีย 

5.71 g/plant/day และระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ (30 วัน) ตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ

น้อยที่สุด มีค่าเฉล่ีย 1.3 g/plan/day 

 4. ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในต้นข้าวโพด ส่วนบนดิน พบว่า ในระยะการสุกแก่ทางสรีระ (105 

วัน) มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 44.15 % และในระยะการเจริญเติบโตทางล า

ต้นและใบ (30 วัน) มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนน้อยที่สุดซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 42 % ปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนส่วนราก พบว่า ในระยะการการสุกแก่ทางสรีระ (105 วัน) มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมากที่สุดซึ่ง

มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 41.91 % และ ในระยะการเจริญเติบทางล าต้นและใบ (30 วัน) มีปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนน้อยที่สุดซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 30.96 % ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนส่วนต่างๆของข้าวโพด พบว่า ใน

ระยะการสะสมน้ าหนักเมล็ด (60 วัน) มีส่วนฝักมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมากที่สุดเฉล่ีย เท่ากับ 45.69 % 

และส่วนรากมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนน้อยที่สุดเฉล่ีย เท่ากับ 38.99 %และระยะการสุกแก่ทางสรีระ (105 

วัน) ส่วนฝักมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมากที่สุดเฉล่ีย เท่ากับ 46.13 % และส่วนใบมีปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนน้อยที่สุดเฉล่ีย เท่ากับ 41.43 %   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ใต้ดิน และ 

ไม้พื้นล่างในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพันธุพืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีการวางแปลงตัวอย่าง 40X40 

เมตร  จ านวน 21 แปลง เพื่อเก็บข้อมูลเส้นรอบวง ความสูง ทรงพุ่ม มีการจัดท าบัญชีรายชื่อพันธ์ุไม้ ชื่อวงศ์ ชื่อ

วิทยาศาสตร์  และมีการวางแปลงตัวอย่างขนาด 1X1 เมตร จ านวน 7 แปลง แปลงละ 3 ซ้ า เพื่อเก็บไม้พื้นล่างและซาก

พืช การวิเคราะห์ข้อมูลหาปริมาณมวลชีวภาพใช้สมการแอลโลเมตรีOgawa et al. (1965) การวิเคราะห์มวลชีวภาพใต้

ดินใช้สมการCairne et al., (1997) และค านวณหาการกักเก็บคาร์บอนใช้สมการ IPCC, (2006). ผลการศึกษา พบว่า 

พันธ์ุไม้ต้นมีพันธุ์ไม้จ านวนท้ังหมด 42 ชนิด 23 วงศ์ พันธ์ุไม้พื้นล่างมีพันธ์ุไม้จ านวนท้ังหมด 29 ชนิด มี 12 วงศ์ เป็นปา่

เบญจพรรณท่ีมีไม้สักเด่น ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพรวม เท่ากับ 35,904.08 กิโลกรัม

ต่อไร่ พบมากในส่วนของล าต้น รองลงมาเป็นส่วนราก ก่ิง และ ใบ เท่ากับ 27,434.60, 4,722.30, 3,246.33 และ 

500.85 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างพืชสด เท่ากับ 1,589.11 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณ

มวลชีวภาพซากพืชแห้ง เท่ากับ 149.02 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ พบว่า มีปริมาณคาร์บอนรวม 

เท่ากับ 16,874.93 กิโลกรัมต่อไร่ พบมากในส่วนของล าต้น รองลงมาเป็นส่วนราก ก่ิง และ ใบ เท่ากับ 12,894.23 , 

2,219.45, 1,525.79 และ 235.40 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างพืชสด เท่ากับ 747.07 

กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณคาร์บอนซากพืชแห้ง เท่ากับ 70.04 กิโลกรัมต่อไร่    

ค าส าคัญ: การกักเก็บคาร์บอน  ป่าเบญจพรรณ  อพ.สธ  มวลชีวภาพ  เขื่อนสิริกิติ์ 

 

Abstract 

 This study is intended the amount of carbon storage in the biomass above ground and under ground, as well as the 

ground plants species at Sirikit Dam area, Uttaradit province. By setting up the 40x40 m2., sampling for 21 plots, and then 

recording the DBH (Diameter at Breast Height), the height, and the shrub width as well as the plant famlily list and scientific 

name list. After that, the 1x1 m2., sampling for 15 plots were set up with 3 repeation in order to store the ground plants 

species and LFH (Litter Fragment Humus) for the data analysis in finding the amount of biomass by the allometriy equation 

mailto:kriwijit-16@hotmail.com
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of Ogawa et al. (1965). The analysis of the amount of biomass was done by using the equation of Cairne et al. (1997) 

and the calculation of carbon storage was done by using the equation of IPCC (2006). The study of plant species found that 

there are trees with the total of 43 species with 23 families, ground plants species with the total of 29 species with 12 

families which are mixed deciduous forest the Tectona grandis as its dominant tree species. The amount of biomass of tree 

stated as 35,904.08 kilograms per rai. which found mostly in stems, next found in root, branch, and leaf as 27,434.60, 

4,722.30, 3,246.33 and 500.85 kilograms per rai, respectively. The amount of biomass in fresh ground plants species as 

1,589.11 kilograms per rai, and the amount of biomass LFH as 149.02 kilograms per rai. The amount of carbon in trees 

that there are total carbon of 16,874.93 kilograms per rai. which found mostly in stems, next found in root, branch, and 

leaf as 12,894.23, 2,219.45, 1,525.79 and 235.40 kilograms per rai, respectively. The amount of carbon in the fresh 

ground plants species as 747.07 kilograms per rai, and the amount of LFH carbon as 70.04 kilograms per rai. 

Keywords: Carbon Storage, Mixed Deciduous Forest, RS.PG, Biomass, Sirikit Dam 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันสภาวะภูมิอากาศของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก อันมีสาเหตุมาจากภาวะโลก

ร้อน (Global Warming) โดยในช่วงปี ค.ศ. 1850-2012 ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้นถึง 0.85 

องศาเซลเซียส (IPCC, 2013) และในอนาคตอาจมีแนวโน้มที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.1 ถึง 6.4 องศา

เซลเซียส ในช่วงปี  พ.ศ. 2544-2643 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมาก

เกินกว่าที่เคยเกิดขึ้น ท าให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ซึ่งมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศ 

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อฤดูกาลต่างๆ (กรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, (2558) 

อ้างถึง IPCC AR5, 2014) และการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยของอุณหภูมิและปริมาณน้ าฝนจะมี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของป่าไม้อย่างมีนัยส าคัญ โดยพบว่า อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา จะท าให้

หน้าที่และองค์ประกอบของป่าเกิดการปรับเปล่ียน (รัตนา ลักขณาวรกุล และคณะ อ้างถึง UNDP) ซึ่งป่า

ไม้มีบทบาททั้งในด้านการกักเก็บ (Sink) และการปลดปล่อย (Source) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การกัก

เก็บหรือการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่ งต้นไม้น าก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในการสร้างอาหารเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพ และกักเก็บคาร์บอนไว้ในส่วนของล า

ต้น ราก กิ่ ง  และใบ ในรูปมวลชีวภาพ ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง ทั้งนี้ความสามารถในการดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่าขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้แต่ล่ะชนิด (ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้, 2553) จากการประเมินของ IPCC ป่าไม้ดูดซับคาร์บอนประมาณ 2.6 พันล้านตัน 

และการท าลายป่าปลดปล่อยคาร์บอนประมาณ 1.6 พันล้านตัน โดยความสามารถในการกักเก็บก๊าซเรือน

กระจกของป่าไม้ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับชนิดป่า ส าหรับป่าชายเลน 25.6 ตันต่อไร่ ป่าเบญจพรรณ 27.6 

ตันต่อไร่ และป่าดงดิบ 42.8 ตันต่อไร่ เมื่อป่าเหล่านั้นถูกท าลาย ก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เก็บกักไว้ใน

มวลชีวภาพและใต้ดินออกมา และปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราสูญเสียป่าไม้ประมาณร้อยล่ะ 1.2 ต่อปี 

(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2552) และจากรายงานรายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน 350.68 Mt 

CO2eq โดยป่าไม้มีการกักเก็บหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน 122.95 Mt CO2eq เมื่อน าปริมาณ

ดังกล่าวมาหักลบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ดังนั้น ปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการ
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 227.73 Mt CO2eq (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก, 2558) ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าภาคป่าไม้มีบทบาทส าคัญในการกักเก็บคาร์บอน 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นพื้นที่

เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพบว่า บริเวณป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ จะประกอบไปด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่า

เต็งรัง และป่าหญ้า มีพรรณไม้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ พืชพันธุ์สมุนไพร พืชอาหารพื้นบ้าน ไม้ดอกไม้ประดับ 

เป็นต้น ดังนั้น จึงได้ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพันธุ์พืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ 

ภายใต้โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ

เหนือพื้นดิน ใต้ดิน และไม้พื้นล่าง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพันธุ์พืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ใต้ดิน และไม้พื้นล่าง ในพื้นที่

ปกปักพันธุกรรมพันธุ์พืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วิธีการศึกษา 

1. พื้นที่ศึกษา พื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ภาพ 1 ที่ตั้งและขอบเขตโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เขือ่นสิริกิติ์ (บริเวณพื้นที่หัวงาน) จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่มา: โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

2. การเก็บตัวอย่างภาคสนาม          

2.1 มีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 40X40 เมตร จ านวน 21 แปลง โดยการบันทึกชนิดพันธุ์ไม้

ที่พบในพื้นที่ศึกษา จัดท าบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ มีการบันทึกชนิดของต้นไม้ทุกชนิดในแปลง ทั้งชื่อวงศ์และ

ชื่อวิทยาศาสตร์ ยังมีการเก็บข้อมูลเส้นรอบวง ความสูง และทรงพุ่มของต้นไม้ โดยท าการวัดขนาดเส้นรอ

บวงของล าต้นที่ระดับอก (1.3 เมตร จากระดับพื้น หรือ Diameter at Breast Height, DBH) ของต้นไม้

ทุกต้นที่ปรากฏ พร้อมกับบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ของแต่ล่ะแปลง 

 2.2 มีการวางแปลงตัวอย่างขนาด 1X1 เมตร จ านวน 15 แปลง แปลงละ 3 ซ้ า เพื่อเก็บไม้พื้น

ล่าง และซากพืช เพื่อน ามาวิเคราะห์และประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้พื้นล่าง 
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3. การอบมวลชีวภาพไม้พ้ืนล่าง         - 

โดยการน าตัวอย่างพืชที่เก็บมาอบที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

4. การจ าแนกชนิดพันธุ์ไม้ 

 น าข้อมูลพันธุ์ไม้ที่พบตัวอย่างทั้ง 21 แปลง และพันธุ์ไม้พื้นล่าง มาท าบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ 

(Listing of plant species) โดยท าการบันทึกชนิดของต้นไม้ทุกชนิดในแปลงทั้งชื่อสามัญและชื่อ

วิทยาศาสตร์ จ านวนชนิดของพืชทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึง species richness ของพืชสังคมนั้นและน า

ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่พบและไม้พื้นล่าง มาท าบัญชีรายชื่อพันธ์ไม้ ทั้งวงศ์ และชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวนชนิดของ

พืช 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.1 การค านวณปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) เหนือพื้นดิน    

   1. ค านวณหาปริมาณมวลชีวภาพรูปแบบพันธุ์ไม้ที่พบทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ 

โดยใช้สมการแอล โลเมตรีของ Ogawa et al. (1965) คือ 

   Ws = 0.0396 D2H0.9326      

   Wb = 0.003487D2H1.0270      

   Wl = (28.0/Wtc + 0.025)-1      

   GB = (Ws + Wb + Wl)      

   เมื่อ Wtc = Ws + Wb       

       หมายเหตุ   Ws = มวลชีวภาพส่วนของล าต้น (กิโลกรัม)               

             Wb = มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม)     

    Wl = มวลชีวภาพส่วนของใบ (กิโลกรัม) 

  

2.  การวิเคราะห์มวลชีวภาพใต้ดิน (Belowground (root) biomass, RB) ใช้สมการของ Cairne 

et  al., (1997)           

RB = EXP {-1.0587 + 0.8836 x ln(GB)} 

5.2 ค านวณหาการกักเก็บคาร์บอน ท่ีอยู่ในมวลชีวภาพจากสูตร    

   C = GB x 0.47        

  ในเมื่อ 0.47 = ร้อยล่ะ 47 โดยน้ าหนักของน้ าหนักแห้งของมวลชีวภาพ (IPCC,2006) 
 

ผลการศึกษา 

1. พันธุ์ไม้ในพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 1.1 พันธุ์ไม้ต้นในพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ชนิดพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพันธุ์พืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย

วางแปลง ขนาด 40x40 เมตร จ านวน 21 แปลง พบว่า มีพันธุ์ไม้จ านวนทั้งหมด 42 ชนิด มี 23 วงศ์ มี

จ านวนไม้ต้น รวมท้ังหมด 1,019 ต้น (ดังตาราง 1) 
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ตาราง 1 ชื่อพันธ์ุไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จ านวนตน้ของพนัธ์ุไม้ในป่าเบญจพรรณ พื้นท่ี อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จงัหวัด

อุตรดิตถ์ 

ล าดับ 
ชื่อชนิดพันธ์ุ             

ไม้ต้น 

จ านวนต้นไม้ 

(ต้น) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ 

1 กุ๊ก 5 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE 

2 มะกอกป่า 3 Spondias pinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE 

3 รักใหญ ่ 4 Gluta Usitata (Wall). ANACARDIACEAE 

4 หนามพรม 2 Carissa spinarum L. APOCYNACEAE 

5 เน่าใน 1 Ilex umbellulata Loes. AQUIFOLIACEAE 

6 แคป่า 4 Dolichandrone serrulata (D.C.) Seem. BIGNONIACEAE 

7 เพกา 2 Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNONIACEAE 

8 งิ้วป่า 61 Bombax valetonii (Hochr.) Bakh. BOMBACACEAE 

9 ตะคร้ า 1 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE 

10 มะเกิ้ม 5 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE 

11 ส้านใหญ่ 1 Dillenia obovata (Blume) Hoogland DILLEMIACEAE 

12 เต็ง 1 Shorea Obtusa Wall. DIPTEROCARPACEAE 

13 มะขามป้อม 2 Phyllanthus emblica Linn. EUPHORBIACEAE 

14 เต้าหลวง 1 Macaranga gigantean Muell.Arg. EUPHORBIACEAE 

15 เปล้าใหญ่ 4 Croton roxburghii N.P.Balakr EUPHORBIACEAE 

16 ติ้วเกล้ียง 6 
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) 

Blume 
GUTTIFERAE 

17 นวล 6 Garcinia merrguensis Wight. GUTTIFERAE 

18 มะมื่น 1 Irvingia malayanaOliv. Ex A. Benn. IRVINGGIACEAE 

19 ตะแบก 5 Lagerstroemia floribunda Jack LECYTHIDACEAE 

20 คาง 1 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. LEGUMINOSAE 

21 ประดู ่ 124 Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
LEGUMINOSAE - PAPILI

ONOIDEAE 

22 มะค่า 2 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craik 
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

23 มะค่าหนาม 1 Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. 
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

24 เสี้ยวป่า 51 Bauhinia saccocalyx Pierre 
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

25 แดง 116 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. 
LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE 

26 กระพี้จั่น 26 Millettia brandisiana Kurz 
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 

27 เก็ดด า 3 Dalbergia assamica Benth.ver. Assamica 
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 

28 กระทอ้น 1 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr MELIACEAE 

29 ยมหิน 47 Chukrasia tabularis A. Juss. MELIACEAE 

30 กระทุ่มเนิน 2 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE 

31 กว้าว 18 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE 

32 ขมิ้นต้น 3 
Metadina trichotoma (Zoll. ex Merr.) 

Bakh.f. 
RUBIACEAE 
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33 ส้บกบ 12 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. RUBIACEAE 

34 หนามมะเค็ด 1 Canthium parvifolium Roxb. RUBIACEAE 

35 ขี้หนอน 3 Zollingeria dongnaiensis Pierre. SAPINDACEAE 

36 ตะคร้อ 56 Schleichera oleosa (Lour) Oken SAPINDACEAE 

37 มะเฟืองช้าง 3 Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk SAPINDACEAE 

38 คนทา 4 Harrisonia perforate (Bianco) Merr. SIMAROUBACEAE 

39 ปอยาบ 14 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke.) Craib TILIACEAE 

40 ปอเลียง 12 Berrya mollis Wall. Ex Kurz TILIACEAE 

41 ตีนนก 3 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer VERBENACEAE 

42 สัก 401 Tectona grandis Linn. VERBENACEAE 

 

 1.2 พันธุ์ไม้พื้นล่างพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

พันธุ์ไม้พื้นล่างในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพันธุ์พืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวาง

 แปลงขนาด 1x1 เมตร จ านวน 4 แปลง แปลงละ 3 ซ้ า พบว่า มีพันธุ์ไม้จ านวนทั้งหมด 29 ชนิด 

มี 12 วงศ์   มีจ านวนไม้ต้นทั้งหมด 54 ต้น (ดังตาราง 2)      
 

ตาราง 2 ชื่อพันธ์ุไม้พืน้ล่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ จ านวนของพันธ์ุไม้แต่ละชนิด บริเวณพืน้ท่ีปกปักบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับ 
ชื่อชนิดพันธ์ุ             

ไม้ต้น 

จ านวนต้นไม้ 

(ต้น) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ 

1 ปาล์มสิบสองปันนา 1 Phoenix loureiri Kunth ARECACEAE (PALMAE) 

2 อบเชยเถาว ์ 3 Atherolepis pierrrei Cost. var. glabra Kerr ASCLEPIADACEAE 

3 ปีป 1 Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE 

4 งิ้วป่า 2 Bombax valetonii (Hochr.) Bakh. BOMBACACEAE 

5 มะเกลือ 1 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE 

6 ค าแสด 8 Mallotus Philippensis Muell. Arg. EUPHORBIACEAE 

7 เปล้าใหญ่ 1 Croton roxburghii N.P.Balakr EUPHORBIACEAE 

8 ติ้วขน 1 
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 

subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel 
HYPERICACEAE 

9 งุ้นผึ้งด า 1 Nothapodytes foetida ICACINACEAE 

10 คางฮุง 1 Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz 
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

11 มะค่าโม่ง 1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craik 
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

12 เสี้ยวป่า 5 Bauhinia saccocalyx Pierre. 
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

13 กางขี้มอด 1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 
LEGUMINOSAE -

MIMOSACEAE 

14 กระพี่จั่น 2 Millettia brandisiana Kurz. 
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 

15 ประดู ่ 2 Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 

16 เลียงฝ้าย 1 Kydia calycina Roxb. MALVACEAE 

17 ยมหิน 3 Chukrasia tabularis A. Jass MELIACEAE 
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18 ไผ่ไร ่ 7 Gigantochloa albociliata Munro POACEAE 

19 หญ้าตีนกา 1 Eleusine indica (L.) Gaertn. POACEAE 

20 พุทราหนาม 1 Ziziphus mauritiana Lamk. RHAMNACEAE 

21 กว้าว 2 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE 

22 ส้มกบ 1 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. RUBIACEAE 

23 มะตูม 1 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE 

24 ลิเภาใหญ่ 1 Lygodium flexuosum (L.) Sw. SCHIZAEACEAE 

25 คนทา 1 Harrisonia perforate (Bianco) Merr. SIMAROUBACEAE 

26 ปอลาย 1 Grewia eriocarpa Juss. TILIACEAE 

27 ตะขบฝรั่ง 1 Muntingia calabura Linn. TILICEAE 

28 ตีนนก 1 Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer VERBENACEAE 

29 สัก 1 Tectona grndis Linn. VERBENACEAE 

 

2. ปริมาณมวลชีวภาพ พื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.1 ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้                    

 ผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพส่วนต่างๆ ของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ พื้นที่ อพ.สธ 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพรวม 35,904.08 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งใน

ส่วนของล าต้นมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 27,434.60 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นส่วนของราก 

เท่ากับ 4,722.30 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนของกิ่ง เท่ากับ 3,246.33 กิโลกรัมต่อไร่ และส่วนของใบ 

เท่ากับ 500.85 กิโลกรัมต่อไร่ (ดังภาพ 2) 

 
ภาพ 2 ปริมาณมวลชีวภาพส่วนต่างๆ ของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ พื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณมากที่สุด 5 อับดับ ได้แก่ 

ต้นสัก รองลงมาคือ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นงิ้วปา่ และต้นยมหิน (24,146.48, 3,017.01, 

1,895.28, 1,434.87 และ 982.17 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ) และปริมาณมวลชีวภาพของ

ต้นไม้ในป่าเบญจพรรณน้อยท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ ต้นมะค่าหนาม รองลงมาคือ ต้นลิ้นฟ้า ต้นเต็ง 

ต้นหนามมะเค็ด และต้นเต้าหลวง (2.83, 2.31, 1.57, 1.28 และ 0.57 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ) (ดังภาพ 3) 
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ภาพ 3 ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไมใ้นป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

2.2 ปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่าง                                     

ผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างพืชสดและแห้งในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างรวม เท่ากับ 1 ,738.54 

กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณมวลชีวภาพของพืชสด เท่ากับ 1,589.11 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณมวล

ชีวภาพซากพืชแห้ง เท่ากับ 49.02 กิโลกรัมต่อไร่ (ดังภาพ 4) 

 
ภาพ 4 ปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างพืชสดและแห้ง ในป่าเบญจพรรณ พื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิรกิิติ์ จังหวัดอตุรดิตถ์ 

 

ผลการศึกษาของปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างพืชสดในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างพืชสดในป่าเบญจพรรณมาก

ที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ติ้วขน รองลงมาเป็น คนทา ค าแสด ตะขบฝรั่ง และ ไผ่ไร่ (492.32 , 

179.20, 158.68, 116.64 และ 92.39 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ) ส่วนปริมาณมวลชีวภาพไม้

พื้นล่างพืชสดในป่าเบญจพรรณน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ เลียงฝ้าย รองลงมาเป็น มะเกลือและ

ส้มกบ ปาล์มสิบสองปันนา กางขี้มอด และ งุ้นผึ้งด า (4.64 ,4.00, 1.28, 0.48 และ 0.16 

กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ) (ดังภาพ 5) 

 
ภาพ 5 ปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างพืชสดในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์
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3. ปริมาณคาร์บอน พื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3.1 ปริมาณคาร์บอนของต้นไม้                            

 ผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณพืน้ที่ อพ.สธ 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีปริมาณคาร์บอนรวม เท่ากับ 16,874.93 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ง

ในส่วนของล าต้นมีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 12,894.28 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นส่วนของราก 

เท่ากับ 2,219.48 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนของกิ่ง เท่ากับ 1,525.79 กิโลกรัมต่อไร่ และส่วนของใบ 

เท่ากับ 235.40 กิโลกรัมต่อไร่ (ดังภาพ 6) 

 
ภาพ 6 ปริมาณคารบ์อนของส่วนต่างๆ ของพืชในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณมากที่สุด 5 อับดับ ได้แก่ ต้น

สัก รองลงมา คือ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นงิ้วป่า และต้นยมหิน (11,348.85, 1,418.00, 890.78, 

674.38, 461.62 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ) และปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ

น้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ต้นมะค่าหนาม รองลงมา คือ ต้นลิ้นฟ้า ต้นเต็ง ต้นหนามมะเค็ด และ

ต้นเต้าหลวง (1.33, 1.09, 0.74, 0.60, 0.27 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ) (ดังภาพ 7) 

 
 

ภาพ 7 ปริมาณคารบ์อนของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิรกิิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  

3.2 ปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่าง                          

    ผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างพืชสดและแห้งในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างรวม เท่ากับ 817.11 กิโลกรัมต่อ

ไร่ ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างพืชสด เท่ากับ 747.07 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณคาร์บอนของ

ซากพืชแห้ง เท่ากับ 70.04 กิโลกรัมต่อไร่ (ดังภาพ 8) 
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ภาพ 8 ปริมาณคารบ์อนไมพ้ื้นล่างพืชสดและแห้งในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ผลการศึกษาของปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างพืชสดในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อน

สิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างพืชสดในป่าเบญจพรรณมากที่สุด 5 

อันดับ ได้แก่ ติ้วขน รองลงมาเป็น คนทา ค าแสด ตะขบฝรั่ง และไผ่ไร่ (231.39 , 84.22, 

74.60, 54.82 และ 43.42 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ) ส่วนปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างพืชสดใน

ป่าเบญจพรรณน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ เลียงฝ้าย รองลงมาเป็น มะเกลือและส้มกบ ปาล์มสิบ

สองปันนา กางขี้มอด และ งุ้นผึ้งด า (2.18, 1.88, 0.60, 0.23 และ 0.08 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ) (ดังภาพ 9) 

 
ภาพ 9 ปริมาณคารบ์อนไมพ้ื้นล่างพืชสดในป่าเบญจพรรณพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย  

1.1 พันธุ์ไม้ในพื้นที่ อพ.สธ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า พันธุ์ไม้ต้นมีพันธุ์ไม้จ านวน

ทั้งหมด 42 ชนิด 23 วงศ์ เช่น ต้นสัก ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นงิ้วป่า และต้นยมหิน เป็นต้น พันธุ์ไม้พื้นล่างมี

พันธุ์ไม้จ านวนทั้งหมด 29 ชนิด มี 12 วงศ์ เช่น ต้นติ้วขน ต้นคนทา ต้นค าแสด ต้นตะขบฝรั่ง และไผ่ไร่ 

เป็นต้น     

     1.2 ปริมาณมวลชีวภาพในป่าเบญจพรรณ พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้รวม เท่ากับ 

35,904.08 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งส่วนของล าต้นมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเป็นส่วนของราก กิ่ง  และใบ 

เท่ากับ 27,434.6, 4,722.30, 3,246.33 และ 500.85 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ โดยต้นสักมีมวล

ชีวภาพมากที่สุด เท่ากับ 4,146.48 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นประดู่ และต้นแดง เท่ากับ 3,017.01 

และ1,895.28 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ปริมาณมวลชีวภาพของไม้พื้นล่างป่าเบญจพรรณ พบว่า มี

ปริมาณมวลชีวภาพรวม เท่ากับ 1738.54 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีปริมาณมวลชีวภาพไม้พื้นล่างพืชสด เท่ากับ 
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1,589.11 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณมวลชีวภาพซากพืชแห้ง เท่ากับ 149.02 กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นติ้ว

ขนมีปริมาณมวลชีวภาพมากที่สุด เท่ากับ 492.32 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นคนทา และต้นค าแสด 

เท่ากับ 179.2 และ158.68 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ     

1.3 ปริมาณคาร์บอนป่าเบญจพรรณ พบว่า มีปริมาณคาร์บอนของต้นไม้รวม เท่ากับ 16,874.93 

กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งส่วนของล าต้นมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเป็นส่วนราก กิ่ง และใบ เท่ากับ 12,894.23, 

2,219.45, 1,525.79 และ 235.40 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ โดยต้นสักมีปริมาณคาร์บอนมากที่สุด 

เท่ากับ 11,348.85 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นประดู่ และต้นแดง เท่ากับ 1,418, 890.78 กิโลกรัม

ต่อไร่ ตามล าดับ ปริมาณคาร์บอนของไม้พื้นล่างป่าเบญจพรรณ พบว่า มีปริมาณคาร์บอนไม้พื้นล่างพืชสด 

เท่ากับ 747.07 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณคาร์บอนซากพืชแห้ง เท่ากับ 70.04 กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นติ้ว

ขนมีปริมาณคาร์บอนมากที่สุด เท่ากับ 231.40 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นคนทา และต้นค าแสด 

เท่ากับ 84.22, 74.58 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

พื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพันธุ์พืชบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไม้

สักเด่น พบพันธุ์ไม้ต้นมีพันธุ์ไม้จ านวนทั้งหมด 42 ชนิด 23 วงศ์ พันธุ์ไม้พื้นล่างมีพันธุ์ไม้จ านวนทั้งหมด 

29 ชนิด มี 12 วงศ์ และเมื่อเทียบกับป่าเบญจพรรณอื่นๆ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้น้อยกว่า 

ธรรมนูญ และคณะ (2556) ศึกษาป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัด

ราชบุรี พบไม้ยืนต้นทั้งหมด 77 ชนิด 25 วงศ์ โดยมีพันธุ์ไม้เด่น คือ แดง สามพันตา งิ้วป่า ตะคร้อ ผ่า

เส้ียน เปล้าเลือด ตะแบก เป็นต้น ศิลปชัย (2546) ศึกษาระบบนิเวศป่าบ้านโปง กรณีศึกษาลุ่มน้ าเชิงเขา

ห้วยโจ้แอ่งเชียงใหม่ เป็นป่าเบญจพรรณชื้น ที่ระดับความสูง จากน้ าทะเล 620-638 พบพันธุ์ไม้จ านวน 

57 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับป่าเบญจพรรณพื้นที่ต่อไปนี้จะพบว่ามีชนิดพันธุ์ใกล้เคียงกับป่าเบญจพรรณ

พื้นปกปัก อพ.สธ บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ศิลปชัย (2546) ศึกษาระบบนิเวศป่าบ้านโปง 

กรณีศึกษาลุ่มน้ าเชิงเขาห้วยโจ้แอ่งเชียงใหม่ เป็นป่าเบญจพรรณชื้น ที่ระดับความสูง จากน้ าทะเล 720 –

739 เมตร จะพบพันธุ์ ไม้ 41 ชนิด และจตุรงค์ (2543) ศึกษาป่าเบญจพรรณบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมด 40 ชนิด 22 วงศ์  

 ปริมาณมวลชีวภาพของรูปแบบป่าเบญจพรรณในพื้นที่ป่าปกปัก อพ.สธ บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้รวม เท่ากับ 35,904.08 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณ

มวลชีวภาพของไม้พื้นล่างพืชสดและแห้งรวม เท่ากับ 1,738.54 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเมื่อเทียบกับป่าเบญจ

พรรณอื่นๆ จะมีปริมาณมวลชีวภาพที่มากกว่า โดย  ณัฐลักษณ์ (2552) ศึกษาป่าเบญจพรรณบริเวณ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปริมาณมวลชีวภาพ เท่ากับ 119.69 เมกกะกรัม

ต่อเฮกแตร์ นวลปราง และคณะ (2548) ศึกษาป่าเบญจพรรณบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มี

ปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 68.53 ตันต่อเฮกแตร์ สรรเสริญ (2557) พบว่า ป่าเบญจพรรณ อุทยาน

แห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มีค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น เท่ากับ 187.97 ตันต่อ

เฮกตาร์           

ปริมาณคาร์บอนของรูปแบบป่าเบญจพรรณในพื้นที่ป่าปกปัก อพ.สธ บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ โดยมีปริมาณคาร์บอนของต้นไม้รวม เท่ากับ 16,874.93 กิโลกรัมต่อไร่ และปริมาณคาร์บอน



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

110 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

ของไม้พื้นล่างพืชสดและแห้งรวม เท่ากับ 747.07 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเมื่อเทียบกับป่าเบญจพรรณอื่นๆ จะมี

ปริมาณคาร์บอนที่มากกว่า โดย ณัฐลักษณ์ (2552) ศึกษาปริมาณคาร์บอนของป่าเบญจพรรณบริเวณ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณการสะสมคาร์บอน เท่ากับ 80.32 เมกกะกรัม

ต่อเฮกแตร์ สุขี และคณะ (2554) พบว่า ป่าเบญจพรรณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก มีค่า

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน เท่ากับ 80.16 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ จิรนันและนันทนา 

(2547) พบว่าป่าเบญจพรรณบริเวณทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพ 

เท่ากับ 300.88 เมกะตันต่อไร่ จากข้อมูลจะเห็นว่า ปริมาณมวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนของรูปแบบ

ป่าเบญจพรรณในพื้นที่ป่าปกปัก อพ.สธ บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  มีปริมาณที่มากกว่าป่าไม้

พื้นที่อื่นๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเป็นป่าที่ไม่มีการบุกรุก ไม่มีการเปล่ียนพื้นที่ป่ามาเป็นพื้นที่ท า

การเกษตร จึงท าให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์สูง 

3. ข้อเสนอแนะ 

  3.1. ควรมีการศึกษาพันธุ์ไม้พื้นล่างในแต่ล่ะฤดูกาล 

3.2 ควรมีการเก็บมวลชีวภาพซากพืชแห้งในช่วงเดือนธันวาคม     

3.3 ควรมีการวางแปลงกระจายตั้งแต่ยอดถึงตีนเขา 
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บทคัดย่อ 

 การชนของไอออนหนักท่ีระดับพลังงานปานกลางและพลังงานสูง ซึ่งมีความส าคัญต่อการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของฮาดรอนในตัวกลางท่ีมีความหนาแน่น โดยเฉพาะอนุภาคมีซอนแปลกมีผลต่อการเปลี่ยนในตัวกลาง การค านวณทาง

ทฤษฎีพบว่าศักย์ของ K
+
N เป็นแรงผลักในสสารท่ีมีความหนาแน่น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาภาคตัดขวางของการเกิด

อนุภาค K
+
 มีซอน จากการชนของ 

58 58

28 28
Ni + Ni  ท่ีระดับพลังงาน 1.93 1.5 และ 1.1 A GeV ตามล าดับ โดยใช้

แบบจ าลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล โดยใช้พลศาสตร์ศาสตร์โควาเรียนต์เปรียบเทียบการใช้ศักย์และไม่ใช้ศักย์ 

Brown-Rho (K
+
N) และเปรียบเทียบกับสมการสถานะแบบอ่อนและแบบแข็ง ซึ่งในผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการ

ค านวณภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K
+
 มีซอน จากการชนของนิวเคลียส-นิวเคลียส โดยการรวมศักย์เคออนใน

ตัวกลางสมการสถานะแบบอ่อนและแบบแข็งมีผลสอดคล้องกับการทดลองของ KaoS  

ค าส าคัญ:  เคออน  ภาคตัดขวาง  การชนไอออนหนัก  พลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล  สมการสถานะ 

 

Abstract 

 Intermediate and high energy heavy ion collisions provide a unique opportunity to investigate the properties 

of hardrons in dense nuclear matter. In particular, Strange mesons are considered to be sensitive to in-medium 

modifications. Theory predicts a repulsive K
+
N potential in dense matter. We study the calculation production cross 

section of K
+
-mesons in 

58 58

28 28
Ni + Ni  at 1.93 1.5 and 1.1 A GeV respectively,  within the quantum molecular 

dynamics (QMD) model based on the covariant kaon dynamics. The calculations are performed with and without 

Brown-Rho (K
+
N) potential and with a soft/hard equation of state (EOS). We also find that our calculated 

production cross section of K
+
-mesons in nucleus-nucleus collisions by using the in-medium kaon potential and 

with soft EOS and hard EOS are in good agreement with KaoS data.         

Keywords: Kaon, Cross section, Heavy-ion collision, Quantum molecular dynamical (QMD), Equation of state 

(EOS) 
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บทน า 

การศึกษาพฤติกรรมของสสารนิวเคลียร์ที่ความหนาแน่นสูงและคุณสมบัติของฮาดรอนที่อยู่ในตัวกลาง

ที่มีความหนาแน่นจากการชนของนิวเคลียส–นิวเคลียสของไอออนหนักตามหลักสัมพัทธภาพ การเกิดและการ

เคล่ือนที่ของอนุภาคมีซอนแปลก (มีซอนสเตรนจ์) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวกลาง (in-medium) ในสสาร

นิวเคลียร์ได้มีการค านวณทางทฤษฎีท านายผลศักย์อันตรกิริยา K+N ในสสารนิวเคลียร์ว่าเป็นแรงผลักและศักย์ 

K-N ในสสารนิวเคลียร์ว่าเป็นแรงดูด ดังนั้นอนุภาคเคออนและไพออนจึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาคุณสมบัติ

ของฮาดรอนในสสารนิวเคลียร์ ซึ่งการทดลองของอนุภาคเคออนในนิวเคลียสเป้าจะให้ข้อมูลแบบศักย์เคออน 

(Kaon optical potential) และรวมถึงคุณสมบัติไฮเปอร์นิวคลีไอ คุณสมบัติในตัวกลางของฮาดรอนได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมากในปฏิกิริยาการชนไอออนหนักตามหลักสัมพัทธภาพ (Uhlig et al., 2005) ในศูนย์กลาง

การชนของระบบศูนย์กลางมวลระหว่าง 197 197

79 79
Au+ Au ภายใต้ระดับพลังงานในการชนที่ความหนาแน่นมีค่า

มากกว่า 2-3 เท่า ความหนาแน่นปกติ จะพบได้จากงานวิจัย (Hartnack et al., 1994) (Fuchs, 2006) 

(Hartnack, 2004) โดยพบว่าเครื่องมือที่มีสภาพไวต่อการตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวคือมีซอนสเตรนจ์ที่

เกิดขึ้น หรืออนุภาคที่เกิดขึ้นที่ต่ ากว่าพลังงานขีดเริ่ม ด้วยการชนแบบอิสระแบบนิวเคลียส-นิวเคลียส โดยที่ค่า

ของพลังงานขีดเริ่มของการเกิดอนุภาค K+ ของปฏิกิริยา +
NN K N® L เท่ากับ 1.58  A GeV ในกรอบ(

ส าหรับปฏิกิริยา )ปฏิบัติการ - +
NN NNK K®  ของอนุภาค K– เท่ากับ 2.5 A GeV กลไกที่ส าคัญส าหรับการ

เกิด K+ ในปฏิกิริยาการชนระหว่างไอออนหนัก ได้แก่พลังงานสะสมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชนแบบต่อเนื่องใน

บริเวณของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งจะท าให้ความหนาแน่นบริเวณนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปฏิกิริยาของ 

+
N K YN   ในแชนแนลที่สอง ด้วยค่าโมเมนตัมที่เหมาะสม จะให้เกิดอนุภาค K+ มากที่สุด นอกจากนี้ค่า

ความหนาแน่นในบริเวณการเกิดปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับความเข้มของสสารนิวเคลียร์ เนื่องจากค่าทางเดินอิสระ

เฉล่ียค่อนข้างยาว  (Long mean free path  5 fm ณ สภาวะความหนาแน่นปกติ) ที่มีเป็นลักษณะเฉพาะ จึง

ท าให้อนุภาค K+  เป็นตัวตรวจวัดที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาในช่วงความหนาแน่นสูงของปฏิกิริยาไอออน

หนักและส าหรับการศึกษาสมการสถานะนิวเคลียร์ (EOS) (Ko, 1984) (Aichelin and Ko, 1984) (Sturm et 

al., 2001) (Fuchs et al., 2001) (Hartnack et al., 2006) 

ดังนั้นในงานวิจัยจึงสนใจศึกษาภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M. (GeV) 

ด้วยการชนของ 58 58

28 28Ni+ Ni
 
ที่พลังงาน 1.93 1.5 และ 1.1 A GeV ตามล าดับ และเลือกใช้แบบจ าลอง

พลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล (QMD) โดยวิเคราะห์ภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ มีซอน โดย

เปรียบเทียบกับสมการสถานะแบบอ่อน และสมการสถานะแบบแข็ง และการรวมศักย์ (K+N) (30 MeV) และ

ไม่รวมศักย์ (K+N) จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ Brown กับ Rho (Zheng et al., 2004) และน าผล

การค านวณที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองห้องปฏิบัติการ KaoS (Hartnack et al., 2012) 

 

วิธีการ 

ศึกษาพลศาสตร์ของอนุภาค K+ ภายใต้พลศาสตร์โควาเรียนต์เคออนโดยใช้แบบจ าลองพลศาสตร์

ควอนตัมเชิ ง โมเลกุล (Quantum Molecular Dynamic, QMD) บนระบบปฏิบัติการ ลีนุก ส์  ซึ่ ง ใน

แบบจ าลอง QMD จะเป็นแบบจ าลองส าหรับศึกษาการชนของไอออนหนักที่พัฒนามาจากแบบจ าลอง

พลศาสตร์เชิงโมเลกุลแบบฉบับ (Classical molecular dynamics) ซึ่งแบบจ าลองนี้จะเป็นทฤษฎีของระบบ
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หลายวัตถุ (N-body theory) โดยข้อมูลทั้งหมดของระบบสามารถค านวณได้จากการหาผลเฉลยของ

สมการลูยูวีลแบบหลายวัตถุ (N-body Liouville equation) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาพลศาสตร์ของ

อนุภาค K+ ภายใต้พลศาสตร์โควาเรียนต์เคออนโดยใช้แบบจ าลอง QMD ดังนี้ 

1. ค านวณหาค่าพารามิเตอร์ตกกระทบ (impact parameter) จากการชนของ 58 58

28 28Ni+ Ni  ที่ระดับ

พลังงาน 1.93 1.5 และ 1.1 A GeV 

2. ค านวณภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ เทียบกับฟังก์ชันพลังงานจลน์ EC.M. (GeV) ณ มุม

เชิงขั้วที่ 0 090 10q= ±  โดยท าการเปรียบเทียบการรวมศักย์และไม่รวมศักย์ (K+N) และทดสอบสมการ

สถานะแบบแข็งและสมการสถานะแบบอ่อน จากการชนของ 58 58

28 28Ni+ Ni   โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ตก

กระทบต่ าสุด (bmin = 9.30 fm) และค่าพารามิเตอร์ตกกระทบสูงสุด (bmax = 6.25 fm)  

3. เปรียบเทียบค่าภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ ที่ค านวณได้จากแบบจ าลองพลศาสตร์

ควอนตัมเชิงโมเลกุลกับค่าจากการทดลองที่ห้องปฏิบัติการ KaoS (Hartnack et al., 2012)  
 

ผลการศึกษา 

ภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+  

ผลการวิเคราะห์ภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M. (GeV) ของปฏิกิริยา

การชนระหว่าง 58 58

28 28Ni+ Ni  ที่ระดับพลังงานในการเข้าชน 1.93  A GeV โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ตก

กระทบต่ าสุด (bmin = 6.25 fm ) และค่าพารามิเตอร์ตกกระทบสูงสุด  (bmax = 9.30 fm) ที่มุมเชิงขั้ ว 

0 0

C.M.
90 10q = ±  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่1 การค านวณภาคตัดขวางของการเกิด K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M (GeV) จากปฏกิิริยาการชนของ 
 

ที่พลังงาน 1.93 A GeV ที่มุมเชิงขั้ว 
0 0

C.M.
90 10q = ±  โดยสมการสถานะแบบแข็ง )ซ้าย( และสมการสถานะ

แบบอ่อน )ขวา( 

 

จากรูปที่ 1 เป็นการค านวณภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M (GeV) 

จากปฏิกิริยาการชนของ 58 58

28 28Ni+ Ni  ที่พลังงาน 1.93 A GeV โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ตกกระทบ

ต่ า สุด  ( bmin = 6.25 fm ) และค่ าพารามิ เตอร์ตกกระทบสูง สุด (bmax = 9.30 fm) ที่มุม เชิ ง ขั้ ว 

0 0

C.M.
90 10q = ± โดยสัญลักษณ์วงกลมทึบแสดงผลการทดลองของ KaoS (Hartnack et al., 2012) เทียบ

58 58

28 28
Ni + Ni
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กับสัญลักษณ์วงกลมโปร่งแสดงผลการค านวณโดยใช้สมการสถานะแบบแข็งและแบบอ่อนของการรวม

ศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) และสัญลักษณ์วงกลมกากบาทแสดงผลการค านวณโดยใช้สมการ

สถานะแบบแข็งและแบบอ่อนของการไม่รวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) พบว่าผลการค านวณทาง

ทฤษฎีด้วยสมการสถานะแบบแข็งโดยไม่รวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) นั้นท าให้เกิดอนุภาค K+ 

เ กิ ด ขึ้ น ม า กแล ะ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ว่ า ผ ลก า รค า น วณมี ค่ า สู ง ก ว่ า ก า ร ค า น วณ โดยร วมศั ก ย์ ข อ ง  

เคออน-นิวคลีออน (K+N) แต่การค านวณโดยการรวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) ของ Brown-

Rho ของเคออนที่เกิดขึ้นท าให้โมเมนตัมของสเปกตัมมีค่าลดลง และจากการค านวณโดยแบบจ าลอง 

QMD ซึ่งได้ค่า Root Mean Square Error (RMSE) ของสมการสถานะแบบแข็งที่รวมศักย์, สมการสถานะ

แบบแข็งที่ไม่รวมศักย์, สมการสถานะแบบอ่อนที่รวมศักย์และสมการสถานะแบบอ่อนที่ไม่รวมศักย์ 

เท่ากับ 1.55x10-5, 2.57x10-5, 1.16x10-4 และ 3.12x10-4 barn GeV2c-3 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าแบบจ าลอง QMD ของสมการสถานะแบบอ่อนที่รวมศักย์และสมการสถานะแบบแข็งที่รวมศักย์มีความ

คลาดเคลื่อนต่ ากว่าสมการสถานะที่ไม่รวมศักย์ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผลการค านวณโดยรวมศักย์ของเคออน-

นิวคลีออน (K+N) มีแนวโน้มท่ีจะสอดคล้องกับผลการทดลองของ KaoS (Hartnack et al., 2012)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 การค านวณภาคตัดขวางของการเกิด K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M (GeV) จากปฏิกริิยาการชนของ 
 

ที่พลังงาน1.93 A GeV ที่มุมเชิงขั้ว 
0 0

C.M.
90 10q = ± โดยสมการสถานะแบบออ่นและสมการสถานะแบบแข็งของ

การรวมศักยเ์คออน-นิวคลีออน 

 

จากรูปที่ 2 เป็นการค านวณภาคตัดขวางของเกิดอนุภาค K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M (GeV) 

จากปฏิกิริยาการชนของ 58 58

28 28Ni+ Ni  ที่พลังงาน 1.93 A GeV โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ตกกระทบ

ต่ า สุด  ( bmin = 6.25 fm ) และค่ าพารามิ เตอร์ตกกระทบสูง สุด (bmax = 9.30 fm) ที่มุม เชิ ง ขั้ ว 

0 0

C.M.
90 10q = ± โดยสัญลักษณ์วงกลมทึบแสดงผลการทดลองของ KaoS (Hartnack et al., 2012) เทียบ

กับสัญลักษณ์วงกลมโปร่งแสดงผลการค านวณโดยใช้สมการสถานะแบบอ่อนของการรวมศักย์ของเคออน-

นิวคลีออน (K+N) และสัญลักษณ์วงกลมกากบาทแสดงผลการค านวณโดยใช้สมการสถานะแบบแข็งของ

การรวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) ผลจากการค านวณทางทฤษฎีด้วยสมการสถานะแบบอ่อนจะ

มีค่าใกล้เคียงกับสมการสถานะแบบแข็ง เมื่อเพิ่มศักย์เคออน-นิวคลีออน (K+N) และผลการค านวณทาง

ทฤษฎีมีแนวโน้มท่ีจะสอดคล้องกับผลการทดลองของ KaoS (Hartnack et al., 2012)   

58 58

28 28
Ni + Ni
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รูปที่ 3 การค านวณภาคตัดขวางของการเกิด K+ เทียบกับพลังงานจลน์ (EC.M.) จากปฏกิิริยาการชนของ 
58 58

28 28Ni+ Ni  ที่พลัง 

1.93 1.5 และ 1.1 A GeV ที่มุมเชิงขั้ว 
0 0

C.M. 90 10q = ±  โดยสมการสถานะแบบอ่อนของการรวมศกัย์เค

ออน-นิวคลีออน 

  

 จากรูปที่ 3 เป็นการค านวณภาคตัดขวางของเกิดอนุภาค K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M (GeV) 

จากปฏิกิริยาการชนของ 58 58

28 28Ni+ Ni  ที่พลังงาน 1.93 1.5 และ 1.1 A GeV โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์

ตกกระทบต่ าสุด ( bmin = 6.25 fm ) และค่าพารามิเตอร์ตกกระทบสูงสุด (bmax = 9.30 fm) ที่มุมเชิงขั้ว 

0 0

C.M.
90 10q = ± โดยสัญลักษณ์วงกลมทึบ สามเหล่ียมทึบและข้าวหลามตัดทึบ แสดงผลการทดลองของ 

KaoS (Hartnack et al., 2012) เทียบกับสัญลักษณ์วงกลมโปร่ง สามเหล่ียมโปร่ง และข้าวหลามตัดโปร่ง 

แสดงผลการค านวณโดยใช้สมการสถานะแบบอ่อนของการรวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) ผล

จากการค านวณทางทฤษฎีด้วยสมการสถานะแบบอ่อนจะมีค่าใกล้เคียงกับสมการสถานะแบบแข็ง เมื่อเพิ่ม

ศักย์เคออน-นิวคลีออน (K+N) ในแต่ละพลังงานจะพบว่าภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ เพิ่มขึ้น 

เมื่อพลังงานจลน์ EC.M. (GeV) มีค่าเพิ่มข้ึน และจากผลการค านวณทางทฤษฎีมีแนวโน้มท่ีจะสอดคล้องกับ

ผลการทดลองของ KaoS (Hartnack et al., 2012)    

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  การค านวณของภาคตัดขวางของอนุภาค K+ เทียบกับพลังงานจลน์ EC.M. (GeV) จากการชนของ 

58 58

28 28Ni+ Ni  ที่พลังงาน 1.93 A GeV ที่มุมเชิงขั้ว 0 0

C.M.
90 10q = ±  โดยใช้แบบจ าลองพลศาสตร์

ควอนตัมเชิงโมเลกุล เมื่อทดสอบด้วยการรวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) ในสมการสถานะแบบ

อ่อนและแบบแข็งพบว่าผลการค านวณโดยรวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) ในสมการสถานะแบบ

อ่อนและแบบแข็งแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับผลการทดลองของ KaoS (Hartnack et al., 2012) และจาก

การชนของ 58 58

28 28Ni+ Ni
 
ที่พลังงาน 1.93 1.5 และ 1.1 A GeV ที่มุมเชิงขั้ว 0 0

C.M.
90 10q = ± โดยใช้

แบบจ าลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล เมื่อทดสอบด้วยการรวมศักย์ของเคออน-นิวคลีออน (K+N) 

ในสมการสถานะแบบอ่อน ในแต่ละพลังงาน จะพบว่าภาคตัดขวางของการเกิดอนุภาค K+ เพิ่มขึ้น เมื่อ
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พลังงานจลน์ EC.M. (GeV) มีค่าเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับผลการทดลองของ KaoS 

(Hartnack et al., 2012)  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคาดการณ์สัดส่วนวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยตัวแบบมาร์คอฟ โดยน าตัวแบบ

มาร์คอฟมาวิเคราะห์หาสัดส่วนวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เพื่อให้เห็นถึงความน่าจะเป็นโดยน าข้อมูลทางสถิติจ านวน  5

Session ได้แก่ S1 S2 S3 S4 S5 มาสร้าง Transition Matrix เพื่อหา Probability ของ Transition จาก Statei ไปสู่ Statei 

จากนั้น ได้ท ากระบวนการ Matrix ของ Probability ในล าดับท่ี 2 ถึงล าดับท่ี 5 (Long Term Probability ) พบว่า ในแถว

ของ Matrix มึค่า Converge เข้าสู่ค่าคงท่ี ดังนี้ วิธีท่ี 1 มีค่าร้อยละ 20.87 เปอร์เซ็นต์ วิธีท่ี 2 มีค่าร้อยละ 19.03 

เปอร์เซ็นต์ วิธีท่ี 3 มีค่าร้อยละ 21.13 เปอร์เซ็นต์ วิธีท่ี 4 มีค่าร้อยละ 20.42 เปอร์เซ็นต์ วิธีท่ี 5 มีค่าร้อยละ 18.51 

เปอร์เซ็นต์ และเม่ือน ามาก าหนด Vector of Initial Distribution ในอัตราส่วน 20:20:20:20:20  ผ่านกระบวนการ

จ านวน 5 รอบ พบว่า ข้อมูลท้ังหมดมีการ Converge เข้าสู่อัตราส่วน เดียวกันกับ Long Term Probability 

ค าส าคัญ:  ตัวแบบมาร์คอฟ  ห่วงโซ่มาร์คอฟ  การคาดการณ ์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     

 

Abstract 

        This research has the objective to prediction of the ratio of electrical circuit analysis method by MarKov 

Model describe long term probability. First, testing the transition matrix of Markov process consist of 5 session 

statistic that used to find the probability of transition from statei to statej  for long term probability process  of testing 

item 2 to item 5 find that every of raw of transition matrix converge to  method1 20.87%, method2 19.03%, 

method3 21.13%, method4 20.42% and method 5 18.51%. Second, implement the Markov process of Vector of 

Initial Distribution by column vector defined ratio 20 :20 :20 :20 : 02  after 5 round of process the value of vector 

converge to the same values of long term probability.  

Keywords: Markov model, Markov chains, Predict, Electrical circuit analysis method 

 

บทน า 

ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนที่เป็นพื้นฐานส าคัญ ที่วิศวกรไฟฟ้าจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เป็นอย่างดี ได้แก่การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ด้วยวิธีการต่างๆ ตามบริบทขององค์ประกอบวงจรไฟฟ้าใน

ลักษณะต่างๆ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่นิยมใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนด (Node Analysis) 

เป็นการวิเคราะห์ที่อาศัยกฎของ Kerckhoff’s Current Law (KCL) ร่วมกับกฎของโอห์ม (Ohms's Law) 

เป็นหลักในการพิจารณา วิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ มักจะ

ก าหนดตัวแปรของแรงดันที่โนด (Node voltage) ซึ่งเป็นจุดรวมของสาขาเทียบกับจุดต่อร่วม ส าหรับการ
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วิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเมชหรือลูป (Mesh Analysis) จะใช้กฎของ Kerckhoff’s Voltage Law (KVL) เพื่อ

หากระแสไฟฟ้าในวงจร เมื่อทราบกระแสไฟฟ้าในลูปก็สามารถน าไปวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ ตัว

อื่นๆ ได้เช่นกัน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าวิธีที่ 3 ได้แก่การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีการวางซ้อน

(Superposition Theorem) เป็นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเชิงเส้นที่มีแหล่งก าเนิดจ่ายพลังงาน มากกว่า

หนึ่งแหล่งจ่าย อาจเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าก็ได้ โดยวิเคราะห์ครั้งละ 1 แหล่งจ่ายจน

ครบทุกแหล่งจากนั้นจึงรวมผลลัพธ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันทางพีชคณิต จะได้ค่าที่แท้จริง เป็นค าตอบสุดท้าย 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าวิธีที่ 4 ทฤษฎีของเทวินิน (Thevenin’s Theorem) เป็นวิธีในการแก้ปัญหาใน

วงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อน วงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น(linear  circuit)ใดๆ แทนได้ด้วยวงจรเทียบเคียง

ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแหล่งเดียวต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 1 ตัว และแม้ว่าวงจรนั้นจะมีแหล่งจ่าย

แรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามากเพียงใดสามารถยุบวงจรให้เหลือเพียงวงจรเทียบเคียงเทวินิน 

วงจรเทียบเคียงเทวินินประกอบไปด้วยแรงดันไฟฟ้าเทียบเคียงเทวินิน จากนั้นก สามารถวิเคราะห์หา

แรงดันหรือกระแสโหลด การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าวิธีสุดท้ายได้แก่การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ด้วยทฤษฎีของ

นอร์ตัน (Norton’s Theorem) จะตรงข้ามกับทฤษฎีเทวินิน  คือทฤษฎีของนอร์ตัน ในวงจรลิเนียร์หรือ

วงจรแบบเชิงเส้นใดๆ ก็ตามที่มีแหล่งจ่ายพลังงานต่ออยู่ด้วย สามารถยุบหรือรวมวงจรให้อยู่ในรูปของ

แหล่งก าเนิดกระแสได้ และยุบวงจรให้เหลือแหล่งก าเนิดกระแสเพียงตัวเดียวและมีความต้านทานภายใน

ต่อขนานอยู่กับแหล่งก าเนิดกระแส การวิจัยนี้มุ่งเน้นหาสัดส่วนในวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทั้ง 5 วิธีนี้ ใน

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าจากแบบทดสอบ จากกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า และนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จ านวน 5 รอบ (session)ในช่วงปี 2555-2557 น ามาวิเคราะห์หา

แนวโน้มในความน่าจะเป็น โดยใช้การคาดการณ์ด้วยตัวแบบมาร์คอฟ หรือ ลูกโซ่มาร์คอฟ  “ลูกโซ่

มาร์คอฟ (Markov Chain) เป็นปัญหาหนึ่งในกระบวนการสโตแคสติก  (Stochastic Process) ซึ่งถูก

น าไปใช้ในรูปของตัวแบบมาร์คอฟ(Markov Model) เพื่อประโยชน์ในด้านของการพยากรณ์โอกาสหรือ

ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยจะต้องอาศัยข้อมูลของเหตุการณ์ในปัจจุบัน กับเมท

ริกซ์การเปล่ียนแปลงสถานะ”(วนิดา และพีรยุทธ์, ม.ป.ป.) ซึ่งเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ใน

การวิเคราะห์ พฤติกรรมของตัวแปรที่สนใจ เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวแปรนั้น 

“การน าทฤษฎี hidden Markov model ไปประยุกต์ใช้นั้น จะแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ ระบบการคาดเดา

(prediction system) ระบบการรู้จ าของสัญญาณ ( recognition system) และระบบการหาเอกลักษณ์ 

(identificationsystem)” (เฉลิมวุฒิ, 2545) ในการวิจัยครั้งนี้ได้น ามาประยุกต์หาสัดส่วนของ การ

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 5 แบบ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อวิเคราะห์หาสัดส่วนของวิธีวิเคราะห์

วงจรไฟฟ้าที่สนใจเป็นอย่างไร โดยพิจารณาถึงค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น โดยให้ X1 คือการวิเคราะห์

วงจรไฟฟ้าแบบโนด X2 คือวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเมช X3 คือวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ

ซุปเปอร์โพสซิชัน X4 คือวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเทวินินและ X5 คือวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

แบบนอร์ตันและก าหนดให้ Pij แทนความน่าจะเป็นของการเปล่ียนแปลงสถานะจาก Si ไปSj (i,j เป็นเลข

จ านวนเต็ม 1, 2, 3, 4, 5)   

 

เครื่องมือและวิธีการ 
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1. เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย คือ แบบทดสอบ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  

แบบทดสอบสอบ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ อายุ สถานภาพในองค์กร 

ส่วนที่ 2  โจทย์ทดสอบจ านวน 5 ข้อ ให้เลือกวิธี การวิเคราะห์ข้อละ 1 วิธี 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นค าถามในลักษณะปลายเปิด 

การวิเคราะห์คะแนน จัดคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 50  คือ เลือกใช้วิธีเดียวกันทั้ง 5 ข้อ          

ระดับคะแนน 40  คือ เลือกใช้วิธีเดียวกันทั้ง 4 ข้อ 

ระดับคะแนน 30  คือ เลือกใช้วิธีเดียวกันทั้ง 3 ข้อ 

ระดับคะแนน 20  คือ เลือกใช้วิธีเดียวกันทั้ง 2 ข้อ  

ระดับคะแนน 10  คือ เลือกใช้วิธีต่างกันทั้ง 5 ข้อ   

2.  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิศวกรไฟฟ้า และนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย ในช่วงปีการศึกษา 2555 -2557  แบ่งเป็น 5 session   

3.  การเก็บฃ้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลคะแนน มาแจกแจงคะแนน  

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนของแต่ละ session 

 X1i X2i X3i X4i X5i 

Session1 170 170 300 150 150 

Session 2 200 150 200 200 200 

Session 3 200 240 200 100 240 

Session 4 150 200 200 250 150 

Session 5 300 150 100 300 150 

Total 1020 910 1000 1000 890 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าแฉลี่ย X’1 X’2 X’3 X’4 X’5 และค่าเฉลี่ยรวมX’T 

X’1 X’2 X’3 X’4 X’5 X’’T 

204 182 200 200 178 114.8 

 

4.  น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOWA) 

สมมุติฐานการวิจัย 

H0: μ1= μ2= μ3= μ4 = μ5 (การเลือกวิธีการวเิคราะห์ของแต่ละ Session ไม่แตกต่างกัน( 

H1: μi ≠ μj การเลือกวิธีการวเิคราะห์ของแต่ละ)Session แตกต่างกัน) 

เม่ือ μ1 = ค่าคะแนนของ สมาชิกใน Session 1 μ2 = ค่าคะแนนของ สมาชิกใน Session 2   

μ3 = ค่าคะแนนของ สมาชิกใน Session 3 μ4 = ค่าคะแนนของ สมาชิกใน Session 4  

μ5 = ค่าคะแนนของ สมาชิกใน Session 5   

ก าหนดความเชื่อม่ันท่ี 95% หรือระดับนัยส าคัญที่ .05  

หาผลรวมก าลังสองของความเบ่ียงเบนค่าต่างๆ (Sum of Squares) ก าหนดให ้

SSb คือ Between Group Sum of Squares SSw คือ Within Group Sum of Squares 
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SSb = n1(X1i-X1')
2
 + n2(X2i-X2')

2
 + n3(X3i-X3')

2 
+ n4(X4i-X4')

2 
+ n5(X5i-X5')

2 

 

ตารางที่ 3 แสดง SSb  ผลรวมของการแปรผันระหว่างกลุ่ม  (Between Group Sum of Squares) 

n1(X1i-X1')
2 n2(X2i-X')2 n3(X3i-X3')

2 n4(X4i-X4')
2 n5(X5i-X5')

2 

1156 144 10000 2500 784 

16 1024 0.0 0.0 484 

16 3364 0.0 10000 3844 

2916 324 0.0 2500 784 

2664 1176 4000 5000 1136 

ผลรวมแนวตั้ง     

6768 6032 14000 20000 7032 

SSb ( Between Group Sum of Squares) 53832 

SSw คือ ผลรวมของการแปรผันภายในกลุ่ม (Within Group Sum of Squares) 

SSw =    ∑𝑘
𝑗=1 ∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝑋′)

𝑛𝑗
𝑖=1  

 

ตารางที่ 4 แสดง SSw ผลรวมของการแปรผันภายในกลุ่ม (Within  Group Sum of Squares) 

∑(X1i − X1′)

𝑛

𝑖=1

 ∑(X2i − X2′)

𝑛

𝑖=1

 ∑(X3i − X3′)

𝑛

𝑖=1

 ∑(X4i − X4′)

𝑛

𝑖=1

 ∑(X5i − X5′)

𝑛

𝑖=1

 

1156 144 10000 2500 784 

16 1024 0.0 0 484 

16 3364 0.0 10000 3844 

2916 324 0.0 2500 784 

9216 1024 10000 10000 784 

ผลรวมแนวตั้ง 

13320 5880 20000 25000 6680 

SSw ผลรวมของการแปรผันภายในกลุ่ม (Within  Group Sum of Squares) 70880 

 

การทดสอบสมมุติฐานความแปรปรวนจะใช้วิธีการทดสอบค่า F ซึ่งค่า F เป็นผลหารระหว่าง

ค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มกับค่าเฉล่ียของความแปรปรวนภายในกลุ่ม มีสูตรดังนี้ 

F= MSb/MSw 

เม่ือ  

MSb = ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Squares Between Groups) 

สูตร  MSb = SSb/k-1 

แทนค่าในสูตร MSb = 53832/5-1 = 13458 

MSw = ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Squres Within Groups) 

สูตร       MSw = SSw/N-k 

แทนค่าในสูตร MSw  = 70880/20-1 = 4725.33 

ดังนัน้  F= MSb/MSw = 13458/4725.33 = 2.848 

df ส าหรับการแปรผันระหว่างกลุ่ม = k-1 = 5-1= 4 

df ส าหรับการแปรผันภายในกลุม่ = N-k = 20-5 = 15 
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เปิดตารางหาค่า F ที่ระดับนยัส าคัญ 05.0 ที่ df = 4, 15 ปรากฏค่า 06.3 F (.05,4,15) ซึ่งมีค่า

สูงกว่าค่าที่ค านวณได้แสดงว่า ค่าที่ค านวณได้อยู่ในเขตยอมรับ จึงไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H0 

สรุปได้ว่า กลุ่มศึกษาทั้ง 5 Session มีความสนใจเหมือนกันที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % หรือที่ระดับ

นัยส าคัญ .05  

 

ตารางที่ 5 แสดงค่า ความแปรปรวนและค่า F 

แบบของความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F ค่าวิกฤติของ F 

Between Groups 53832 5 13458  

2.848 

 

3.06 Within Groups 70880 15 4725.33 

Total  20  

 

5.  การคาดการณ์ด้วยตัวแบบมาร์คอฟ 

การคาดการณ์สัดส่วนการเลือกวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า จ านวน 5 วิธี คือ  การวิเคราะห์

วงจรไฟฟ้าแบบโนด วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเมช  วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบซุปเปอร์โพสซิ

ชัน วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเทวินินและวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบนอร์ตัน 

1.  session 1 ร้อยละของคะแนน ดังนี้ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบโนด 08.18  เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเมช 08.18 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบซุปเปอร์โพสซิชัน 

91.31  เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเทวินิน 95.15 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

แบบนอร์ตัน ไฟฟ้าก าลัง 95.15 เปอร์เซ็นต์ 

2.  session 2 ร้อยละของคะแนน ดังนี้ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบโนด 25.21 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเมช 78.15 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบซุปเปอร์โพสซิชัน 

05.21  เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเทวินิน  05.21 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

แบบนอร์ตัน 05.21 เปอร์เซ็นต์ 

3.  session 3 ร้อยละของคะแนน ดังนี้ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบโนด 40.20 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเมช 48.24 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบซุปเปอร์โพสซิชัน 

40.20  เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเทวินิน 40.10 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

แบบนอร์ตัน 48.24 เปอร์เซ็นต์  

4.  session 4 ร้อยละของคะแนน ดังนี้ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบโนด 78.18 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเมช 05.21 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบซุปเปอร์โพสซิชัน 

05.21  เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเทวินิน 31.26 เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

แบบนอร์ตัน 78.15 เปอร์เซ็นต์ 

5.  session 5 ร้อยละของคะแนน ดังนี้ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบโนด 00.30 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเมช 00.15  เปอร์เซ็นต์  วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบซุปเปอร์โพสซิชัน 

00.10  เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเทวินิน  00.30  เปอร์เซ็นต์ วิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

แบบนอร์ตัน 00.15 เปอร์เซ็นต์ 
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Transition Probability 

ก าหนดให้ S1 เป็น Session 1  S2 เป็น Session 2 S3 เป็น Session 3  S4  เป็น Session 4                 

S5  เป็น Session 5 

ตารางที่ 6 แสดง ค่า Initial value ของ Transition Matrix 

 S1 S2 S3 S4 S5 

S1 0.181 0.181 0.319 0.159 0.159 

S2 0.211 0.158 0.211 0.211 0.211 

S3 0.204 0.245 0.204 0.102 0.245 

S4 0.158 0.211 0.211 0.263 0.158 

S5 0.300 0.150 0.100 0.300 0.150 

 

คาดการณ์ Long Term Probability  

โดยใช้สูตรค านวณหาความน่าจะเป็น Pij  ดังนี้   

P11 = S11* S11+ S12* S21+ S13*S31+S14 * S41+ S15*S51 

P12 = S11* S12+ S12* S22+ S13*S32+S14* S42 + S15*S52 

P13 = S11* S13+ S12* S23 + S13*S33+S14* S43+ S15*S53 

P14 = S11* S14+ S12* S24 + S13*S34+S14* S44+S15*S54 

P15 = S11 * S15+ S12* S25 + S13*S35+S14* S45+S15*S55 

P21 = S21* S11 +S22* S21 + S23*S31+S24* S41 +S25*S51   

P22= S21 * S12+ S22 * S22+ S23*S32+S24 * S42 +S25*S52   

P23= S21 * S13+ S22 * S23 + S23*S33+S24* S43 +S25*S53   

P24= S21 * S14+ S22* S24 + S23*S34+S24 * S44 +S25*S54   

P25= S21 * S15+ S22* S25 + S23*S35+S24 * S45 +S25*S55   

P31= S31 * S11+ S32* S21 + S33*S31+S34 * S41 +S35*S51   

P32= S31 * S12+ S32* S22 + S33*S32+S34 * S42 +S35*S52   

P33= S31 * S13 +S32* S23 + S33*S33+S34 * S43 +S35*S53   

P34= S31 * S14 +S32* S24 + S33*S34+S34 * S44 +S35*S54   

P35= S31 * S15 +S32* S25 + S33*S35+S34 * S45 + S35*S55   

P41= S41 * S11 +S42* S21 + S43*S31+S44 * S41 +S45*S51   

P42= S41 * S12 +S42 * S22 + S43*S32+S44 * S42 +S45*S52   

P43= S41 * S13 +S42 * S23 + S43*S33+S44 * S43 +S45*S53   

P44= S41 * S14 +S42* S24 + S43*S34+S44 * S44 +S45*S54   

P45= S41 * S15 +S42* S25 + S43 *S35+S44 * S45 +S45*S55   

P51= S51 * S11 +S52*S21 + S53 *S31+S54 * S41 +S55*S51   

P52= S51 * S12 +S52*S22 + S53 *S32+S54 * S42 +S55*S52   

P53= S51 * S13 +S52 *S23 + S53*S33 +S54 * S43 +S55* S53   

P54= S51 * S14 +S52 *S24 + S53*S34 +S54 * S44 + S55*S54   

P55= S51 * S15 +S52 *S25 + S53*S35+ S54 * S45 + S55*S55   
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บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม scilab เพื่อประมวลผลให้ได้ค่าคงที่ จากการประมวลผลทั้งหมด

จ านวน 5 รอบ พบว่า ข้อมูลได้ converge เข้าสู่ค่าคงที่ ดังนี้  

ตารางที่ 7 แสดง Transition Matrix ข้อมูลท่ี Converge เข้าสู่ค่าคงที ่

 S1 S2 S3 S4 S5 

S1 0.209 0.190 0.211 0.204 0.185 

S2 0.209 0.190 0.211 0.204 0.185 

S3 0.209 0.190 0.211 0.204 0.185 

S4 0.209 0.190 0.211 0.204 0.185 

S5 0.209 0.190 0.211 0.204 0.185 

 

จากตารางที่ 7  ได้สัดส่วน ของวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ ดังนี้ X1= 20.9 X2 = 19.0 X3 = 

21.1 X4 = 20.4 และ  X5 =18.5 

ค านวณหา Vector of Initial Distribution  

ก าหนด column vector เพื่อแสดงสัดส่วนสมมุติฐาน 

X1= 20 X2 = 20 X3 = 20 X4 = 20 และ X5 =20 

  [Transition matrix] X  

[
 
 
 
 
𝑿𝟏
𝑿𝟐
𝑿𝟑
𝒙𝟒
𝑿𝟓]

 
 
 
 

    

สูตรหา  

X1 = S11* S11+ S12* S21+ S13*S31+S14 * S41 + S15*S51 

X2 = S21* S11+ S12* S22+ S13*S32+S14 * S42 + S15*S52 

X3 = S31* S11+ S12* S23+ S13*S33+S14 * S43 + S15*S53 

X4 = S41* S11+ S12* S24+ S13*S34+S14 * S44 + S15*S54 

X5 = S51* S11 + S12* S25+ S13*S35+S14 * S45 + S15*S55 

 ทวนสอบการแปรผล โดยก าหนดสัดส่วนของการกระจายดังนี้ ให้ X1 มีสัดส่วน 20  X2สัดส่วน 

20  X3 สัดส่วน 20  X4สัดส่วน 20  X5สัดส่วน 20 ผลการประมวลทั้งหมด 5 รอบ ค่าที่ได้ จะ Converge 

เข้าสู่ค่าคงที่ X1 มีสัดส่วน 20.9  X2สัดส่วน 19.0  X3 สัดส่วน 21.1  X4สัดส่วน 20.4 X5สัดส่วน 18.5 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์สัดส่วนวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยตัวแบบมาร์คอฟ 

โดยน าตัวแบบมาร์คอฟมาวิเคราะห์หาสัดส่วนวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เพื่อให้เห็นถึงความน่าจะเป็น

โดยน าข้อมูลทางสถิติจ านวน 5 Sessionได้แก่ S1 S2 S3 S4 S5 มาสร้าง Transition Matrix เพื่อหา 

Probability ของ Transition จาก Statei ไปสู่ Statej จากนั้น ได้ท ากระบวนการ Matrix ของ Probability ใน

ล าดับที่ 2 ถึงล าดับที่ 5 (Long Term Probability) พบว่า ในแถวของ Matrix มีค่า Converge เข้าสู่ค่าคงที่ 

ดังนี้ วิธีที่ 1 มีค่าร้อยละ 20.87 เปอร์เซ็นต์ วิธีที่ 2 มีค่าร้อยละ 19.03 เปอร์เซ็นต์ วิธีที่ 3 มีค่าร้อยละ 

21.13 เปอร์เซ็นต์ วิธีท่ี 4 มีค่าร้อยละ 20.42 เปอร์เซ็นต์ วิธีท่ี 5 มีค่าร้อยละ 18.51 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ

น ามาก าหนด Vector of Initial Distribution ในอัตราส่วน 20:20:20:20:20 ผ่านกระบวนการจ านวน 5 

รอบ พบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการ Converge เข้าสู่อัตราส่วน เดียวกันกับ Long Term Probability หรือ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

126 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

20.87:19.03:21.13:20.42:18.51  จากรายงานการวิจัยนี้ พบว่าสัดส่วนของวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

มีค่าเฉลี่ย 19.99 น้อยกว่าวิธีการวิเคราะห์ท่ีมีสัดส่วนสูงสุดอยู่ 0.88  และมากกว่าวิธีการวิเคราะห์วงจรที่มี

มีสัดส่วนน้อยท่ีสุดอยู่  1.48  และความแตกต่างระหว่างวิธีการที่มีสัดส่วนสูงสุดกับวิธีการที่มีสัดส่วนต่ าสุด 

มีเพียง 2.36 เท่านั้น 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์กับงานพัฒนา   

 การประมาณค่าหรือการคาดการณ์สถิติสัดส่วนของพารามิเตอร์ที่สนใจ ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลทาง

สถิติที่สนใจมาค านวณในเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงสถานะ (Transition Matrix) ด้วยตัวแบบมาร์คอฟซึ่ง

นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจและได้ผลสรุปที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สามารถน าไปประยุกต์ในการวิจัย

ด้านต่างๆ ได้ในหลากหลายสาขางาน นอกจากนี้ผู้วิจัยท่ีจะวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยนี้ยังควรศึกษาทฤษฎีใน

เรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยต่อไป   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสจากน้้าเสีย

อุตสาหกรรมเยื่อ และกระดาษสาและดินป่าเต็งรังในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยท้าการคัดแยกแบคทีเรียท่ีสามารถเจริญ

บนอาหารมินิมอลซอลมีเดียมท่ีมีส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ และบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 7 วัน พบว่าแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้มีท้ังหมด 12 ไอโซเลท ซึ่งได้จากน้้าเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสา 6 

ไอโซเลท ได้แก่ LDW1-LDW6 และได้จากดินป่าเต็งรังในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 6 ไอโซเลท ได้แก่ LDS1-LDS6 

เม่ือน้าไปทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส    บนอาหารแข็งลูเรียเบอร์ทาไนด์ท่ีมีส่วนผสม

ของเมทิลลีนบลู 25 มิลลิกรัมต่อลิตร และบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง มีแบคทีเรียท้ังหมด 10 

ไอโซเลท ที่สามารถลดสีของเมทิลลีนบลูและเกิดโซนใสรอบโคโลนี ซึ่งได้จากน้้าเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสา 5 ไอ

โซเลท ได้แก่ LDW1-LDW5 และได้จากดินป่าเต็งรังในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 5 ไอโซเลท ได้แก่ LDS1-LDS4 และ 

LDS6 เม่ือน้าไปวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส พบว่าไอโซเลท LDW1 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนิน

เพอร์ออกซิเดส สูงท่ีสุดเท่ากับ 15.56 ±  0.750 ยูนิตต่อลิตร ไอโซเลท LDW5 และ LDW2 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์

ลิกนินเพอร์ออกซิเดส  รองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.744 ±  0.578 และ 9.646 ±  1.199 ยูนิตต่อลิตร ตามล้าดับ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน้าแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้ไปประยุกต์ใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียจากอุตสาหกรรม

เยื่อและกระดาษสาต่อไป 

ค้าส้าคัญ:  แบคทีเรียย่อยสลายลิกนิน  เอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส  น้้าเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสา  การ

บ้าบัดลิกนิน   

Abstract 

 The purpose of this research was to isolate lignin peroxidase producing bacteria from mulberry pulp and 

paper mill wastewater and soil of dipterocarp forest in University of Phayao area. Bacteria were isolated on Minimal 

Salt Medium ( MSM)  mixing 0.1 % of alkaline lignin and incubated at 30 ˚ C for 7 days. Total 12 isolated 

bacteria were obtained 6 isolates from mulberry pulp and paper mill wastewater as LDW1-LDW6 and 6 isolates 

from soil of dipterocarp forest in University of Phayao area as LDS1-LDS6. Then, isolated bacteria were tested 

capacity of lignin peroxidase enzyme production on Luria Bertani agar (LB) mixing 0.25 mg/L of methylene blue 

and incubated at 30 ˚ C for 72 hours. Total 10 isolated bacteria can reduce methylene blue color and occurred 

clear zone around colonies, which obtained from mulberry pulp and paper mill wastewater for 5 isolates as LDW1-
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LDW4 and LDW6 and from soil of dipterocarp forest in University of Phayao area for 5 isolates as LDS1-LDS5. 

The lignin peroxidase activity were found that isolated LDW1 had highest of lignin peroxidase activity as 15.56 

±  0.750 units/litter. Lignin peroxidase activity of LDW5 and LDW2 were 10.744 ±  0.578 and 9.646 ±  

1.199 units/litter, respectively. Therefor, this research will be basic data on application of lignin peroxidase 

producing bacteria in mulberry pulp and paper mill wastewater treatment. 

Keywords: Lignin degrading bacteria, Lignin peroxidase enzyme, Mulberry pulp and paper mill wastewater, Lignin 

treatment 

 

บทน้า 

การผลิตเย่ือและกระดาษสาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านขนาดเล็กที่มีความส้าคัญย่ิงทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปริศนา สิริอาชา , ธ้ารงรัตน์ มุ่งเจริญ, 

นุษรา สินบัวทอง, เสกสรร พาป้อง, และวราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, 2545) ปัจจุบันมีการพัฒนา

เทคโนโลยีและขยายการผลิตท้าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขึ้นอย่าง

รวดเร็วในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย  (คมศักดิ์ หารไชย, 2550) จากข้อมูลปริมาณการใช้น้้าและ

ปริมาณน้้าทิ้งจากทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต  พบว่าการผลิตกระดาษสา100 แผ่น ต้องใช้น้้าถึง 

17,887 ลิตรต่อวัน และมีน้้าทิ้งสูงถึง 16,300 ลิตรต่อวัน  (ปริศนา สิริอาชา, 2545) จากการขยายตัว

ทางธุรกิจท้าให้เกิดมลภาวะจากกระบวนการผลิตโดยเฉพาะปัญหาน้้าเสียจากกระบวนการผลิตในเรื่องของ

สี และกล่ิน รวมถึงสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้้าเสีย (คมศักดิ์ หารไชย, 2550) โดยน้้าเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตมีการปนเปื้อนสารประกอบอินทรีย์ในปริมาณสูง เช่น Biochemical Oxygen Demand 

(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) และของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) พร้อมทั้งยัง

ปนเปื้อนสารประกอบคลอโรฟีโนลิค คลอโรอะซีโตน และคลอโรฟอร์มในปริมาณที่สูง นอกจากนี้

กระบวนการผลิตเย่ือ และกระดาษสาในขั้นตอนการต้มเย่ือปอสา การล้างเย่ือปอสา และการฟอกเย่ือปอสา 

น้้าเสียจะมีการปนเปื้อนของลิกนินและสารเคมีในปริมาณสูง โดยโครงสร้างทางเคมีของลิกนินที่เป็น

องค์ประกอบส้าคัญในเปลือกสาจะถูกท้าลาย และเกิดเป็นสารอนุพันธ์ต่างๆของลิกนินท้าให้เจือปนอยู่ใน

น้้าเสียส่งผลให้เกิดสีน้้าตาลเข้ม (ธ้ารงรัตน์ มุ่งเจริญ และคนอื่นๆ, 2545) ซึ่งลิกนินที่พบในน้้าเสีย

อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษทั่วไปมีค่าอยู่ระหว่าง 218-290 มิลลิกรัมต่อลิตร (Thongkrua, 2010) 

ส่วนสีของน้้าเสียจากอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาในภาคเหนือของประเทศไทยมีค่าอยู่ที่ 993.6 ±  

0.5 Pt-Co Unit และมีค่า COD เท่ากับ 985 ±  60.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (ณฐอร วุ่นเชื้อ, 2554) เมื่อ

เทียบกับค่ามาตรฐานน้้าผิวดินในเรื่องของสีประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co Unit 

(Thomson, 2016) และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทยต้องมีค่า 

COD ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ลิกนินเป็นสารที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (Wang, Ni, Jahan, 

Liu, & Schafer, 2011) เนื่องจากประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็น Phenylpropane 3 ชนิด คือ Sinapyl, 

Guauacyl และ p-hydroxyphenyl เชื่อมต่อด้วยพันธะหลายชนิดที่แตกต่างกัน (Leiviskä , Rä mö , 

Nurmesniemi, Pö ykiö , & Kuokkanen, 2009) และเป็นสารโพลิเมอร์ที่มีน้้าหนักโมเลกุลสูง ดังนั้น

หากอุตสาหกรรมมีการปล่อยน้้าเสียที่ไม่ได้รับการบ้าบัดจะท้าให้มีการปนเปื้อนลิกนินในปริมาณที่สูง และ

ท้าให้เกิดผลกระทบคือ แหล่งน้้าที่รองรับน้้าเสียเกิดสีน้้าตาลเข้ม เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีของแหล่งน้้า ส่งผล
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ให้แสงส่องผ่านลงสู่แหล่งน้้าลดลง รวมถึงลดการสังเคราะห์แสงของพืชในแหล่งน้้า ท้าให้ปริมาณออกซิเจนใน

น้้าลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้้าในแหล่งน้้า (Tiku, et al., 2010) อีกทั้งลิกนินยังส่งผลกระทบต่อ

หอย (Baikal mollusks) โดยไปเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรม และท้าให้เกิดโรคในหอย (Baikal 

endemic moiiusks) (Yakovleva, Ostrovskaya, & Novikova, 2004) นอกจากนี้ยังพบว่าปลานิลเมื่อได้รับน้้า

เสียจากกระบวนการฟอกสีเย่ือกระดาษส่งผลท้าให้กระดูกปลาเสียรูปร่าง และเกิดแผลในตับ ไต ม้าม ตลอดจน

ทางเดินอาหาร ถ้าหากได้รับน้้าเสียในปริมาณมากอาจจะเสียชีวิตได้ (ฉลาด บรรเทา และชูสิทธิ์ ศรีสุทธิกมล, 

2548) ที่ส้าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้้าท้าให้ไม่สามารถน้ามาผลิตเป็นน้้าดื่มได้ (Muna, & 

Sreekrishnan, 2001) จึงท้าให้เกิดการคิดค้นวิธีการในการบ้าบัดลิกนินและสีในน้้าเสียจากอุตสาหกรรมเย่ือ

และกระดาษสา เช่น วิธีการทางเคมี ได้แก่ กระบวนการเฟนตัน (Fenton) กระบวนการอิเล็กโตรเฟนตัน 

(Electro-Fenton) (ณฐอร วุ่นเชื้อ, 2554) และกระบวนการเติมโอโซน (นุชกาญจน์ พรหมมาเทพย์, 2550) 

และวิธีการทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการบ้าบัดน้้าเสีย เนื่องจากแบคทีเรียและเชื้อรา

สามารถย่อยสลายลิกนินได้โดยสามารถผลิต Extracellular enzyme ที่สามารถเข้าไปท้าลายวงแหวนโพลิเมอร์ที่

ซับซ้อนของลิกนิน เช่น เอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส (Lignin peroxidase; LiP) ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัวแรกที่ถูก

ค้นพบในแบคทีเรียและเชื้อราที่สามารถย่อยสลายสารประกอบลิกนิน และลดสีในน้้าเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Shi, et al., 2013) โดยการออกซิไดซ์พันธะ Cα-Cβ ท้าให้วงแหวนของลิกนินเปิดออก และเมื่อ

มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์สามารถออกซิไดซ์นอนฟีนอลิค  อะโรมาติก (non-

phenolic aromatic) ของลิกนินโดยมีเวอราทิลแอลกอฮอล์ (veratryl alcohol) เป็นเมดิเอเตอร์ (mediator) เมื่อ

เสร็จส้ินกระบวนการอิเล็กตรอนหนึ่งตัวจะถูกปล่อยออกจึงมีผลให้นอนฟีนอลิคอะโรมาติก (non-phenolic 

aromatic) กลายเป็นแอริลเคชันเรดิคอล (aryl cation radical) ซึ่งจะท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน หรือน้้าท้าให้เกิด

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เ ช่ น  vanillin vanillic acid, syringaldehyde isovanillic acid แ ล ะ vatic acid เ ป็ น ต้ น                         

(พิมพ์ชนก เต็งเจริญ, 2546) การน้าวิธีการทางชีวภาพมาใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้แทน

การบ้าบัดด้วยวิธีการทางกายภาพและทางเคมีที่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายสูง และอาจมีผลตกค้างในส่ิงแวดล้อมได้ 

(พิมพ์ชนก เต็งเจริญ, 2546; Belsare, & Prasad, 1998) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส 

จากน้้าเสียอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาและดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ในการน้าแบคทีเรียที่คัดแยกได้ไปประยุกต์ใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียจากอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

1. การเก็บตัวอย่างเพื่อคัดแยกเชื อแบคทีเรีย 

1.1 การเก็บตัวอย่างน ้าเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสา 

     เก็บตัวอย่างน้้าเสียอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาปริมาตร 300 มิลลิลิตร ในขวดสีชาที่ผ่านการ

ฆ่าเชื้อแล้ว และเก็บรักษาสภาพไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส น้าส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อ

ท้าการคัดแยก   เชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส (Lignin 

peroxidase) และใช้ในการทดลองต่อไป (Sasikumar, Priya, Shiv, & Sathish, 2014) 
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1.2 การเก็บตัวอย่างดินป่าเต็งรัง  

       ท้าการเก็บตัวอย่างดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ช้อนพลาสติกตักดินปริมาณ 10 

กรัม ใส่ลงในถุง Polythene (Polythene bag) ที่ท้าการฆ่าเชื้อแล้วน้าใส่กล่องโฟมบรรจุน้้าแข็งจากนั้นน้าเข้า

ห้องปฏิบัติการ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะใช้ในการทดลองต่อไป (Sasikumar, et al., 

2014) 

2. การคัดแยกแบคทีเรียและการท้าให้บริสุทธิ์ 

    คัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส โดยน้าตัวอย่างน้้าเสีย

อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาปริมาตร 5 มิลลิลิตร และตัวอย่างดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ้านวน  5 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีอาหาร Minimal Salt 

Medium broth (MSM) และมีส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 95 มิลลิลิตร จากนั้น

น้าไปบ่มและเขย่าด้วยเครื่อง Shaker incubator ที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 7 วัน (Sasikumar,   et al., 2014) จากนั้นท้าการเจือจางแบบล้าดับส่วน 10 เท่า (Serial dilution 10-

fold) โดยปิเปตตัวอย่างปริมาตร  1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 16× 150 มิลลิเมตร ที่มีร้อยละ 0.9 

ของ Normal saline ปริมาตร 9 มิลลิลิตร โดยท้าการเจือจางที่ความเข้มข้น 10-2 ถึง 10-5 จากนั้นปิเปตตัวอย่าง

ที่ความเจือจาง 10-3 ถึง 10-5 ปริมาตร 0.1มิลลิลิตร ท้าการ splate plate บนอาหารแข็ง MSM ที่มีส่วนผสม

ของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ท้าการ

คัดเลือกโคโลนีแบคทีเรียและท้าให้บริสุทธิ์ โดยคัดเลือกโคโลนีเดี่ยวมา Cross streak บนอาหารแข็ง MSM ทีมี่

ส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ อีกครั้ง บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 

จากนั้นท้าการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และท้าการเก็บเชื้อไว้ในอาหาร MSM slant ที่

มีส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ และเก็บสต๊อกเชื้อไว้ใน ร้อยละ 15 ของกลีเซอรอล แล้วเก็บ

รักษาสภาพที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพื่อน้าไปทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการผลิตเอนไซม์

ลิกนินเพอร์ออกซิเดสต่อไป 

3. การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสโดยดูการเกิดโซนใส (Clear zone)  

    น้าแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากข้อ 2 มาทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส 

บนอาหาร Luria Bertani (LB) ที่มีส่วนผสมของเมทิลลีนบลู (Methlylene blue) ปริมาณ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เป็นอินดิเคเตอร์ และปรับพีเอชของอาหารให้เท่ากับ 7.0 เนื่องจากเมทิลลีนบลูเป็นสารประกอบอะโรมาติก

และมีโครงสร้างที่คล้ายกับโครงสร้างของลิกนิน (Rajni, Nishi, & Pamela, 2015) โดยใช้ลูปเขี่ยเชื้อจากอาหาร 

MSM slant น้ามา Streak บนอาหาร LB ที่มีส่วนผสมของเมทิลลีนบลู จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา    72 ชั่วโมง และสังเกตโซนใสที่เกิดขึ้นรอบโคโลนี (Sasikumar, et al., 2014) และน้าแบคทีเรีย

ดังกล่าวไปวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสต่อไป 

4. การวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส (Lignin peroxidase activity) ของแบคทีเรียที่คัด

แยกได ้

4.1  การเตรียม Crude enzyme 

 น้าแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสได้ โดยน้าแบคทีเรียที่สามารถรีดิวซ์สีของ       

เมทิลลีนบลูและเกิดโซนใสรอบโคโลนีที่คัดแยกได้จากข้อ 3 มาวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส 
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โดยใช้ลูปเขี่ยเชื้อจากอาหาร MSM slant ปริมาณ 1-2 ลูป ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีอาหาร

เหลว MSMและมีส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากนั้นน้าไปบ่ม

และเขย่าด้วยเครื่อง Shaker incubator ที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 

วัน แล้วน้าตัวอย่างไปปั่นตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที ที่

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แยกเก็บส่วนใส (Supernatant) ที่ได้ และเรียกส่วนนี้ว่า Crude enzyme จากนั้นน้าไป

วิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส ต่อไป (Sarvamangala, 2014) 

4.2  วิธีวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส (Lignin peroxidase activity) 

 น้า Crude enzyme ที่ได้จากข้อ 4.1 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับ 0.3 โมลาร์ โซเดียมซิเตรต 

บัฟเฟอร์ (Sodium citrate buffer) พีเอช 0.7 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และ 8 มิลลิโมลาร์ เวอราทิล

แอลกอฮอล์ (Veratryl alcohol) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเติม   ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide; H2O2) ปริมาตร 

5 มิลลิลิตร หลังจากที่เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นเวลา 1 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทันทีด้วย

เครื่อง UV-Visible spectrophotometer ที่ความยาวคล่ืน 310 นาโนเมตร แล้วค้านวณกิจกรรมของ

เอนไซม์จากค่า molar absorption coefficient ของเวอราทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9,300 โมลต่อลิตร

ต่อเซนติเมตร โดย 1 ยูนิต ของเอนไซม์ คือปริมาณเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสที่ใช้ในการเปลี่ยนสารตั้ง

ต้น (veratryl alcohol) 1 ไมโครโมลาร์ เป็นเวอราทิลดีไฮด์ (veratryldehyde) ภายในเวลา 1 นาที โดยใช้

เอนไซม์ที่ถูก inactive ในน้้าเดือดเป็นเวลา 20 นาที เป็น blank (Sarvamangala, 2014) โดยท้าการ

ทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้้า และค้านวณหาค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส (Lignin peroxidase 

activity) (Levin, Papinutti, & Forchassin, 2004) ดังสมการที่ 1  

  กิจกรรมเอนไซม์ (ยูนิตต่อลิตร) = dA/dt ×  VT ×  106      (1) 

                     ε ×  VE 

โดย  dA/dt  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงต่อนาที 

       VT      คือ ปริมาตรทั้งหมดของ reaction mixture (มิลลิลิตร) 

       VE      คือ ปริมาตรของเอนไซม์ (มิลลิลิตร) 

       ε       คือ ค่า molar absorption coefficient ของสับสเตรต (โมลต่อลิตรต่อเซนติเมตร) 

 

ผลการศึกษา 

1.  แบคทีเรียที่คัดแยกได้และลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

           1.1 แบคทีเรียที่คัดแยกได้จากน ้าเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสา 

           จากการทดลองสามารถคัดแยกแบคทีเรียจากน้้าเสียอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาได้ท้ังหมด 6 

ไอโซเลท ได้แก่ LDW1, LDW2, LDW3, LDW4, LDW5 และ LDW6 เมื่อน้าโคโลนีของแบคทีเรียที่

เจริญบนอาหาร MSM ที่มีส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ ไปศึกษาดูลักษณะสัณฐานวิทยา

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยาย 100 เท่า พบว่าแบคทีเรียรูป LDW1, LDW2 และ LDW3 ติดสีแก

รมลบ รูปร่างท่อนส้ัน (rod shape) มีการจัดเรียงตัวแบบกลุ่มและกระจาย แบคทีเรียรูป LDW4 ติดสีแก
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รมบวก รูปร่างกลม (cocci) มีการจัดเรียงตัว    เป็นกลุ่มและกระจาย แบคทีเรียรูป LDW5 และ LDW6 

ติดสีแกรมลบ รูปร่างกลม (cocci) มีการจัดเรียงตัวแบบกลุ่มและกระจายแสดงดังรูปที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากน้้าเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสา 

 

1.2 แบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินป่าเต็งรัง 

จากการทดลองสามารถคัดแยกแบคทีเรียจากดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทั้งหมด 6 

ไอโซเลท ได้แก่ LDS1, LDS2, LDS3, LDS4, LDS5 และ LDS6 เมื่อน้าโคโลนีของแบคทีเรียที่เจริญบน

อาอาหาร MSM ที่มีส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ ไปศึกษาดูลักษณะสัณฐานวิทยา

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยาย 100 เท่า พบว่าแบคทีเรียรูป LDS1 ติดสีแกรมบวก รูปร่างกลม 

(cocci) มีการจัดเรียงตัวเป็นกลุ่มและกระจาย แบคทีเรียรูป LDS2, LDS3 และ LDS5 ติดสีแกรมลบ 

รูปร่างท่อนส้ัน (rod shape) มีการจัดเรียงตัวแบบกระจาย ส่วนแบคทีเรียรูป LDS4 และ LDS6 ติดสีแก

รมลบ รูปร่างท่อนสั้น (rod shape) ส่วนใหญ่พบการจัดเรียงตัวเป็นกลุ่ม แสดงดังรูปที่ 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.  แบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส (Lignin peroxidase)  

           น้าแบคทีเรียที่คัดแยกได้ทั้งหมด 12 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์                  

ลิกนินเพอร์ออกซิเดส ด้วยการสังเกตโซนใสที่เกิดขึ้นรอบโคโลนีบนอาหาร LB ที่มีส่วนผสมของเมทิลลีนบ

ลูปริมาณ 0.25 กรัมต่อลิตร เป็นอินดิเคเตอร์ พบว่าแบคทีเรียที่สามารถรีดิวซ์สีของเมทิลลีนบลูแล้วเกิด

โซนใสรอบโคโลนีมีทั้งหมด 10 ไอโซเลท ได้แก่ แบคทีเรียที่คัดแยกได้จากน้้าเสียอุตสาหกรรมเย่ือและ

กระดาษสาจ้านวน 5 ไอโซเลท     คือ LDW1, LDW2, LDW3, LDW4 และ LDW5 และแบคทีเรียที่คัด

แยกได้จากดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา จ้านวน 5 ไอโซเลท คือ LDS1, LDS2, LDS3, LDS4 

และ LDS6 แสดงดังรูป 3  

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 รูปที่ 3 ลักษณะโซนใส (Clear zone) ที่เกิดขึ้นรอบโคโลนีของแบคทีเรียบนอาหาร LB ที่มีส่วนผสมของเมทิลลีนบลู 

 

3. กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส (Lignin peroxidase activity)  

            น้าแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสได้ โดยการน้าไอโซเลทของแบคทีเรียที่

สามารถ    รีดิวซ์สีของเมทิลลีนบลูแล้วเกิดโซนใสรอบโคโลนีมาวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออก

ซิเดสโดยวัดจาก      อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าดูดกลืนแสงของ veratral dehyde จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

ของ veratryl alcohol พบว่า          ไอโซเลท LDW1 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสสูงที่สุด

เท่ากับ 15.56 ±  0.750 ยูนิตต่อลิตร และ         ไอโซเลท LDW5, LDW2, LDS3, LDW4, LDS4, 

LDS2, LDS6, LDW3 และLDS1 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์        ลิกนินเพอร์ออกซิเดสรองลงมาซึ่งมีค่า

เ ท่ า กั บ  10.744 ±  0.578, 9.646 ±  1.199, 8.736 ±  0.114,                    8.663 ±  1.278, 

6.962 ±  0.917, 6.451 ±  0.547, 5.929 ±  0.715, 3.253 ±  0.534 แ ละ 2.689 ±  0.581           

ยูนิตต่อลิตร ตามล้าดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสจากน้้าเสีย

อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาและดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยท้าการคัดเลือกแบคทีเรียที่

สามารถเจริญบนอาหารแข็ง MSM ที่มีส่วนผสมของแอลคาไลน์ลิกนิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ ได้ทั้งหมด 12 ไอโซ

Control LDW1 LDW2 LDW3 LDW4 LDW5 

LDS2 LDS1 LDS3 LDS4 LDS5 LDS6 

LDW6 
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เลท และน้าแบคทีเรียที่คัดแยกได้มาทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส บนอาหาร

แข็ง LB ที่มีส่วนผสมของ เมทิลลีนบลูปริมาณ 0.25 กรัมต่อลิตร พบว่ามีแบคทีเรียทั้งหมด 10 ไอโซเลท ที่

สามารถรีดิวซ์สีของเมทิลลีนบลู    แล้วเกิดโซนใสรอบโคโลนี โดยมีแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากน้้าเสีย

อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาจ้านวน 5 ไอโซเลท ได้แก่ LDW1, LDW2, LDW3, LDW4 และ LDW5 และ

แบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินป่าเต็งรังในพื้นที่    มหาวิทยาลัยพะเยาจ้านวน 5 ไอโซเลท ได้แก่ LDS1, LDS2, 

LDS3, LDS4 และ LDS6 จากนั้นน้าแต่ละไอโซเลทไปวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส พบว่า

ไอโซเลท LDW1 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส   สูงที่สุดเท่ากับ 15.56 ±  0.750 ยูนิตต่อลิตร 

และไอโซเลท LDW5, LDW2, LDS3, LDW4, LDS4, LDS2, LDS6, LDW3 และ LDS1 มีค่ากิจกรรม

เอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสรองลงมาซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.744 ±  0.578, 9.646 ±  1.199, 8.736 ±  

0.114, 8.663 ±  1.278, 6.962 ±  0.917, 6.451 ±  0.547, 5.929 ±  0.715, 3.253 ±  0.534 และ 

2.689 ±  0.581 ยูนิตต่อลิตร ตามล้าดับ จากผลการเปรียบเทียบค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดส      

ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากน้้าเสียอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสา ไอโซเลท LDW1, LDW2, LDW4 และ 

LDW5 และแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ไอโซเลท LDS2, LDS3, LDS4 

และ LDS6 พบว่ามีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสสูงกว่างานวิจัยของ Sarvamangala (2014) ที่ท้า

การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสจากตัวอย่างดินในพื้นที่รัฐกรณาฏกะ 

(Karnataka) ประเทศอินเดีย ซึ่งมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสสูงสุดเพียง 4 ยูนิตต่อลิตร และ

เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรียในการผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสที่คัดแยก

ได้จากตัวอย่างดินที่มีการทับถมและมีการย่อยสลายของเนื้อไม้ในงานวิจัยของ Renugadevi, Ayyappadas, 

Preethy, & Savetha (2011) พบว่าแบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสได้สูงสุดท่ีอุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 36 ชั่วโมง ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6 โดยใช้แลคโตสและแปปโตนเป็น

แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนตามล้าดับ พบว่ามีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสสูงสุดคือ 0.041 ยูนิ

ตต่อลิตร เมื่อท้าการจัดจ้าแนกแบคทีเรียดังกล่าวพบว่าเป็นเชื้อ Bacillus subtilis LPKT ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากน้้าเสียอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสา

และดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่าทุกไอโซเลทมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสที่สูง

กว่า เนื่องจากค่ากิจกรรมของเอนไซม์ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่ละสาย

พันธุ์ กล่าวคือถ้าสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ และความเป็นกรด-เบส รวมถึงปัจจัย

ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต เช่น สารอาหาร และแหล่งคาร์บอน ท้าให้แบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม์ได้ดี 

ส่งผลให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงขึ้น (Hashimah, Aini, Suraini, & Mohd, 2013) ซึ่งดินบริเวณพื้นที่ป่าเต็ง

รังมหาวิทยาลัยพะเยามีการทับถมของซากพืช หรือขอนไม้ผุมาเป็นเวลานาน อีกทั้งมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อน

ชื้น และการที่มีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ รวมถึงแหล่งสารอาหาร หรือแหล่งคาร์บอน ส่งผลให้แบคทีเรียมี

การเจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีกระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับน้้าเสีย

อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสามีการปนเปื้อนลิกนิน ส่งผลให้แบคทีเรียที่เจริญในน้้าเสียมีการผลิตเอนไซม์

และหล่ังออกมาภายนอกเซลล์ (extra cellular enzyme) ในการย่อยสลายลิกนินที่ปนเปื้อนในน้้าเสีย เนื่องจาก

โครงสร้างของลิกนินในธรรมชาติมีลักษณะโครงสร้างขนาดใหญ่และซับซ้อนท้าให้แบคทีเรียไม่สามารถน้าสาร

ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายภายในเซลล์ได้โดยตรง (Sasikumar, et al., 2014) ดังนั้นการคัดแยก
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แบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสจากดินบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา และน้้า

เสียอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาจึงสามารถผลิตเอนไซม์ดังกล่าวได้ดีและท้าให้มีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูงขึ้น

ตามไปด้วย และแบคทีเรียที่     คัดแยกได้และสามารถผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสในงานวิจัยนี้จึง

สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพื่อก้าจัดลิกนิน   ในน้้าเสียอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษสาได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความหลากหลายและการใชป้ระโยชน์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน ต าบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก 

ระหว่างเดือนมีนาคม 2558-มกราคม 2559 โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง หมอพืน้บ้าน 5 ท่าน และประชาชน

ผู้สนใจจ านวน 78 ท่าน ตลอดจนเก็บและรักษาตวัอย่างพรรณไม้ เพื่อจ าแนกโดยเทียบเคียงกับตัวอย่างพรรณไม้แห้งใน

พิพิธภัณฑ์พืช (Herbirium) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์่า และพันธ์ุพืช และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบพืช

สมุนไพรท่ีมีการใชป้ระโยชน์ 186 ชนิด (75 วงศ)์ แบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ไม้ล้มลุก 72 ชนิด (35 วงศ)์ ไม้ตน้ 58 

ชนิด( 28 วงศ)์ไม้พุ่ม 23 ชนิด (14 วงศ์) ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ 6 ชนิด (6 วงศ์) ไม้เลื้อยไม่มีเนื้อไม้ 19 ชนิด (14 วงศ)์ 

และไม้รอเลื้อย 7 ชนิด (6 วงศ์)  โดย วงศ์ท่ีมีชนิดพันธุ์มากท่ีสุด 3 ล าดับ ได้แก่ วงศ์ EUPHORBIACEAE , 

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE และ RUBIACEAE ซึ่งมีจ านวน 14, 11 และ 9 ชนิดตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร พรรณไม้ป่าชุมชน จังหวัดตาก 

 

Abstract 

The objective of this research was to study diversity and utilization of medicinal plants in Community 

Forest at Nabot district, Tak Province from March 2015 to January 2016. The data were collected by using 

Semi-structured questionnaires with the 5 herbal healers and 78 local people. Moreover, the medicinal plant 

species were collected and preserved to classify by compared with herbarium from Forest National Park, Wildlife 

and Plant Conservation Department, etc. The result found that 186 medicinal plant species (classified into 75 

families) were utilized by native people. These were divided into six groups, which were herbaceous (72 species 

with 35 families), tree (58 species with 28 families), shrubs (23 species with 14 families), woody climber (6 

species with 6 families), herbaceous climber (19 species with 14 families) and scandent (7 species with 6 

families). Of these, the most abundant plant species were found in three families which were 

EUPHORBIACEAE, LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE และ RUBIACEAE consisting of 14, 11, and 9 

species repectively.       

Keywords: Herbal utilization, Community forest plants, Tak Province 
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บทน า 

 ป่าชุมชน (community forest) เป็นแหล่งปัจจัยการด ารงชีวิตของชุมชน แหล่งสมุนไพรรักษาโรค

และแหล่งเศรษฐกิจ (Local economy) สามารถ สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากของป่า สัตว์ และพืชที่เป็น

อาหาร สมุนไพรซึ่งมีความหลากหลาย และมีการใช้ประโยชน์ทั้งในการบ ารุงร่างกาย รักษาอาการเบื้องต้น 

และรักษาโรคตามภูมิปัญญาดั้งเดิม รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer zone) ของชุมชนและพื้นที่อนุรักษ์ 

ลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน อย่างไรก็ตามป่าชุมชนบางแห่งยังเส่ือมโทรม ถูกบุกรุก

ท าลาย เนื่องจากชุมชนไม่มีความรู้หรือรู้ไม่เท่าทัน ขาดความตระหนักในความส าคัญ และวิธีการที่ดีในการ

จัดการ เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการอนุรักษ์

เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี 2484 โดยให้หน่วยราชการปลูกต้นไม้ในวัน

ส าคัญต่าง ๆ มีการด าเนินการโครงการพัฒนาป่าชุมชน อย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 

(2535-2539)และในปี 2540 กรมป่าไม้ได้ปรับโครงการนี้ไว้ในแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 

ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 ( ฉลาดชาย, 2534) ป่าชุมชนเป็นความสัมพันธ์

ของชุมชนกับระบบนิเวศป่าในท้องถิ่น ท าให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหน รู้จักเข้าใจและเห็นประโยชน์ 

คุณค่าของป่า รู้จักกฎเกณฑ์หน้าที่ตามธรรมชาติของส่ิงต่างๆที่อยู่ร่วมกันในป่า รู้ถึงผลกระทบของการ

ท าลายป่า ว่าจะท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ าป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ าท่วม และอากาศร้อน 

เป็นต้น สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท าให้มีความต้องการใช้พื้นที่ท ากิน 

อาหารและแหล่งน้ า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่าในชุมชน เช่น การใช้น้ าประปาภูเขา การตัดไม้ใช้สอย 

การหาของป่าเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดความตระหนักถึงปัญหาของป่าชุมชน และผลกระทบทางธรรมชาติที่

จะเกิดขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ถูกท าลายอย่างไม่ตั้งใจ ษกผู้วิจัยจึงสนใจศึาการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้

ในป่าชุมชน ต าบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านสมุนไพร และจัดท าบัญชีรายชื่อพรรณไม้ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลต้นทุนทางชีวภาพในการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างย่ังยืน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

   ส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรของพรรณไม้ในป่าชุมชนภาคสนาม โดยการ

สังเกตการณ์ (observation) จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structured interview)หรือแบบชี้น า (Guided interview) โดยใช้ค าส าคัญ (Keywords) เป็นเครื่อง

ชี้น าการสัมภาษณ์ ร่างค าถามปลายเปิดโดยมใช้ค าส าคัญที่ต้องการ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนค า

ให้สอดคล้องกับผู้ตอบค าถามแต่ละคน แบ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ สัมภาษณ์       และข้อมูลการใช้

ประโยชน์ด้านสมุนไพรจากพรรณไม้ในป่าชุมชน  

 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร เพื่อจัดท าบัญชีรายชื่อ(Species 

list) โดยใช้ชื่อสามัญ (Common name) ชื่อ วิทยาศาสตร์ (Scientific name) ชื่อวงศ์ (Family) รูปแบบ

การเจริญเติบโต หรือวิสัย (Life form) และรูปแบบการใช้ประโยชน์พรรณไม้ โดยดัดแปลงจากบัญชี
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รายชื่อพรรณไม้ในรายงานโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.2554 ฉบับสมบูรณ์ 

การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้(Collection and preservation of plant example) โดยดัดแปลง

จากวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ของบุศบรรณและวิยดา (2543) เป็นการเก็บด้วยวิธีอัดแห้งแล้วอัด

เก็บไว้ในแผ่นอะคริลิคใสและป้องกันความชื้นด้วยเม็ดซิลิก้าเจล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ประโยชน์พรรณไม้ในป่าชุมชน โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) น าเสนอแบบพรรณนาความเรียง และใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้ระบบให้น้ าหนักคะแนน 

(Weighted score: WS) และใช้เกณฑ์เปรียบเทียบค่าน้ าหนักคะแนนเฉล่ีย ท าการจ าแนกชนิด และจัดท า

บัญชีรายชื่อพรรณไม้ในป่าชุมชน ต าบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก โดยวินิจฉัยชื่อพรรณไม้  จากข้อมูลตาม

หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ประเทศใกล้เคียงหรือประเทศที่เป็นถิ่น

ก าเนิดเดิม เอกสารส่ิงพิมพ์ และเวบไซด์ (website) ทางพฤกษศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ และเทียบเคียงกับ

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งในพิพิธภัณฑ์พืช (Herbirium) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ผลการศึกษา 

จากตารางที่ 1 บงชี้ว่า พรรณไม้ที่ใช้ประโยชน์มีจ านวน 186 ชนิด (75 วงศ์) แบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม 

ได้แก่ ไม้ล้มลุก 72 ชนิด (35 วงศ์) ไม้ต้น 58 ชนิด( 28 วงศ์)ไม้พุ่ม 23 ชนิด (14 วงศ์) ไม้เล้ือยมีเนื้อ

ไม้ 6 ชนิด (6 วงศ์) ไม้เล้ือยไม่มีเนื้อไม้ 19 ชนิด (14 วงศ์) และไม้รอเล้ือย 7 ชนิด (6 วงศ์)  โดย วงศ์

ที่ มี ช นิ ด พั น ธุ์ ม า ก ที่ สุ ด  3 ล า ดั บ  ไ ด้ แ ก่  ว ง ศ์  EUPHORBIACEAE , LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE และ RUBIACEAE ซึ่งมีจ านวน 14, 11 และ 9 ชนิดตามล าดับ จากการสัมภาษณ์

หมอยาพื้นบ้าน จ านวน 5 ราย และผู้สนใจ จ านวน 78 ราย พบว่า การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรของหมอ

ยาพื้นบ้านนั้น ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครอบครัว แหล่งเก็บพรรณไม้สมุนไพร คือ ป่าชุมชนในพื้นที่

ต าบลนาโบสถ์ บางครั้งมีการเก็บจากที่อื่น หรือใช้สมุนไพรที่ปลูกไว้ที่บ้าน ซึ่งจะเก็บเมื่อต้องการใช้ และ

พบพรรณไม้สมุนไพรที่ต้องการ  ส่วนที่ใช้ ได้แก่ ล าต้น แก่น และราก โดยเก็บมาลอกเปลือกออกและ 

ตากแดดให้แห้ง ยกเว้นบางต ารับยาที่ต้องใช้สด เมื่อมีผู้ป่วยจะใช้ประสบการณ์เพื่อวินิจฉัยโรค มีการรักษา

อยู่ 4 วิธี คือ การทาหรือพอก การต้มดื่ม อบไอน้ า และสูดไอระเหยจากหม้อต้มยา และการใช้พรรณไม้

สมุนไพรคู่กับการเป่ารักษา ส าหรับบุคคลทั่วไปในชุมชนเมื่อเข้าไปเก็บของป่า ร้อยละ 65.51 จะเก็บ

พรรณไม้สมุนไพรมาใช้ มีร้อยละของความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและพืชสมุนไพร ระดับปานกลาง 

(52.56) มาก (41.02) และน้อย (6.41) ร้อยละของการเลือกใช้พรรณไม้สมุนไพรเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย 

(53.85) ทุกครั้งที่เจ็บป่วย (21.79) อื่นๆ (อยู่ไฟ บ ารุงร่างกาย ฯลฯ ) (6.41) ป่วยหนักรักษาที่

โรงพยาบาลไม่หาย (6.41) และไม่ใช้พืชสมุนไพร (11.54) โดยได้พรรณไม้สมุนไพรมาจากแหล่งต่าง ๆ 

คิดเป็นร้อยละดังนี้ หมอยาพื้นบ้าน (36.23) ป่าชุมชน (24.64) ปลูกบริเวณบ้าน (15.94) ตลาด 

(13.04) อื่น ๆ (ป่าแห่งอื่น และคนต่างถิ่นน ามาขาย) (10.14) ส่วนของพรรณไม้สมุนไพรที่น ามาใช้ 

ได้แก่ ล าต้น เหง้า เปลือก ใบ ดอก และผล มีร้อยละของระดับการใช้พรรณไม้สมุนไพร คือ ปานกลาง 

(69.57) มาก (23.19) และน้อย (7.25)  
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อ (Species list) พรรณไม้ปา่ชุมชน ต าบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ์ วิสัย 

1. ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees ACANTHACEAE  H 

2. ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz  ACANTHACEAE  H 

3. ต้อยติ่ง  Ruellia tuberosa ACANTHACEAE H 

4. หญ้าพันงูขาว Achyranthes aspera L. AMARANTHACEAE H 

5. หญ้าพันงูแดง Cyathula prostrate (Linn.) Blume. AMARANTHACEAE H 

6. บานไม่รู้โรยป่า Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE H 

7. สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides (L.) L.  ASTERACEAE(COMPOSITAE) H 

8. สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. ASTERACEAE(COMPOSITAE) H 

9. กระเม็งตัวเมีย Eclipta prostrata (L.) L. ASTERACEAE(COMPOSITAE) H 

10. โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus scaber L.  ASTERACEAE(COMPOSITAE) H 

11. หูปลาช่อน Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC.  ASTERACEAE(COMPOSITAE) H 

12. หญ้าตีนตุ๊กแก Tridax procumbens (L.) L.  ASTERACEAE(COMPOSITAE) H 

13. หญ้าหมอน้อย Vernonia cinerea Less ASTERACEAE(COMPOSITAE) H 

14. หญ้างวงช้าง Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE H 

15. โตงวะ Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. CONVOLVULACEAE  H 

16. หญ้าแห้วหมู Cyperus rotundus L. CYPERACEAE H 

17. หางกระรอกแดง  Acalypha hispida Burm.f. EUPHORBIACEAE H 

18. เปล้าล้มลุก Croton hirtus L'Her   EUPHORBIACEAE H 

19. หญ้ายาง (ลูกเขยตายแม่ยาย

ท าศพ) 

Euphorbia heterophylla L. EUPHORBIACEAE H 

20. หญ้าใต้ใบ Phyllanthus amarus EUPHORBIACEAE H 

21. หญ้าเอ็นยืด Plantago major L. PLANTAGINACEAE H 

22. หญ้าเจ้าชู ้ Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. POACEAE H 

23. หญ้าปากควาย Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.  POACEAE H 

24. หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Raeusch. POACEAE H 

     

25. ไมยราพ Mimosa pudica L.  LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE 

H 

26. ไมยราพยักษ ์ Mimosa  pigra L. LEGUMINOSEAE- 

MIMOSOIDEAE 

H 

 

27. ห่ิงเม่น Crotalaria pallida Ait LEGUMINOSEAE- 

PAPILIONOCEAE 

H 

28. หญ้าเกล็ดหอย Desmodium triflorum (L.) DC.  LEGUMINOSEAE- 

PAPILIONOCEAE 

H 

29. ครามป่า Indigofera tinctoria L. LEGUMINOSEAE-

PAPILIONOIDEAE 

H 

30. หญ้าครอบจักรวาล Abutilon indicum (L.) Sweet MALVACEAE H 

31. หญ้าขัดใบยาว Sida acuta Burm.f.  MALVACEAE H 

32. สะเดาดิน (ขวง) Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. MOLLUGINACEAE H 

33. หญ้าลิ้นงู Oldenlandia corymbosa L. RUBIACEAE H 

34. กระดุมใบใหญ ่ Spermacoce latifolia  Aubl. RUBIACEAE H 

35. โทงเทง Physalis angulata var. angulata SOLANACEAE H 

36. ขี้ตุ่น Helicteres angustifolia Linn STERCULIACEAE H 

37. โคกกระสุน Tribulus terrestris L.  ZYGOPHYLLACEAEA  H 

http://frynn.com/tag/ACANTHACEAE/
http://frynn.com/tag/ACANTHACEAE/
http://frynn.com/tag/ASTERACEAE/
http://frynn.com/tag/ASTERACEAE/
http://frynn.com/tag/ASTERACEAE/
http://frynn.com/tag/ASTERACEAE/
http://frynn.com/tag/ASTERACEAE/
http://frynn.com/tag/ASTERACEAE/
http://frynn.com/tag/BORAGINACEAE/
http://frynn.com/tag/CONVOLVULACEAE/
http://frynn.com/tag/CYPERACEAE/
http://frynn.com/tag/EUPHORBIACEAE/
http://frynn.com/tag/PLANTAGINACEAE/
http://frynn.com/tag/MOLLUGINACEAE/
http://frynn.com/tag/RUBIACEAE/
http://frynn.com/tag/ZYGOPHYLLACEAEA/
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ์ วิสัย 

38. ผักโขมหิน Trianthema portulacastrum L.  AIZOACEAE H 

 39. ผักเป็ดไทย Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC AMARANTHACEAE H 

40. ผักโขม  Amaranthus blitum subsp. Oleraceus (L.) Costea AMARANTHACEAE H 

41. ผักโขมหนาม Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE H 

42. บุก Amorphophallus konjac K.Koch ARACEAE H 

43. บอน Colocasia esculenta (L.) Schot  ARACEAE H 

44. ผักหนาม Lasia spinosa (L.) Thwaites. ARACEAE H  

45. ผักเสี้ยนดอกขาว  Cleome  gynandra L. CAPPERACEAE  H 

46. ผักเสี้ยนขน Cleome rutidosperma   DC. CAPPERACEAE H 

47. ผักเสี้ยนผี   Cleome viscosa L.   CAPPERACEAE  H 

48. ผักปลาบ Commelina benghalensis L. COMMELINACEAE H 

49. สะอึก Ipomoea maxima Don ex Sweet CONVOLVULACEAE  H 

50. เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm. COSTACEAE H 

51. ต าแยแมว  Acalypha indica L. EUPHORBIACEAE H 

52. น้ านมราชสีห์ Euphorbia hirta L. EUPHORBIACEAE H 

53. กระสัง Peperomia pellucida (L.) Kunth PIPERACEAE H 

54. เจตมูลเพลิงแดง Plumbago indica L PLUMBAGINACEAE H 

55. เจตมูลเพลิงขาว Plumbago zeylanica    L. PLUMBAGINACEAE H 

56. ไผ่ซาง Dendrocalamus strictus POACEAE H 

57. ผักแพว Polygonum odoratum Lour. POLYGONACEAE  H 

58. ผักอีฮิน Monochoria hastata Solms. PONTEDERIACEAE H 

59. ผักเบี้ยใหญ ่ Portulaca oleracea L. PORTULACACEAE H 

60. กระเพราควาย  Ocimum gratissimum L. LABIATAE H 

61. แมงลักคา Hyptis suaveolens (L.) Poit.  LAMIACEAE H 

62. หูเสือ Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng LAMIACEAE H 

63. ชุมเห็ดเล็ก Senna tora (L.) Roxb. LEGUMINOSEAE-

CAESALPINIOIDEAD 

H 

64. ตาลปัดฤษ ี Limnocharis flava Buch. LIMNOCHARITACEAE H 

65. พ่อค้าตีเมีย Selaginella argentea Spring SELAGINELLACEAE H 

66. หญ้าลิเภา Lygodium polystachyum Wall. ex Moore. SCHIZAEACEAE H 

67. กรดน้ า Scoparia dulcis L. SCROPHULARIACEAE H 

68. กระเจียวแดง Curcuma sessilis Gage. ZINGIBERACEAE H 

69. กระเจียวขาว Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE H 

70. กระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.  ZINGIBERACEAE H 

71. กระทอื Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. ZINGIBERACEAE H 

72. เปราะหอม Kaempferia galanga L. ZINGIBRACEAE H 

73. อ้อยช้าง Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE T 

74. มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห ่ Carissa carandas L. APOCYNACEAE T 

75. ปีบ Millingtonia hortensis   L.f. BIGNONIACEAE T 

76. รกฟา้ Pentaptera tomentosa Roxb. ex DC COMBRETACEAE T 

77. สมอภิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE T 

78. เปือยเลือด Terminalia mucronata Craib & Hutch. COMBRETACEAE T 

79. พลวง Dipterocarpus tuberculatus   Roxb. DIPTEROCARPACEAE T 

80. เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume  DIPTEROCARPACEAE T 

81. รัง Shorea siamensis (Miq.) Kurz DIPTEROCARPACEAE T 

82. มะเกลือ  Diospyros mollis Griff. EBENACEAE T 

http://frynn.com/tag/AIZOACEAE/
http://frynn.com/tag/ARACEAE/
http://frynn.com/tag/COMMELINACEAE/
http://frynn.com/tag/CONVOLVULACEAE/
http://frynn.com/tag/EUPHORBIACEAE/
http://frynn.com/tag/POLYGONACEAE/
http://frynn.com/tag/PORTULACACEAE/
http://frynn.com/tag/LAMIACEAE/
http://frynn.com/tag/LAMIACEAE/
http://frynn.com/tag/ANACARDIACEAE/
http://frynn.com/tag/COMBRETACEAE/
http://frynn.com/tag/EBENACEAE/
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ์ วิสัย 

83. มะเม่า Antidesma ghaesembilla Gaertn. EUPHORBIACEAE T 

84. ติ๊วขน  Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum 

(Kurz) Gogelein 

HYPERICACEAE 

(CLUSIACEAE) 

T 

85. คูน Cassia fistula L.  LEGUMINOSAE -

CEASALPINIODIEAE 

T 

86. ไม้แดง Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen LEGUMINOSAE-

MIMOSACEAE 

T 

87. พยุง Dalbergia cochinchinensis Pierre.  LEGUMINOSAE – 

PAPILIONOIDEAE 

T 

88. ประดู ่ Pterocarpus macrocarpus   Kurz LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 

T 

89. แสลงใจ Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE T 

90. ตะแบก Lagerstroemia calyculata Kurz  LYTHRACEAE T 

91. จ าป ี Michelia alba DC. MAGNOLIACEAE T 

92. หนามแท่ง Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.)Triveng RUBIACEAE T 

93. มะคังแดง Gardenia erythroclada Kurz. RUBIACEAE T 

94. ค ามอก Gardenia sootepensis Hutch RUBIACEAE T 

95. กระทุ่ม Neonauclea sessifolia (Roxb.)Merr RUBIACEAE T 

96. ตีนนก Vitex pinnata L. VERBENACEAE T 

97. มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania latifolia   Roxb ANACARDIACEAE T 

98. อ้อยช้าง Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE T 

99. มะกอกป่า Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE T 

100. โมกมัน Wrightia pubescens R.br. APOCYNACEAE T 

102. แคป่า Dolichandrone serrulata (DC.) Seem BIGNONIACEAE T 

103. แคหัวหมู Markhamia stipulata var. stipulata BIGNONIACEAE T 

104. เพกา Oroxylum indicum (Linn.) Vent. BIGNONIACEAE T 

105. งิ้วป่า Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE T 

106. มะเล่ือม Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE T 

107. ชงโค Bauhinia purpurea   Linn. CAESALPINIACEAE T 

108. เสี้ยวดอกขาว Bauhinia variegata   Linn. CAESALPINIACEAE T 

109. กุ่มน้ า Crateva religiosa G.Forst.  CAPPARACEAE  T 

110. สมอไทย Terminalia chebula  Retz.  COMBRETACEAE T 

111. ส้าน Dillenia ovata Wall. ex Hook. f.& Thomson. DILLENIACEAE T 

112. เต็งหนาม Bridelia retusa   (L.) A. Juss. EUPHORBIACEAE T 

113. เปล้าหลวง Croton persimilis Mull.Arg. EUPHORBIACEAE T 

114. มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE T 

115. จิก Barringtonia racemosa (L.) Spreng. LECYTHIDACEAE T 

116. กระโดน Careya sphaerica Roxb LECYTHIDACEAE T 

117. ผักอีตุ๊ด ตะคึก Albizia Lebbeck (L.) Benth LEGUMINOSAE –

MIMOSOIDEAE 

T 

118. ทองหลางป่า Erythrina subumbrans   Merr. LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE 

T 

119. กระพี้จั่น Millettia   brandisiana   Kurz LEGUMINOSAE - 

PAPILIONOIDEAE 

T 

120. สะเดา Azadirachta indica A.Juss. MELIACEAE T 

121. ยมหิน Chukrasia tabularis MELIACEAE T 

http://frynn.com/tag/HYPERICACEAE/
http://frynn.com/tag/LEGUMINOSAE/
http://frynn.com/tag/LEGUMINOSAE/
http://frynn.com/tag/LYTHRACEAE/
http://frynn.com/tag/MAGNOLIACEAE/
http://frynn.com/tag/ANACARDIACEAE/
http://frynn.com/tag/BIGNONIACEAE/
http://frynn.com/tag/BURSERACEAE/
http://frynn.com/tag/CAPPARACEAE/
http://frynn.com/tag/EUPHORBIACEAE/
http://frynn.com/tag/LECYTHIDACEAE/
http://frynn.com/tag/MELIACEAE/
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ์ วิสัย 

122. มะเดื่อ Ficus racemosa L.   MORACEAE T 

123. ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE T 

124. หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE T 

125. ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre. OPILIACEAE T 

126. มะเฟือง Averrhoa carambola  L OXALIDACEAE  T 

127. ส้มกบ Hymenodictyon excelsum Wall RUBIACEAE T 

128. มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE T 

129. ตะคร้อ Schleichera oleosa   (Lour.) Oken SAPINDACEAE T 

130. เฝิง Gmelina arborea Roxb. VERBENACEAE T 

131. ไข่เน่า Vitex glabrata R. Br. VERBENACEAE T 

132. หงอนไก่ดอน )ไทย(  Celosia argentea Linn. AMARANTHACEAE Sh 

133. ต้นรัก (ดอกขาว) Calotropis gigantea (L.) Dryand.  APOCYNACEAE Sh 

134. หนาดใหญ่ Blumea balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE(COMPOSITAE) Sh 

135. สบู่แดง Jatropha gossypiifolia L.  EUPHORBIACEAE Sh 

136. ละหุ่ง  Ricinus communis L.  EUPHORBIACEAE Sh 

137. ตองแตก Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE Sh 

138. ขี้ครอก Urena lobata L. MALVACEAE Sh 

139. ปอกะบิด Helicteres isora L. MALVACEAE Sh 

140. ช้างน้าว  Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE Sh 

141. ช้างน้าว  Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE Sh 

142. แก้ว Murraya paniculata   (Linn.) Jack RUTACEAE Sh 

143. กระแจะ Hesperethusa crenulata (Roxb.) M. Roem. RUTACEAE Sh 

144. ปลาไหลเผือก  Eurycoma longifolia Jack  SIMAROUBACEAE Sh 

145. ปรงป่า  Cycas siamensis Miq. CYCADACEAE Sh 

146. เปล้าเลือด Croton fluviatilis Esser EUPHORBIACEAE Sh 

147. กระถิน Leucaena  leucocephala (Lam.) de Wit LEGUMINOSEAE-

MIMOSOIDEAE 

Sh 

148. หญ้าตืดแมว )อีเหนียว(  Desmodium gangeticum (L.) DC. LEGUMINOSAE 

PAPILIONOIDEAE 

Sh 

149. โสน Sesbania javanica Miq LEGUMINOSEAE-

PAPILIONACEAE 

Sh 

     

150. มะแฮะ Cajanus cajan (Linn.) Millsp LEGUMINOSEAE-

PAPILIONACEAE 

Sh 

151. กระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L MALVACEAE Sh 

152. พิลังกาสา Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. MYRSINACEAE Sh 

153. ก้านตรง Colubrina asiatica (L.) Brongn. RHAMNACEAE Sh 

154. ยอ Morinda citrifolia  L. RUBIACEAE Sh 

 155. กระไดลิง Bauhinia scandens L. LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE 

WC 

156. ชะเอมไทย Albizia myriophylla Benth. LEGUMINOSAE -

MIMOSOIDEAE 

WC 

157. ฮ่อสะพายควาย Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE WC 

158. อีคุย Willughbeia edulis Roxb. APOCYNACEAE WC 

159. รากสามสิบ Asparagus racemosus Willd. ASPARAGACEAE  WC 

http://frynn.com/tag/MORACEAE/
http://frynn.com/tag/MYRTACEAE/
http://frynn.com/tag/OXALIDACEAE/
http://frynn.com/tag/SAPINDACEAE/
http://frynn.com/tag/EUPHORBIACEAE/
http://frynn.com/tag/MALVACEAE
http://frynn.com/tag/RUTACEAE/
http://frynn.com/tag/SIMAROUBACEAE/
http://frynn.com/tag/CYCADACEAE/
http://frynn.com/tag/EUPHORBIACEAE/
http://frynn.com/tag/LEGUMINOSAE/
http://frynn.com/tag/MYRSINACEAE/
http://frynn.com/tag/RHAMNACEAE/
http://frynn.com/tag/ASPARAGACEAE/
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ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ์ วิสัย 

160. เครือเขาหนัง Derris scandens (Roxb.) Benth. LEGUMINOSAE -

PAPILIONOIDEAE 

WC 

161. รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl.  ACANTHACEAE HC 

162. เถาประสงค์ Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.  ASCLEPIADOIDEAE HC 

163. กล้ิงกลางดง (สบู่เลือด) Stephania venosa Spreng. MENISPERMACEAE HC 

164. เครือหมาน้อย Cissampelos pareira L. MENISPERMACEAE HC 

165. หนอนตายอยาก Stemona collinsae Craib. STEMONACEAE HC 

166. เพชรสังฆาต Cissus quadrangularis Linn VITACEAE HC 

167. อบเชยเถา Atherolepis pierrei Cost. APOCYNACEAE  HC 

168. อ้อยแสนสวน Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. ASCLEPIADACEAE HC 

169. ผักปลังแดง Basella rubra Linn. BASELLACEAE HC 

170. ผักปลังขาว Basella alba Linn BASELLACEAE HC 

171. ฝอยทอง Cuscuta chinensis Lam.  CONVOLVULACEAE  HC 

172. มะระขี้นก Momordica charantia L.  CUCURBITACEAE HC 

173. กลอย Dioscorea hispida Dennst. var. hispida DIOSCOREACEAE HC 

174. ย่านางแดง Bauhinia strychnifolia Craib. LEGUMINOSAE -

CAESALPINIOIDEAE 

HC 

175. ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE HC 

176. แพงพวยน้ า  Ludwigia adscendens (L.) H.Hara  ONAGRACEAE HC 

177. กระทกรกป่า Passiflora foetida L.  PASSIFLORACEAE HC 

178. ดีปล ี Piper retrofractum Vahl. PIPERACEAE HC 

179. ตดหมูตดหมา Paederia linearis Hook.f. RUBIACEAE HC 

180. กระดังงาไทย Cananga odorata  Hook.f. & Thomson var. 

odorata 

ANNONACEAE Sc 

181. รางแดง Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE Sc 

182. คนทา  Harrisonia perforata (Blanco) Merr. RUTACEAE Sc 

183. นมแมว Melodorum siamense (Scheff) Ban ANNONACEAE Sc 

184. ปู่ย่า Caesalpinia mimosoides Lamk. LEGUMINOSAE -

CAESALPINIACEAE 

Sc 

185. ชะอม Acacia pennata (L.) Willd.  LEGUMINOSAE -

MIMOSOIDEAE 

Sc 

186. มะดันขอ Ziziphus oenopolia (L.) Mill. RHAMNACEAE Sc 

     

หมายเหตุ 

H : Herbaceous หมายถึง  ไม้ล้มลุก มักมีขนาดเล็ก ล าต้นอ่อน 

T : Tree  หมายถึง  ไม้ต้น ล าต้นแข็ง มีเนื้อไม้ ขนาดกลางถึงใหญ่ แตกกิ่งตอนบนล าต้น 

Sh : Shrubs  หมายถึง ไมพุ้่ม ล าต้นแข็ง มีเนื้อไม้ ขนาดกลาง แตกกิ่งใกล้ระดับดิน 

WC : Woody climber หมายถึง ไม้เถาล าต้นแข็ง มีเนื้อไม้ เป็นเถาขนาดใหญ่ 

HC : Herbaceous climber หมายถึง ไม้เถา ล าต้นออ่น ไม่มีเนือ้ไม้ 

Sc : Scandent  หมายถึง  ไม้รอเลือ้ย ถ้าไม่มีหลักอยูใ่กล้จะทรงตัวเป็นไมพุ้ม่ แต่ถ้ามีหลักอยู่ใกล้ก็จะเลือ้ยพันหลักเป็นไม้เลื้อย 
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การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ (Collection and preservation of plant example)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                          )ก(         )ข  (                                                         )ค(  

ภาพ 1 การเกบ็รกัษาตัวอย่างพรรณไม้   

(ก) ชุมเห็ดเทศ  (ข) บัวบก  และ (ค) ตะคร้อ 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ต าบลนาโบสถ์อยู่ในพื้นที่อ าเภอวังเจ้า ซึ่งแม้จะอยู่ติดกับอ าเภอเมือง แต่การคมนาคมก็ไม่สะดวก

มากนัก ดังจะเห็นจากการไม่มีรถโดยสารประจ าทาง ดังนั้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย จึงมีการรักษาโดยหมอยา

พื้นบ้านซึ่งใช้วิธีการเป่ารักษาควบคู่กับการใช้สมุนไพร ได้แก่ การทาหรือพอก การต้มดื่ม และการอบและ

สูดไอระเหย ส าหรับประชาชนมีการใช้เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 53.84 ทั้งนี้มีใช้ประโยชน์จาก

พรรณไม้ในป่าชุมชนด้านสมุนไพร จ านวน 186 ชนิด 75 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีชนิดพันธุ์มากที่สุด ได้แก่ วงศ์ 

EUPHORBIACEAE จ านวน 14 ชนิด ซึ่งทั้งหมดนี้มีวิสัยเป็น ไม้ล้มลุกมากที่สุดคือ 72 ชนิด ต่างกับที่ 

อรทัยและคณะ (2555) ได้ท าการส ารวจพืชสมุนไพรบ ารุงก าลังจากป่าชุมชนทุ่งสูง จังหวัดกระบี่ พบ พืช

สมุนไพร 33 ชนิด 23 วงศ์ ซ่ึงวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ RUBIACEAE และที่สุรชาติและณัฐบดี (2557)ได้

ท าการส ารวจความหลากหลายของสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี พบพืช

สมุนไพร ทั้งหมด 20 ชนิด 13 วงศ์ โดยวงศ์ Zingiberaceae มากที่สุด และมีการใช้ประโยชน์จากพืช

สมุนไพร 28 ต ารับ ส่วนของพืชสมุนไพรที่น ามาใช้ในการปรุงยามากที่สุด คือ ล าต้น ขณะที่สุวิทย์และ

ประจักษ์ (2556) ได้ท าการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรบริเวณ

พื้นที่ภูแผงม้า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีพืชสมุนไพรทั้งหมด 51 ชนิด 33 วงศ์ วิสัยที่พบมากที่สุด ได้แก่ 

ไม้ยืนต้น 25 ชนิด ทั้งนี้  ปาหนันและคณะ (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรปา่

ไม้อย่างย่ังยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์ พบพืชสมุนไพรที่ราษฎร์น ามาใช้

ประโยชน์จ านวน 34 ชนิด เป็นพืชสมุนไพรจากป่ามากที่สุด คือ 27 ชนิด ซึ่งเห็นได้ว่าทุกภูมิภาคของไทย 

มีการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรจากพรรณไม้ในป่าชุมชน แตกต่างกัน ทั้งจ านวนชนิด วงศ์ และต ารับยา 

ขึ้นอยู่กับ ระบบนิเวศ ลักษณะภูมิประเทศภูมิปัญญาและต ารับยาพื้นบ้านของชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการ

น ามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีก เช่น ใช้เป็นไม้ใช้สอย และเป็นอาหาร ดังผลที่ นฤมลและคณะ

(2556)ได้ศึกษาความหลากของชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ : ป่าชุมชนบ้านท่าทองแดง ต าบล
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นาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ที่พบพรรณไม้ 203 ชนิด มีการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรมากที่สุด คือ 

94 ชนิด และพรรณไม้ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์มากกว่า 1 รูปแบบ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ: วช ที่สนับสนุนทุนวิจัย ขอบพระคุณ หมอพื้นบ้านและประชาชนผู้สนใจตัวแทนจากบ้านท่า

ทองแดง บ้านลาดยาว และ บ้านเพชรชมพู ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตากที่ช่วยให้ข้อมูลตอบ

แบบสัมภาษณ์ และน าทางเข้าป่าเพื่อเก็บตัวอย่างพรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร ขอบพระคุณ 

บุคคลอื่นๆที่มิอาจเอ่ยนามได้หมดในที่นี้ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอแนวทาง ข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ ตลอดจนให้ก าลังใจจนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 

 

เอกสารอ้างอิง 

ฉลาดชาย รมิตานนท์.(2534). “ป่าชุมชน ความหมายของ ‘ป่า’ และ ‘ชุมชน’” นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 

 78 สิงหาคม 2534  ออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://www.5provincesforest.com 

นฤมล  กูลศิริศรีตระกูลและคณะ.2556.ความหลากของชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ : ป่าชุมชน

 บ้านท่า ทองแดง ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

 ฉบับพิเศษ การ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 

บุศบรรณ ณ สงขลา และวิยดา เทพหัตถี (2543) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนพับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 228 หน้า ปาหนันและคณะ.(2554) พัฒนาแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร อ าเภอนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย์. วารสารวนศาสตร์. 30(3):33-42. 

สุวิทย์ วรรณศรี และประจักษ์ บัวพันธ์. (2556) รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เรื่อง ความหลากหลายทาง

 ชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรบริเวณพื้นที่ภูแผงม้า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  

สุรชาติ สินวรณ์และณัฐบดี วิริยาวัฒน์ (2557) ความหลากหลายของสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

 เขาพระ  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี . SDU Res.J.7(1): Jan-April 2014. 

อรทัย เนียมสุวรรณ และคณะ. (2555) การส ารวจพืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อบ ารุงก าลังจากป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง  

  อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่.วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา,17(2) :160-166. 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

148 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท

ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีลวดลายนูนต า่ ด้วยเทคนิคพ่นทราย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวัสดุของแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างแม่พิมพ์

ลวดลายนูนต่ าเพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ด้วยวิธีการพ่นทราย และศึกษาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนผลิตภัณฑ์ส

โตนแวร์โดยใช้วิธีการพ่นทราย โดยด าเนินการศึกษาวัสดุพ่น วัสดุท่ีใช้ก้ัน และเทคนิคการพ่น สามารถออกแบบแม่พิมพ์

ส าหรับตกแต่งลวดลายให้มีลักษณะนูนต่ าด้วยวิธีการพ่นทรายบนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ได้โดยใช้แผ่นพีวีซี(PVC)บางและ

เจาะฉลุลวดลายด้วยล าแสงเลเซอร์ แผ่นอะคริลิคสามารถแนบกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ท่ีตกแต่งได้ดีมีความคงทนต้องแรงกัด

ของทราย และลวดลายคมชัดดี สามารถตกแต่งลวดลายบนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์โดยใช้วิธีการพ่นทราย ซึ่งเม็ดทราย มีการ

กัดพื้นผิวได้คมชัด พื้นผิวมีลักษณะนูนต่ า และใช้เวลาพ่นน้อยท่ีสุด เม่ือน าผลิตภัณฑ์ท่ีตกแต่งด้วยการพ่นทรายมาชุบ

เคลือบศิลาดลและเผาท่ีอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส จะเห็นมิติลักษณะนูนต่ าได้ชัดเจนและสวยงาม 

ค่าส่าคญั: การตกแต่งเซรามิก  การพ่นทราย 

Abstract 

This research aims to study the design of the bas relief pattern mould for stoneware products to suit the 

sandblasting and to study a technique of the decoration on stoneware products by sandblasting method. Study from 

abrasives, covering materials and spraying techniques, to design moulds to decorate bas relief patterns with 

sandblasting on stoneware products by using thin PVC sheets and carved it with a laser beam. The PVC sheet could 

be attached to the surface of the stoneware product well and durable from sand. The pattern was very clear and 

sharp in a bas relief style with sandblasting, which the sand was biting surface of the stoneware product and finished 

the decoration process in a shortest time. After decorated the product with a sandblasting process, the product was 

glazed by celadon glaze and fired at 1250 degree Celsius. The bas relief pattern appeared in clear and beautiful. 

Keywords: Ceramic Decoration,  Sandblasting 
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บทน่า 

ความส่าคัญของที มาและปัญหาของงานวิจัย 

สินค้าเซรามิกที่พบเห็นโดยทั่วไปมักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งรูปร่าง รูปทรง และสีสัน 

ทั้งนี้ก็มีปัจจัยจากวิธีการขึ้นรูปในระบบอุตสาหกรรมและการเคลือบโดยใช้เคลือบส าเร็จรูป การตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์เซรามิกจึงมีความส าคัญต่อการสร้างความหลากหลาย ความสวยงาม สร้างลักษณะเด่นที่ท าให้

เกิดความแตกต่างและมูลค่าให้กับสินค้าเซรามิก 

การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเป็นการเพิ่มความงามที่สมบูรณ์กลมกลืนย่ิงขึ้นให้กับภาชนะ 

และควรมีความสัมพันธ์ในทางที่จะเชิดชูให้รูปทรงของภาชนะมีความงดงามมากย่ิงขึ้น โดยไม่ท าลาย

รูปทรงหรือท าลายความเป็นเอกภาพของชิ้นงาน ในการปฎิบัติงานเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า

การสร้างสรรค์รูปทรงของภาชนะนับเป็นส่วนที่ส าคัญมากแต่ในขณะเดียวกันเทคนิคในการออกแบบ

ตกแต่งต่างๆก็มีความจ าเป็นไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากการตกแต่งนี้ครอบคลุมไปถึงการออกแบบ 

พื้นผิวและสีซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการออกแบบ 3 มิติ การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผามีหลาย

เทคนิคและหลายกรรมวิธีขึ้นอยู่กับความถนัด ความช านาญ และรสนิยมส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์งานควร

วางแผนการตกแต่งตั้งแต่การออกแบบรูปทรงภาชนะ เพราะเทคนิคบางชนิดจะต้องท าก่อนขึ้นรูป เช่น การ

ผสมดินสีให้กลายเป็นลายหินอ่อนเป็นต้น การตกแต่งสามารถท าได้ในดินทุกสภาวะและสามารถใช้เทคนิค

ร่วมกันได้ โดยท าทีละขั้นตอนโดยไม่ให้การตกแต่งนั้นมากจนเกินไป นอกจากนี้การผลิตลวดลายที่ใช้ใน

การตกแต่งลักษณะซ้ าๆหรือเป็นลวดลายเดียวกัน เมื่อน าไปตกแต่งบนผลิตภัณฑ์โดยอาศัยมือท าเองนั้น

ต้องอาศัยฝีมือและระยะเวลานาน ท าให้ผู้ผลิตชิ้นงานเกิดความล่าช้าในการตกแต่ง ฉะนั้นจึ งต้องอาศัย

เทคนิคการตกแต่งด้วยแม่พิมพ์ลายนูนต่ า เพื่อให้การตกแต่งนั้นง่าย สะดวก และเกิดความรวดเร็วมาก

ย่ิงขึ้น (สุขุมาล  เล็กสวัสด์ิ.2548 : 201)  

การตกแต่งลวดลายให้มีลักษณะนูนต่ านิยมตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เซรามิกที่แสดงให้เห็นความ

สวยงามของลวดลายบนผลิตภัณฑ์ และนิยมเคลือบด้วยเคลือบลักษณะใส เพื่อให้เห็นลวดลายได้ชัดเจน 

การตกแต่งด้วยวิธีการแกะลวดลายนูนต่ าด้วยมือมีความสวยงามและคมชัดกว่าการแกะลวดลายบน

แม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรม แต่ใช้เวลาแกะนานและค่าแรงงานฝีมือราคาสูง จึงมีความ

สนใจที่จะน าลวดลายมาท าเป็นแม่พิมพ์เพื่อใช้ตกแต่งเป็นลายนูนต่ าบนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ ด้วยวิธีการ

พ่นทราย ซึ่งอาจเป็นวิธีที่รวดเร็ว ให้ความคมชัดและละเอียดกว่าการแกะด้วยมือ ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการผลิตลง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย 

สมมติฐาน 

เทคนิคการตกแต่งวิธีพ่นทรายสามารถตกแต่งลวดลายลักษณะนูนต่ าได้ และตกแต่งบน

ผลิตภัณฑ์ สโตนแวร์โดยใช้วัสดุพ่นที่มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กและมีวัสดุปิดกั้นส่วนที่ไม่เป็นลวดลาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวัสดุของแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับการสร้างแม่พิมพ์ลวดลายนูนต่ า

เพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ด้วยวิธีการพ่นทราย 

2. เพื่อศึกษาเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์โดยใช้วิธีการพ่นทราย 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

ในกรณีศึกษาการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีลวดลายนูนต่ า ด้วยเทคนิคพ่นทราย  มีวิธีการ

ด าเนินการวิจัยเชิงพัฒนา (Experimental  Development Research) 

การด่าเนินการศึกษาวัสดุและเครื องมือที ใช้ตกแต่ง 

การทดสอบสภาวะเนื้อดินที่เหมาะสม 

ทดสอบสภาวะเนื้อดินที่เหมาะสมส าหรับการตกแต่งด้วยวิธีพ่นทราย เพื่อศึกษาหาความ

ทนทานของการกัดกร่อนของวัสดุที่ใช้ในการพ่น โดยการใช้เนื้อดิน 2 สภาวะ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วยังไม่ได้เผา (Green ware) 

2.ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบ (Biscuit ware) อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

การทดสอบวัสดุที่ใช้พ่น 

การทดสอบวัสดุที่ใช้พ่นที่เหมาะสม เพื่อศึกษาหาวัสดุที่ใช้พ่นที่สามารถกัดกร่อนพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ได้คมชัด และใช้เวลาในการพ่นที่เร็ว โดยการใช้วัสดุ 3 ชนิด โดยเลือกใช้วัสดุที่มี

จ าหน่ายในท้องตลาด ดังนี้ 

1.ทรายละเอียดขนาด100 เมช 

2.อลูมิน่าขนาด 200 เมช  

3.ผงดินเชื้อขนาด 200 เมช เผาอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 

การทดสอบวัสดุที่ใช้กั้น 

การทดสอบวัสดุที่ใช้กั้น เพื่อศึกษาวัสดุกั้นที่มีความคงทน แข็งแรง ไม่หลุดง่าย โดยใช้

วัสดุ 4 ชนิด ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดดังนี้ 

1.กาวลาเท็กซ์ 

2.น้ ายางพารา 

3.สติ๊กเกอร์พีวีซีหน้าเดียว 

4.แผ่นพีวีซี (Polyvinylchloride) แบบบางขนาด 1มิลลิเมตร 

การทดสอบรูปแบบในการพ่น 

การทดสอบรูปแบบการพ่น เพื่อหาความเหมาะสมของระยะความใกล้และไกล และ

ทิศทางของการพ่นทรายที่จะสามารถกัดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ให้เกิดมิตินูนต่ า 

1.การพ่นแบบกระจาย 

2. การพ่นแบบจ่อใกล้และแบบไกล 

 การทดสอบดังกล่าวจะใช้หัวพ่น(Spray Gun) และใช้แรงดันจากปั๊มลมที่แรงดันลม 110 

ปอนด์/ตารางนิ้ว (Lb/in2) โดยหัวพ่นสามารถปรับแรงดันลมและขนาดรูพ่นได้  ท าการพ่นชิ้นงาน

ตัวอย่างๆละ 10 ชิ้น แล้วจึงใช้วิธีการสังเกต เปรียบเทียบผลการทดสอบ 

 

การด่าเนินการด้านรูปแบบ 

- ศึกษาลวดลายที่เหมาะสมส าหรับการตกแต่งโดยค านึงถึงช่องว่าง(Space) การจัดองค์ประกอบ

(Composition) และความสามารถในการท าให้เกิดลวดลายนูนต่ าที่เหมาะสมกับรูปทรงของตกแต่ง 
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 - วิเคราะห์เกี่ยวกับลวดลายและเลือกลวดลายที่เหมาะสมเพื่อน ามาออกแบบแม่พิมพ์ 

- น าลวดลายนั้นมาออกแบบและพัฒนาให้มีความเหมาะสมโดยยึดหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

- สรุปรูปแบบและน าแบบมาขยายตามอัตราส่วนการหดตัว 

- น าแม่พิมพ์ท่ีออกแบบลวดลายแล้วไปตัดบนเครื่องตัดแสงเลเซอร์  

- ออกแบบผลิตภัณ์ให้มีรูปร่างร่วมสมัย เพื่อที่จะได้เหมาะสมแก่การน าไปเป็นของประดับตกแต่ง  

- น าลวดลายมาจัดวางบนผลิตภัณฑ์ 

 

การด่าเนินการตกแต่ง 

- น าแม่พิมพ์จัดวางบนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการตกแต่ง 

- จากนั้นน ามาตกแต่งลวดลายนูนต่ าด้วยวิธีการพ่นทรายโดยใช้หัวพ่นทรายกับปั๊มลมพ่นลง

บนผลิตภัณฑ์ผ่านแม่พิมพ์ฉลุ ให้วัสดุพ่นค่อยๆกัดผิวผลิตภัณฑ์จนเป็นร่องหลุมลึกเข้าไปในเนื้อผลิตภัณฑ์ 

 

การด่าเนินการผลิต 

เตรียมชิ้นงานส าหรับใช้ตกแต่งโดยหล่อน้ าดินซึ่งเตรียมจากดินส าเร็จรูป PBB ของบริษัท

คอมพาวด์เคลย์จ ากัด อัตราส่วนการเตรียมน้ าดินหล่อกลวง ใช้เนื้อดินร้อยละ 40 และน้ า ร้อยละ60 และ

น้ าดินหล่อตัน ใช้เนื้อดินร้อยละ 50 และน้ า ร้อยละ50 ปั่นในถังกวนช้าเป็นเวลา 10 ชั่วโมง และปรับความ

หนาแน่นและการไหลตัวของน้ าดิน 

หล่อน้ าดินลงในแม่พิมพ์ และน าผลิตภัณฑ์มาตกแต่งลวดลายนูนต่ าโดยใช้เทคนิคการพ่น

ทราย แล้วน าผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และชุบเคลือบชนิดใสเพื่อให้เห็นลวดลายนูนต่ าได้ชัดเจน และเผา

เคลือบ 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาวัสดุและเครื องมือที ใช้ตกแต่ง 

สภาวะเนื้อดินที่เหมาะสมส าหรับการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นทรายคือ สภาวะที่ผ่านการดิบอุณหภูมิ 

750 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถกัดกร่อนได้ดี ลวดลายคมชัด 

วัสดุที่ใช้พ่น ท่ีสามารถกัดกร่อนพื้นผิวผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ได้คมชัด เก็บรายละเอียดของลวดลาย

ได้ดี และใช้เวลาในการน้อยกว่า สามารถกัดกร่อนผิวผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ให้เกิดมิติได้ คือทรายละเอียด 

ถึงแม้ว่าอลูมิน่าจะกัดกร่อนพื้นผิวได้คมชัดกว่าแต่ควบคุมมิติการนูนต่ าได้ยากกว่าทรายละเอียด โดย

วิธีการสังเกต 

วัสดุที่ใช้กั้นที่มีความคงทน แข็งแรง ไม่หลุดง่าย คือแผ่นพลาสติกพีวีซีความหนา 1 มิลลิเมตร 

โดยวัสดุชนิดอื่น คือ กาวลาเท๊กซ์ ยางพารา และสติกเกอร์ จะฉีกขาดเมื่อถูกแรงดันจากการพ่นทราย 

รูปแบบในการพ่นทราย ท่ีเหมาะสมคือการพ่นแบบจ่อใกล้และแบบไกล ซึ่งสามารถกัดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ให้

เกิดมิตินูนต่ าและความส้ินเปลืองวัสดุพ่นน้อยกว่าการพ่นแบบกระจาย 
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รูปที  1 การกั้นด้วยกาวลาเท็กซ์แล้วพน่ทราย      รูปที  2 การกั้นด้วยสติกเกอร์แล้วพ่นทราย 

 

  
 

รูปที  3 การกั้นด้วยยางพาราแล้วพ่นทราย                  รูปที  4 การกั้นด้วยแผ่นพีวีซีแล้วพ่นทราย 

 

  
 

รูปที  5 แม่พิมพ์ทีใ่ช้กั้นท าจากแผ่นพวีีซี 
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รูปที  7 การพ่นทราย 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1.แม่พิมพ์ที่สร้างลวดลายนูนต่ าส าหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ที่เหมาะสมกับการพ่นทราย คือแม่พิมพ์

ที่สามารถหยืดหยุ่นดีแนบกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ลักษณะต่างๆได้ดี และมีความคงทนต่อการกัดกร่อนด้วยวิธีการ

พ่นทรายได้ดี คือ แผ่นพลาสติกพีวีซี (PVC) ซึ่งมีสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ท าการตัด การ

เจาะรู การเชื่อมได้ดี มีน้ าหนักเบา (www.sedtheesathaporn.com) โดยเจาะฉลุให้โปร่งด้วยแสงเลเซอร์ จะมี

ความคมชัดกว่าการเจาะฉลุด้วยมือ 

2. เทคนิคการตกแต่งลวดลายบนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์โดยใช้วิธีการพ่นทราย ใช้หัวพ่น (Spray Gun) 

และแรงดันลม 110 ปอนด์/ตารางนิ้ว (Lb/in2) ซึ่งได้จากปั๊มลม และปรับแรงดัน และขนาดรูพ่นจากหัวพ่น 

โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 

 1.ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ในสภาวะที่ผ่านการเผาดิบอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์มี

ความแข็งแกร่งพอเหมาะส าหรับการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นทราย การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการเผามาท าการ

ตกแต่งนั้นเนื้อดินไม่มีความแข็งแกร่งเมื่อพ่นทรายไปแล้วการกัดกร่อนได้รวดเร็ว แต่ลวดลายไม่คมชัด 

 2. วัสดุที่ใช้พ่นผ่านหัวพ่นและกัดกร่อนผิวผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ได้ดี ลวดลายคมชัด และ

ใช้เวลาการกัดกร่อนน้อยคือทรายละเอียดซึ่งสอดคล้องกับ 

สมบูรณ์ วงค์ต๊ะ(http://www.thaiceramicsociety.or.th/technology.php) ที่ใช้ทรายในการพ่น

ตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกเช่นกัน 

 3.รูปแบบการพ่นที่กัดกร่อนพื้นผิวได้ดี ใช้เวลาน้อย และส้ินเปลืองวัสดุพ่นน้อยคือการพ่น

แบบจ่อใกล้ไกล การพ่นทรายแบบจ่อใกล้จะเกิดมิติความลึก การพ่นทรายแบบไกลจะเกิดมิติที่ตื้น การเกิดมิติ

ลวดลายนูนต่ าจึงขึ้นอยู่กับการควบคุมการพ่นแบบใกล้ไกลและระยะเวลาในการพ่น 

หลังจากการตกแต่งลวดลายนูนต่ าด้วยเทคนิคการพ่นทรายแล้ว น ามาชุบเคลือบศิลาดลและเผาที่

อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส จะเห็นลวดลายนูนต่ าที่ชัดเจนและสวยงาม 

http://www.thaiceramicsociety.or.th/technology.php
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รูปที  8 ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งลวดลายนูนต่ าด้วยวิธีการพ่นทราย 

 

 

  
 

รูปที  9 ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งลวดลายนูนต่ าด้วยวิธีการพ่นทรายและเคลือบแล้ว 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีให้ทุนสนับสนุน

งานวิจัยนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ขอบคุณสาขาวิชาเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่สนับสนุนครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ในการท าวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอวิธีการตรวจจับการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่โดยปรับปรุงเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต 

เรียกว่า การแปลงเอส โดยคุณลักษณะเด่นของการกระจายสัญญาณให้อยู่ในรูปของเวลา – ความถ่ีท่ีมีความละเอียดสูง

ของการแปลงเอสสามารถใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ ผลการจ าลองการท างาน พบวา่ 

วิธีการท่ีน าเสนอสามารถตรวจจับการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ ประกอบด้วย แรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์ และ

แรงดันเกินชั่วครู่แบบแกว่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: คุณภาพไฟฟ้า  การแปลงเอส  อิมพัลส์  การแกว่ง 

 

Abstract 

         This paper proposes a method to detect of transient power disturbances using modified wavelet transform 

known as S-transform. The excellent time-frequency resolution characteristic of the S-transform makes it an 

attractive candidate for analysis of transient power disturbances. The simulation results show that the effectiveness 

of the proposed method in detecting the transient power disturbances, including impulsive transient and oscillatory 

transient. 

Keywords: Power quality, S-transform, Impulsive transient, Oscillatory transient    

 

บทน า 

  ปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้ามากขึ้น  เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่

ในปัจจุบันมีความไวในการตอบสนองต่อคุณภาพไฟฟ้า ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าอาจเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือ

ซอร์ฟแวร์ในอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ก าลัง โดยทั่วไประบบไฟฟ้าจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นระบบวงจรข่าย เมื่ออุปกรณ์ใดในระบบมีการ

ท างานผิดพลาดก็จะส่งผลต่ออุปกรณ์อื่นๆ ในระบบด้วย  ส าหรับความยากในการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

เกิดจากความหลากหลายของปัญหา ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการรองรับทั้งหมด ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อ

ระบบต่างๆ และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ ส่ิงส าคัญในการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าคือต้องมีการ

ตรวจจับและจ าแนกปัญหาชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นทันทีในระบบไฟฟ้า ซึ่งเมื่อสามารถระบุสาเหตุของปัญหา

คุณภาพไฟฟ้าจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม  วิธีการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ

ไฟฟ้าสามารถกระท าโดยใช้การแปลงฟูริเยร์ (Fourier transform) แต่วิธีนี้อาจส่งผลต่อความถูกต้องของ

ข้อมูลซึ่งเกิดจากข้อจ ากัดของคาบข้อมูลตัวอย่าง  โดยการแปลงฟูริเยร์จะเหมาะสมส าหรับสัญญาณนิ่ง 
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(stationary signal) แต่ไม่เหมาะสมกับสัญญาณไม่นิ่ง (non-stationary signal) เช่น การรบกวนในภาวะ

ชั่วครู่ที่มีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า การสับเข้าชุดตัวเก็บประจุก าลังเข้าระบบไฟฟ้าโดยมีชุดตัวประเก็บประจุก าลัง

ชุดอื่นๆ ต่ออยู่ในระบบอยู่แล้ว หรือการสับเข้าชุดตัวเก็บประจุชุดแรกเข้ากับระบบไฟฟ้า เป็นต้น  ต่อมา

ได้มีการน าเสนอการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้วิธีการแปลงเวฟเล็ต (wavelet transform) และ

วิธีการกระจายสัญญาณหลายระดับความละเอียด เพื่อสกัด (extract) ลักษณะเด่นของสัญญาณท าให้ได้ค่า

สัมประสิทธิ์ของการแปลงเวฟเล็ต และสามารถใช้ในการจ าแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ส่ิงส าคัญประการ

หนึ่งของการใช้วิธีการแปลงเวฟเล็ต คือ การเลือกเวฟเล็ตแม่ (mother wavelet) ซึ่งถ้าหากเลือกเวฟเล็ต

แม่ไม่เหมาะสมกับลักษณะสัญญาณก็จะส่งผลต่อความถูกต้องในการตรวจจับสัญญาณ (Santoso, et al., 2000) 

 บทความนี้น าเสนอวิธีการตรวจจับปัญหาการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่โดยปรับปรุงเทคนิคการ

แปลงเวฟเล็ต เรียกว่า การแปลงเอส (S-transform) ซึ่งเป็นการปรับปรุงเฟสของสเปกตรัม เพื่อให้ฟังก์ชัน

หน้าต่างแบบเกาส์เซียน (Gaussian window) สามารถเล่ือนต าแหน่งและปรับเปล่ียนความกว้างของช่วงเวลาให้

เหมาะสมกับความถี่ของสัญญาณที่จะน ามาวิเคราะห์ โดยวิธีการแปลงเอสจะท าให้สามารถเลือกคุณลักษณะทาง

เวลาและความถี่ของสัญญาณการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ได้แก่ แรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์และแบบ

แกว่งได้ละเอียดมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับการตรวจจับการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ในกรณีที่มีสัญญาณ

รบกวน (noise) ได้ดี   

ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแปลงเอส 

  เฟสของสเปกตรัมเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในการวิเคราะห์สัญญาณเช่นเดียวกับแอมพลิจูด 

(amplitude)  ซึ่งท าให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเฟสของการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง (continuous 

wavelet transform)  (Stockwell, et al., 1996 ) โดยเป็นการปรับปรุงเฟสของเวฟเล็ตแม่ เมื่อการแปลง

เวฟเล็ตแบบต่อเนื่องของฟังก์ชัน  สามารถหาได้จากสมการที่ (1) 

( , ) ( ) ( , )W a h t w t a dt 




      (1) 

 

 เมื่อ   คือ การสเกลของฟังก์ชันเวฟเล็ตแม่  การเล่ือนต าแหน่งด้วย   คือ ความกว้างของเวฟเล็ต

ซึ่งจะควบคุมความละเอียดในการวิเคราะห์สัญญาณ  โดยเราสามารถท าการแปลงเอสของฟังก์ชัน  โดยการ

น าตัวประกอบเฟส (phase factor) คูณกับการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง ดังสมการที่ (2) 

   2
( , ) . ( , )

i f
S f e W a     (2) 

 

เมื่อก าหนดให้เวฟเล็ตแม่ หาได้จากสมการที่  (3) 

 

                             

2 2

22( , ) . .
2

t f

i ftf
w t f e e








     (3) 
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ตัวประกอบการเลื่อน   คือ การแปลงกลับ (inverse) ของความถี่   ดังนั้นการแปลงเอสจะหาได้จากสมการ

ที่ (4) 

 




 





2 2
( )

22( , ) ( ). . .
2

t f

i ftf
S f h t e e dt   (4) 

  

ความกว้างของฟังก์ชันหน้าต่างแบบเกาส์เซียน (Gaussian window) หาได้จากสมการที่ (5) 

                                     
1

( ) .f T
f

     (5) 

 

 ส าหรับการวิเคราะห์สัญญาณการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ จะต้องมีการพิจารณาสัญญาณ   

ในรูปสัญญาณแบบดิสครีต (discrete signal)  ซึ่งจะได้เป็น   และ   คือ ช่วงเวลาในการชักตัวอย่าง 

(sampling time interval)  โดยการแปลงฟูริเยร์แบบดิสครีต (discrete Fourier transform) ของ   หาได้

จากสมการที่ (6) 






  
  



2
1

1

1
( ).

i nk
N

N

k

n
H h kT e

NT N
   (6) 

 

 เมื่อ  0,1,2,..., 1n N  และจากสมการที่ (4) สามารถหาค่าการแปลงเอสของ ( )h kT  โดย

ก าหนดให้  /f n NT และ  jT    จะได้ 

 





   
      




1
2 /

0

, . ( , ).

N
i mj N

m

n m n
S jT H G m n e

NT NT
  (7) 

 

 ถ้ า ก า ห น ด ใ ห้  
  2 2 2
2 /

( , ) , 0
m n

G m n e n    โ ด ย ที่   , 0, 1,2,..., 1j m N   แ ล ะ 

 0,1,2,..., 1n N  เมื่อก าหนดให้  0n  จะได้ 

 

 




   
 


1

0

1
,0 .

N

m

m
S jT h

N NT
    (8) 

 

ค่าแอมพลิจูดของเมตริกซ์เอส )S-matrix หาได้จาก(  , /S jT n NT  และเฟสของเมตริกซ์เอส 

สามารถหาได้จาก     1
tan ( , / )/ ( , / )IMAG S jT n NT REAL S jT n NT  

 บทความนี้จะประยุกต์ใช้การแปลงเอสเพื่อตรวจจับและสกัดคุณลักษณะเด่นของการรบกวน

ก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ ได้แก่ แรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์ และแรงดันเกินชั่วครู่แบบแกว่ง ในสภาวะที่

ไม่มีสัญญาณรบกวน และสภาวะมีสัญญาณรบกวนที่ SNR เท่ากับ 20 dB เพื่อเป็นวิธีการทางเลือกในการ

วิเคราะห์สัญญาณการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ 
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วิธีตรวจจับการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ 

  การแปลงเอส (S-transform) เป็นวิธีการที่ปรับปรุงการแปลงเวฟเล็ต เพื่อช่วยในการตรวจจับ

และสกัดคุณลักษณะเด่นของการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ โดยบทความนี้น าเสนอวิธีการสกัด

คุณลักษณะของสัญญาณ    อิมพัลส์ และสัญญาณการแกว่งในสภาวะไม่มีสัญญาณรบกวน และมีสัญญาณ

รบกวนที่ระดับ SNR เท่ากับ 20 dB  ส าหรับรูปคล่ืนสัญญาณอิมพัลส์และสัญญาณการแกว่งที่ใช้ในการ

ทดสอบได้อ้างอิงจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดังตารางที่  1 (Janik, and Lobos, 2006) เพื่อใช้จ าลอง

โดยใช้โปรแกรม MATLAB 

ตารางที่ 1 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของรูปแบบการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ 

รูปแบบ แบบจ าลอง ตัวแปรควบคุม 

อิมพัลส์    
0

v(t) sin( t) a. (t t )  
 

0
a. (t t )   

            = impulse signal 

การแกว่ง 

   



 

 

osc 1

osc osc

2 1

2

v(t ) sin( t ) exp( (t t ) / ...

          )). sin( f t ).

           ...(u(t ) u(t ))

 


osc

 = initial amplitude  

         = 0.1-0.8 


osc

 = 0.008 – 0.04 s 

osc
f = 100 – 5,000 Hz 

0  2 1t t 2 T  

 

 ความถี่ในการชักตัวอย่าง (sampling frequency) จะก าหนดความถี่ที่สอดคล้องกับทฤษฏีการชัก

ตัวอย่างไนควิสต์ (Nyquist’s sampling theory)  ซึ่งกล่าวว่าการชักตัวอย่างของสัญญาณต้นฉบับโดยที่ไม่มี

การสูญเสียสัญญาณที่ส าคัญ ความถี่ในการชักตัวอย่าง   ต้องมีค่ามากกว่าสองเท่าของความถี่สูงสุดของ

สัญญาณต้นฉบับ  (Mitra, 2002)โดยในบทความนี้ก าหนดความถี่ในการชักตัวอย่างเท่ากับ 12,800 Hz 

ผลการศึกษา 

  ในบทความนี้จะท าการจ าลองผลการแปลงเอสโดยใช้โปรแกรม MATLAB ในการตรวจจับและ

วิเคราะห์การรบกวนก าลังไฟฟ้าไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ ได้แก่ แรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์ และแบบแกว่ง 

ซึ่งใช้คุณสมบัติทางเวลา และความถี่ของการแปลงเอสมาใช้ในการตรวจจับสัญญาณ โดยท าการแสดง

เอาต์พุตของการแปลงเอสทั้งในกรณีไม่มีสัญญาณรบกวน กรณีมีสัญญาณรบกวนแบบ Additive white 

gaussian noise ที่ระดับ SNR เท่ากับ 20 dB  และเปรียบเทียบผลการแปลงเอสกับการตรวจจับการ

รบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่โดยใช้การแปลงเวฟเล็ต แบบ db4 ซึ่งเป็นเวฟเล็ตแม่ที่เหมาะส าหรับการ

ตรวจจับสัญญาณที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วหรือภาวะชั่วครู่ โดยในบทความนี้ใช้การวิเคราะห์ผล

ด้วยสายตา (visual analysis)  ซึ่งผลการทดลองตรวจจับสัญญาณอิมพัลส์ในกรณีไม่มีสัญญาณรบกวน

แสดงดังรูปที่ 1 และ 2 
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รูปที่ 1  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์โดยการแปลงเอส กรณีไม่มีสัญญาณรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์โดยการแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 กรณีไม่มีสัญญาณรบกวน 

 

จากรูปที่ 1 พบว่า การตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะแบบอิมพัลส์โดยใช้การแปลงเอสสามา

รถตรวจจับสัญญาณได้ดี ซึ่งจะสามารถระบุต าแหน่งของการเกิดอิมพัลส์และความถี่ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบ

ผลการทดลองกับการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะแบบอิมพัลส์โดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 

พบว่า การแปลงเวฟเล็ตสามารถตรวจจับสัญญาณอิมพัลส์โดยสามารถแสดงสัมประสิทธิ์ในการแปลงเวฟ

เล็ตในส่วนรายละเอียด (detailed) ในระดับที่ 1 ได้ดี ดังรูปที่ 2 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ระบุต าแหน่งของ

การเกิดอิมพัลส์เช่นเดียวกันการแปลงเอส และเมื่อท าการทดลองตรวจจับสัญญาณอิมพัลส์ในกรณีที่มี

สัญญาณรบกวนที่ระดับ SNR เท่ากับ 20 dB ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4  
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รูปที่ 3  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์โดยการแปลงเอส กรณีมีสัญญาณรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์โดยการแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 กรณีมีสัญญาณรบกวน 

 

จากรูปที่ 3 พบว่า การตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะแบบอิมพัลส์ในกรณีมีสัญญาณรบกวน

โดยใช้การแปลงเอสสามารถตรวจจับสัญญาณได้ดี โดยเมื่อวิเคราะห์ด้วยสายตาพบว่าสามารถระบุต าแหน่ง

ของการเกิดอิมพัลส์และความถี่ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกิน

ชั่วขณะแบบอิมพัลส์โดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 พบว่า การแปลงเวฟเล็ตสามารถตรวจจับสัญญาณ

การเกิดอิมพัลส์และสัญญาณรบกวนได้  แต่ไม่สามารถระบุต าแหน่งของการเกิดอิมพัลส์ได้ เพราะข้อมูล

สัมประสิทธิ์ในส่วนรายละเอียดในระดับที่ 1 มีข้อมูลของสัญญาณรบกวนท าให้ไม่สามารถจ าแนกข้อมูลได้ 

ดังรูปที่ 4  

ส าหรับการทดลองตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะแบบแกว่งในกรณีที่ไม่มีสัญญาณรบกวน 

สามารถแสดงผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6 
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รูปที่ 5  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบแกว่งโดยการแปลงเอส กรณีไม่มีสัญญาณรบกวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบแกว่งโดยการแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 กรณีไม่มีสัญญาณรบกวน 

 

จากรูปที่ 5 พบว่า การตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะแบบแกว่งโดยใช้การแปลงเอส สามารถ

ตรวจจับสัญญาณได้ดี ซ่ึงจะสามารถระบุต าแหน่งของการแกว่งและความถี่ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบผลการ

ทดลองกับการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะแบบแกว่งโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 พบว่า 

การแปลงเวฟเล็ตสามารถตรวจจับสัญญาณการแกว่งโดยสามารถแสดงสัมประสิทธิ์ในการแปลงเวฟเล็ตใน

ส่วนรายละเอียด (detailed) ในระดับที่ 1 ได้ ดังรูปที่ 6 ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุต าแหน่งของการแกว่ง

เช่นเดียวกันการแปลงเอส  และเมื่อท าการทดลองตรวจจับสัญญาณการแกว่งกรณีที่มีสัญญาณรบกวนที่

ระดับ SNR เท่ากับ 20 dB ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8  

 

 

 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

163 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
-4

-2

0

2

4

Oscillatory Transient with 20 dB Noise

Samples

M
ag

ni
tu

de
 (

p.
u.

)

Samples

F
re

qu
en

cy
 (

N
or

m
al

iz
ed

)

ST Contour of Oscillatory Transient with 20 dB Noise

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
-4

-2

0

2

4

Oscillatory Transient with 20 dB Noise

Samples

M
ag

ni
tu

de
 (

p.
u.

)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.5

0

0.5

M
ag

ni
tu

de

Samples

WT Detailed Coefficients at Level 1 (cd1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบแกว่งโดยการแปลงเอส กรณีมีสัญญาณรบกวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8  ผลการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วครู่แบบแกว่งโดยการแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 กรณีมีสัญญาณรบกวน 

 

 จากรูปที่ 7 พบว่า การตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะแบบแกว่งในกรณีมีสัญญาณรบกวน

โดยใช้การแปลงเอสสามารถตรวจจับสัญญาณได้ดี โดยเมื่อวิเคราะห์ด้วยสายตาพบว่าสามารถระบุต าแหน่ง

ของการแกว่งและความถี่ได้ดี และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกิน

ชั่วขณะแบบแกว่งโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 พบว่า การแปลงเวฟเล็ตสามารถตรวจจับสัญญาณ

การแกว่งและสัญญาณรบกวนได้  แต่ไม่สามารถระบุต าแหน่งของการแกว่ง เพราะข้อมูลสัมประสิทธิ์ใน

ส่วนรายละเอียดในระดับที่ 1 มีข้อมูลของสัญญาณรบกวนท าให้ไม่สามารถจ าแนกข้อมูลได้ ดังรูปที่ 8 
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อภิปรายผลการศึกษา 

  การตรวจจับปัญหาการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ ได้แก่ แรงดันเกินชั่วครู่แบบอิมพัลส์ และ

แบบแกว่ง โดยใช้การแปลงเอส พบว่า ในสภาวะไม่มีสัญญาณรบกวน การแปลงเอสสามารถตรวจจับ

สัญญาณและระบุต าแหน่งของการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ได้ดี เช่นเดียวกับการแปลงเวฟเล็ตแบบ 

db4 ซึ่งเป็นวิธีการที่น าเสนอโดย Santoso, et al. (1996) แต่เมื่อทดลองในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนที่

ระดับ SNR เท่ากับ 20 dB พบว่า การแปลงเอสเป็นวิธีการที่สามารถตรวจจับและระบุต าแหน่งการเกิดการ

รบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับการแปลงเวฟเล็ตแบบ db4 ซึ่งไม่สามารถจ าแนก

ข้อมูลได้อย่างชัดเจน เพราะข้อมูลที่ได้จากการแปลงเวฟเล็ตมีข้อมูลสัญญาณรบกวนจ านวนมาก 
 

สรุปผล 

  การแปลงเอส (S-transform) เป็นวิธีการที่สามารถตรวจจับการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้คุณลักษณะทางเวลาและความถี่ของการแปลงเอสจะช่วยให้สามารถ

ตรวจจับสัญญาณการรบกวนก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ ได้แก่ แรงดันเกินชั่วขณะแบบอิมพัลส์ และแบบ

แกว่งได้ดีทั้งในกรณีที่ไม่มีสัญญาณรบกวนและกรณีมีสัญญาณรบกวน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการแปลงเอสจะ

สามารถน าไปสกัดลักษณะเด่นของสัญญาณเพื่อเป็นข้อมูลอินพุตในการจ าแนกการรบกวนก าลังไฟฟ้าใน

ภาวะชั่วครู่โดยใช้ระบบอัจฉริยะ  ดังนั้นการแปลงเอสจึงเป็นวิธีการทางเลือกในการตรวจจับการรบกวน

ก าลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

แปลงเวฟเล็ตแบบ db4 ไม่สามารถจ าแนกข้อมูลในสภาวะที่มีสัญญาณรบกวนได้อย่างชัดเจน 
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บทคัดย่อ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าใช้จ่าย

การใช้พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ศักยภาพการจัดการพลังงานไฟฟ้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า         

ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ วิธีการวิจัยเป็นแบบเชิงทดลองด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้สอดคลอ้ง

กับแหล่งผลิตพลังงาน ก าลังไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ คือ ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 

แรงม้า 380 โวลต์ และชุดอินเวอร์เตอร์ปรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็น 380 โวลต์ และความถ่ี ท่ีสามารถรับแหล่ง

ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดจากแสงแดด ผลการวิจัยพบว่า คา่ใช้จ่ายพลังงานไฟฟา้เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม

แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 21,720 บาทต่อปี การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาด 3 แรงม้า 380 โวลต์ โดยเพิ่ม

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และควบคุมมอเตอร์ แบบ 3 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลต์ ท่ีสามารถรับแหล่งผลิตพลังงานไฟฟา้

จาก 2 แหล่งผลิตพลังงานได้ มีก าลังในการท างานท่ีสูง ราคาถูก มีระยะเวลาคืนทุน 2.7 ปี สามารถลดหน่วยการใช้

พลังงานไฟฟ้า 1,839.60 หน่วยต่อปี มีผลตอบแทนจากการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า 6,254.64 บาทต่อปี และ

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,032.0156 กิโลกรัมต่อปี 

ค าส าคญั:  มอเตอร์ไฟฟ้า  อนุรักษ์พลังงาน  อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ ่

 

Abstract 

The purposes of the study were to study the cost of electrical energy, analyze the potential management of 

power, and improve the efficient consumption of energy in the bamboo processing industry. The experimental 

research was used in the study. The experiment was conducted on the modifications of electrical equipment to accord 

with the power plant, electric power, and the electricity of the bamboo processing industry. It includes a 3-hp 

electric motor with 380 voltages and a set of power inverters that adapts 220 volts to 380 volts and the frequency 

that can receive the sources of electricity generation with the clean energy from the sun. The research found that 

the average cost of the electricity used for industrial processing of bamboo products is at 21,720 baht per year. 

Changing 3-hp motor with high performance and 380 volt by adding inverters and controlling 3-hp motor 

containing three-phase 220 volts that can produce electricity from two sources of energy yields the high efficiency 

of the generation, low costs, and the payback period is 2.7 years. Moreover, it can reduce the electric consumption 

of 1,839.60 units per year, can return the lower cost of the electricity with 6,254.64 baht per year, and can reduce 

the emissions of greenhouse gases from the power consumption by 1,032.0156 kilograms per year. 

Keywords: Electric motor, Energy conservation, Bamboo 
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บทน า 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ต าบลถ  าฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น

อุตสาหกรรมชุมชนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเนื่องจากต้อง

มีการแปรรูปไม้ไผ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ตอก ไม้เสียบลูกชิ น ไม้ตะเกียบฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า

เดือนละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท (ข้อมูลการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าเบื องต้นจากการสัมภาษณ์กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน) มีเครื่องจักตอก เครื่องตัดไม้ไผ่เป็นเครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิต ท าให้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนต้องใช้เงินทุนส าหรับการด าเนินกิจการมาเตรียมความพร้อมด้านพลังงานกระแสไฟฟ้าเป็น

จ านวนมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับเนื่องจากต้องผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน, 2557: ระบบออนไลน์) สอดคล้องกับผลส ารวจการใช้พลังงานของ

กระทรวงพลังงานประจ าปี 2556 พบว่าภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่นๆ 

ร้อยละ 36.4 ของการใช้พลังงานทั งหมด เพิ่มขึ นจากปีก่อนร้อยละ 2.6 โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเป็น

อันดับสองของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 18.8 (กระทรวงพลังงาน, 2557: ระบบออนไลน์) ส่งผลให้

กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศให้เพิ่มมากขึ นโดยเน้นส่งเสริมการใช้ทรัพยากรการผลิตและพลังงานให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557: ระบบออนไลน์) 

 สถานการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการ

ผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

ท้องถิ่นที่มีความส าคัญและเป็นอุตสาหกรรมต้นน  าที่สามารถสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชนและท้องถิ่นจาก

ฐานราก แต่เนื่องจากสถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องท าให้ต้องค้นหากระบวนการ

อนุรักษ์พลังงานให้เกิดคุณค่ามากที่สุด เริ่มจากการศึกษาค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการ

ผลิต การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าทั งนี เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่ามากที่สุดอีกทั งมีต้นแบบการเครื่องจักรและกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบการจัดการพลังงานเพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และที่เกี่ยวข้อง 

ค าถามการวิจัย 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่มีวิธีการ

เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

 2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

 3. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

 2. ต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

 3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
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 4. แนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่ส่งผลต่อการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

 

วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือการวิจัย 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มีรูปแบบ

การวิจัยเชิงทดลอง ด้วยการศึกษาขั นตอนการผลิตแปรรูปไม้ไผ่ แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาดเครื่องจักร

ในการผลิต จ านวนเวลาการใช้งาน ด้วยการสัมภาษณ์พร้อมบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ น 

จ านวน 10 กลุ่ม ที่มีรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน แล้วประเมินค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในระดับกลุ่มและอุปกรณ์ ด้วยสถิติเชิงวิศวกรรมและพรรณนา จากนั นด าเนินการตรวจวัดค่าการใช้

พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญในการจัดการพลังงานด้วยเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเพื่อ

ก าหนดแนวทางกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า สุดท้ายวิเคราะห์ข้อมูลการใช้

พลังงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุนด้วยสถิติเชิงวิศวกรรมและสถิติพรรณนา 

 อุปกรณ์การทดลองและทดสอบหลักส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในการวิจัยครั งนี  คือ มอเตอร์ไฟฟ้า  3 แรงม้า (HP) 380 โวลต์ 

(Volt) และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าและควบคุมมอเตอร์แบบ 3 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลต์ (Inverter) 

โดยมีล าดับการทดลองและทดสอบดังรูปที่ 1 

  

1) พื นที่ทดลองกลุ่มอาชีพแปรรูปไม้ไผ่ 2) ตรวจวดักระแสไฟฟ้าพื นฐานของกลุ่มอาชีพ 

  
3) ติดตั งอุปกรณก์ารทดลองและทดสอบ 4) ด าเนินการทดลองและทดสอบ 

 
 

5) ตรวจวดัค่ากระแสไฟฟ้าขณะกลุ่มอาชพีท างานในการทดลองและทดสอบ 

รูปที่ 1 ภาพการด าเนนิการศึกษาวิจัย 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

168 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ พบว่า 

ขั นตอนการแปรรูปไม้ไผ่มีการใช้พลังงานอยู่ตลอดช่วงเวลา โดยรูปแบบพลังงานได้แก่ พลังงานเชื อเพลิง 

พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน (รูปที่ 2) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มี

โดยรวมเฉล่ีย 1,810 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายสูงสุดเฉล่ีย 3,000 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

เฉล่ีย 600 บาทต่อเดือน (ตารางที่ 1)  

             

            

                      
          /
      

                   

   /      

      

              

          

                  

     

     

     

 
รูปที่ 2 ขั นตอนการแปรรูปไม้ไผ ่

 

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ 

กลุ่ม 
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า (บาท) 

ต่อเดือน ต่อวัน ต่อป ี

1 1,400.00 46.67 16,800.00 

2 2,500.00 83.33 30,000.00 

3 1,800.00 60.00 21,600.00 

4 2,300.00 76.67 27,600.00 

5 3,000.00 100.00 36,000.00 

6 1,500.00 50.00 18,000.00 

7 2,100.00 70.00 25,200.00 

8 1,800.00 60.00 21,600.00 

9 600.00 20.00 7,200.00 

10 1,100.00 36.67 13,200.00 

เฉล่ีย 1,810.00 60.33 21,720.00 

  

อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการใช้งานมากที่สุด คือ มอเตอร์ 3 แรงม้า 1 เฟส 

220 โวลต์ (ตารางที่ 2) และพบว่า มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียโดยรวม 1,297.7 บาทต่อเดือน มีหน่วยการใช้เฉล่ีย 

377.7 หน่วย (kWh/m) โดยกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2,124.3 บาทต่อเดือน มีหน่วยการใช้ 671.4 

หน่วย (kWh/m) และน้อยที่สุด คือ 890.8 บาทต่อเดือน มีหน่วยการใช้ 335.7 หน่วย (kWh/m) 

(ตารางที่ 3) ส่วนมอเตอร์ 1.5 แรง 1 เฟส 220 โวลต์ พบว่า มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียโดยรวม 556.7 บาทต่อ

เดือน มีหน่วยการใช้เฉล่ีย 167.9 หน่วย (kWh/m) โดยกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 780.3 บาทต่อ
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เดือน มีหน่วยการใช้ 167.9 หน่วย (kWh/m) และน้อยที่สุด คือ 250.4 บาทต่อเดือน มีหน่วยการใช้ 

167.9 หน่วย (kWh/m) (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 2 อุปกรณ์หลักทางไฟฟ้าของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

อุปกรณ์ พิกัด การใช้งาน 

(ชั่วโมงต่อวัน) 

จ านวน (หน่วย) 

อุปกรณ ์ กลุ่มอาชพี 

มอเตอร ์1 เฟส 220 V 3 HP 7.5 1 8 

มอเตอร ์1 เฟส 220 V 3 HP 7.5 2 1 

มอเตอร ์1 เฟส 220 V 1.5 HP 7.5 1 9 

มอเตอร ์1 เฟส 220 V 2 HP 7.5 1 1 

มอเตอร ์3 เฟส 380 V 5 HP 7.5 1 1 

มอเตอร ์3 เฟส 380 V 1 HP 7.5 1 1 

เครื่องเจยีร 0.5 HP 0.5 1 10 

ปั๊มลม 0.5 HP 0.5 1 10 

พัดลม 14-16 นิ ว 52 W 7.5 3 10 

หลอดฟลูออเรลส์เซน 46 W 7.5 1 7 

หลอดตะเกียบ 18 W 7.5 1 3 

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์ 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต ์

กลุ่ม พิกัด 

(HP) 

การใช้งาน 

(hr) 

จ านวน 

(unit) 

พลังงานที่ใช้ 

(kWh/m) 

ค่าใช้จ่าย 

(Baht/m) 

1 3 7.5 1 335.7 906.9 

2 3 7.5 1 335.7 1,560.7 

3 3 7.5 1 335.7 1,124.3 

4 3 7.5 1 335.7 1,457.8 

5 3 7.5 1 335.7 1,215.7 

6 3 7.5 2 671.4 2,124.3 

7 3 7.5 1 335.7 890.8 

8 3 7.5 1 335.7 1,100.8 

เฉล่ีย 377.7 1,297.7 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์ 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต ์

กลุ่ม พิกัด 

(HP) 

การใช้งาน 

(hr) 

จ านวน 

(unit) 

พลังงานที่ใช้ 

(kWh/m) 

ค่าใช้จ่าย 

(Baht/m) 

1 1.5 7.5 1 167.9 453.4 

2 1.5 7.5 1 167.9 780.3 

3 1.5 7.5 1 167.9 250.4 

4 1.5 7.5 1 167.9 562.2 

5 1.5 7.5 1 167.9 587.6 

6 1.5 7.5 1 167.9 728.9 

7 1.5 7.5 1 167.9 531.1 

8 1.5 7.5 1 167.9 559.7 

เฉล่ีย 167.9 556.7 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ พบว่า 

ทางเลือกที่เหมาะสมและมีศักยภาพ คือ การเปล่ียนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาด 3 แรงม้า (HP) 220 

โวลต์ (Volt) เป็นมอเตอร์ 3 แรงม้า (HP) 380 โวลต์ (Volt) มาแทนเนื่องจากมีก าลังในการท างานที่สูง 

ราคาถูกกว่า โดยต้องเพิ่มอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าและควบคุมมอเตอร์แบบ 3 แรงม้า 3 เฟส 220 

โวลต์ (ตารางที่ 5) เนื่องจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมมีข้อจ ากัด รวมกับการ เลือก

แหล่งผลิตพลังงานสะอาดร่วมด้วย อาทิ แหล่งพลังงานจากแสงแดด (บุรินทร์, 2557 และศราพร, 2553) 

 

ตารางที่ 5 การวเิคราะหศ์ักยภาพการจัดการพลังงานไฟฟ้าในมอเตอร์ 

ครั้งที ่
มอเตอร์เก่า (3 แรงม้า 220 โวลต์) มอเตอร์ใหม่ (3 แรงม้า 380 โวลต์) 

ส่วนต่าง 
kW Amp Watt kW Amp Watt 

1 2.2 30 6,600 2.2 6 1,320 5,280 

2 2.2 28 6,160 2.2 8 1,760 4,400 

3 2.2 32 7,040 2.2 5 1,100 5,940 

4 2.2 33 7,260 2.2 7 1,540 5,720 

5 2.2 29 6,380 2.2 8 1,760 4,620 

เฉล่ีย 2.2 30.4 6,688 2.2 6.8 1,496 5,192 

 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์การจัดการพลังงานด้วยชุดมอเตอร์ 3 แรงม้า 380 

โวลต์ พบว่า มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2.7 ปี สามารถลดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,839.60 หน่วยต่อปี 

มีผลตอบแทนจากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 6,254.64 บาทต่อปี และสามารถลดการปล่อย

เรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,032.0156 กิโลกรัมต่อปี (ตารางที่ 6) และหลังจาก

ทดสอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ วิธีการ

ด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา พบว่า อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม้

ไผ่ที่กลุ่มวิสาหกิจมีการผลิตเป็นส่วนมาก คือ ไม้เสียบผลไม้ ไม้ตะเกียบ และไม่เสียบลูกชิ น โดยไม้เสียบ

ผลไม้มีการใช้กระแสไฟฟ้าเฉล่ียสูงสุด (7.6 แอมแปร์, 2,888 วัตต์) รองลงมา คือ ไม้ตะเกียบ (7.2 

แอมแปร์, 2,736 วัตต์) และน้อยท่ีสุด คือ ไม้เสียบลูกชิ น (6.6 แอมแปร์, 2,508 วัตต์) (ตารางที่ 7) 

 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตร์การจัดการพลงังานด้วยชุดมอเตอร์ 3 แรงม้า 380 โวลต ์

รายการวิเคราะห ์ kWh/m kWh/y Baht/y 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 153.30 1,839.60 6,254.64* 

ระดับการใช้พลังงานหลังปรับปรุง 224.40 2,692.80 9,155.52* 

ระดับการใช้พลังงานกอ่นปรับปรุง 377.70 4,532.40 15,410.16* 

เงินลงทุนทั งหมด 16,900 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน 2.7 ปี 

ลดภาวะเรือนกระจก 1,032.0156 กิโลกรัม* 

*หมายเหตุ: ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียหน่วยละ 3.4 บาท (1,297.7 บาท/377.7 หน่วย): ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก

พลังงานไฟฟ้า 0.5610 kg/kWh (ส านักส่ิงแวดล้อมกรุงเทพฯ: คู่มือคลายรอ้น ให้ โลก (ที่) รัก, 18) 
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ตารางที่ 7 ผลการปรับปรุงการใช้พลังงานดว้ยมอเตอร์ไฟฟา้ 3 แรงม้า (HP) 380 โวลต์ (Volt) 

ครั้งที่ 
อัตราการใช้กระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

Amp ไม้เสียบผลไม้ Amp ไม้ตะเกียบ Amp ไม้เสียบลูกชิ น 

1 7 7 5 

2 7 8 7 

3 8 6 6 

4 8 7 7 

5 8 8 8 

เฉล่ีย (Amp) 7.6 7.2 6.6 

เฉล่ีย (Watt) 2,888 2,736 2,508 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ พบว่า การใช้พลัง

งานไฟฟ้าลดลงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการพลังงานไฟฟ้าในมอเตอร์ไฟฟ้าที่กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนมีการใช้มากที่สุด เนื่องจากผลการวัดค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับน้อย

มากกว่าเดิม รวมทั งสามารถเลือกแหล่งพลังงานสะอาดมาร่วมในการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อีกทาง

หนึ่ง สอดคล้องกับแนวทางการลดใช้พลังงานในมอเตอร์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จาก

มาตรการการติดตั งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ อีกทั งยังพบแนวทางใหม่ในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า คือ 

การเลือกมาตรการเกี่ยวกับการสร้างแหล่งผลิตพลังงานสะอาดมาร่วมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่กลุ่มได้ใช้

อยู่เป็นประจ า โดยมาตรการใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

แหล่งผลิตพลังงานหลักและมีแหล่งผลิตพลังงานสะอาดมาทดแทนได้อย่างย่ังยืน สามารถสร้างรายได้

ให้กับกลุ่มสมาชิก ครัวเรือนเพิ่มขึ นหลังจากพ้นระยะเวลาคืนทุนแล้ว อีกทั งระยะเวลาคืนทุนมีระยะคืนทุน

ที่น้อย คุ้มค่าต่อการลงทุนในการเพิ่มมาตรการการลดใช้พลังงานร่วมกับแหล่งผลิตพลังงานสะอาด ทั งนี 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุรินทร์ ยอดวงศ์ และคณะ (2557) ที่พบว่าการน าระบบอินเวอร์เตอร์

มอเตอร์มาควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า หากแต่จักต้องพัฒนาระบบ

อินเวอร์เตอร์มอเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาพความเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ใช้อยู่

และสอดคล้องการการผันแปรของพลังงานจากแสงแดดเนื่องจากมีความผันแปรไปตามสภาพอากาศ ทั งนี 

สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสอดคล้องกับผลการศึกษาของเนคเทคที่ได้พัฒนาระบบอินเวอร์เตอร์

มอเตอร์ส าหรับปั๊มน  าโดยมีการเพิ่มระบบ MPPT ร่วมท างานในอุปกรณ์ของระบบอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ 

ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินการศึกษาวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ครั งนี  พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรพัฒนาระบบแหล่งผลิตพลังงานที่ใช้อยู่ให้มี

ระบบรักษาแรงดันให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความเสียหายได้ อีกทั ง

ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ นและบ่อยครั ง รวมทั งสร้างแหล่ง

ผลิตพลังงานสะอาดมาร่วมกับแหล่งพลังงานที่ใช้อยู่ เนื่องจากสามารถเพิ่มรายได้ในระยะยาวและย่ังยืน 

อีกทั งยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้พลังงานสิ นเปลือง 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่อ านวย

ความสะดวกด้านเอกสารเพื่อการติดต่อประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้ความอนุเคราะห์

และอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ตัวอย่างการวิจัยในห้องปฏิบัติการ และศูนย์จัดการพลังงานและ

วัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์การเผยแพร่งานวิจัยและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมทั งขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ท่ีไม่ได้กล่าวนามที่มีส่วนช่วยในงานวิจัยนี 

ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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 การเปรียบเทียบปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก  

และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีในผงกาแฟบดและกากกาแฟ 
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บทคัดย่อ 

แนวโน้มการดื่มกาแฟสด และการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟได้เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน งานวิจัยจึงสนใจท่ีจะ

เปรียบเทียบปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระที่มีในผงเมล็ดกาแฟบด และกากกาแฟ เพื่อ

ตอบโจทย์ว่า เหตุใดจึงควรใช้กากกาแฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนท้ิงไป ซึ่งในการสกัดนั้นจะใช้เครื่องเขย่าแบบควบคุม

อุณหภูมิ และการสกัดโดยใช้เครื่องเขย่าโดยใช้คล่ืนเสียง มาสกัดคาเฟอีนโดยใช้ไดคลอโรมีเทน พบว่า การสกัดแบบแรก

จะได้คาเฟอีนสูงกว่าการสกัดแบบท่ีสองอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และฤทธ์ิ

ต้านอนุมูลอิสระนั้นได้สกัดแยกด้วยตัวท าละลายต่างชนิดกัน (เฮกเซน  เอทิลอะซิเตท และน้ า) พบว่า ชั้นเอทิลอะซิเตท

ของสารสกัดผงกาแฟบด และกากกาแฟมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด (506.078± 11.16 และ 

519.571± 20.86 mg gallic acid/kg) ส่วนฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH แสดง ค่า IC50 ของส่วนสกัดชั้นเอทิลอะซเิตท 

(0.0094± 0.0002 และ 0.0108± 0.0048 mg/mL) และ วิธี FRAP พบว่า ส่วนสกัดดังกล่าวนั้นมีปริมาณสารต้าน

อนุมูลอิสระสูงท่ีสุดเช่นกัน (668.602± 18.92 และ 631.542± 17.33 mg Fe2+/ kg) จากผลวิจัยอาจกล่าวได้ว่า การ

ดื่มกาแฟสดอาจจะไม่ได้รับสารประกอบฟีนอลิกในปริมาณท่ีมากเพียงพอในการออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย 

เนื่องจากกรรมวิธีการชงกาแฟสดนั้นเป็นการอัดน้ าร้อนอุณหภูมิประมาณ 96 องศาเซลเซียส ผ่านผงกาแฟบด ใช้เวลาไม่

เกิน 30 วินาที จึงท าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท่ีมีอยู่ยังคงค้างอยู่ในกากกาแฟ ดังนั้น  จึงสามารถใช้ประโยชน์ด้าน

ความงามได้อีกต่อหนึ่ง  

ค าส าคญั:  คาเฟอีน  สารประกอบฟีนอลิก  ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ  ผงกาแฟบด  กากกาแฟ 

 

Abstract 

 Recently, trend of coffee consumption and using of spent coffee grounds were quickly raised. Thus, this 

research focused on comparative quantity of caffeine, phenolic compounds and free radical scavenging activity in 

coffee grounds and spent coffee grounds for answering why we should use benefit of coffee more and more before 

throw away. For extracted caffeine quantity was studied and compared extraction technique as temperature control 

shaker and sonicating shaker with dichloromethane. The result showed that first extraction technique revealed 

caffeine quantity more than second extraction technique in significantly at .05. For second part, effect of extraction 

solvents on total phenolic compounds and the potential of antioxidant in coffee grounds and spent coffee grounds 

were studied. Prior of sample preparation, each sample was extracted with ethanol for crude extraction and then 

mailto:sukanya9379@gmail.com
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extracted with hexane, ethyl acetate and water, respectively. From TPC technique (Folin–Ciocalteu’s reagent), 

ethyl acetate fraction of extracted coffee grounds and extracted spent coffee grounds showed highest quantity of 

TPC (506.078± 11.16 and 519± 20.86 mg of gallic acid per kg of dry weight) and not different in significant 

at .05. And DPPH assay, IC50 of ethyl acetate fraction of each sample revealed highest of potential power of 

antioxidant (0.0094± 0.0002 and 0.0108± 0.0048 mg per mL). For FRAP assay, ethyl acetate fraction of each 

sample gave highest of amount of antioxidant compounds (668.602± 18.92 and 631.542± 17.33 mg of Fe2+ 

per kg of sample weight). From many researches, we may not be received phenolic compounds from fresh coffee 

beverage enough for suppress free radical, although, we take fresh coffee consumption every day because of the 

process of fresh coffee beverage just pressured boiled water to roasted coffee grounds which was 96 
o
C about 30 

second. It possible to have phenolic compounds retain in spent coffee grounds. Thus, spent coffee grounds can use 

again for cosmetic. 

Keywords: Caffeine, Phenolic compounds, Antioxidant, Coffee ground spent, Coffee ground 

 

บทน า 

 กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ยังครองความนิยมสูงสุดเสมอมา (ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้า

เกษตร, ม.ป.ป) ด้วยกล่ินหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีผลในการกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัว สด

ชื่น กาแฟยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกรในภาคใต้และภาคเหนือของไทย ในจังหวัดชุมพร 

ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ส่วนสายพันธุ์อ

ราบิก้านั้นจะปลูกที่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกกาแฟเป็น

จ านวนมาก (ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, ม.ป.ป) อย่างที่ทราบกันดีว่ากาแฟนั้น มีคาเฟอีนใน

ปริมาณค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ซึ่งก็เป็นทั้งข้อเด่น และข้อด้อย เนื่องจากว่า คาเฟอีน

นั้นมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะท าให้ตื่นตัว ลดความเจ็บปวด ขยายหลอดเลือดช่วยท าให้ลดอาการปวด

ศีรษะได้ดี รวมทั้งสามารถลดเซลลูไลท์ได้ หากใช้ในด้านความงาม แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงมากจะมีผล

ท าให้นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย หัวใจเต้นแรง หน้ามืด จนกระทั่งเ สียชีวิตได้ (ยุวนิดา และลัดดา, 

2548) นอกจากนี้  กาแฟยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น กรดคลอโรเจนิก 

(Chlorogenic acid) ไตรโกเนลไลน์ (Trigonalline) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลิก 

(Phenolic compound) ที่พบได้ในพืชมีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนที่มีหมู่ไฮดรอกซิล อย่างน้อย

หนึ่งหมู่หรือมากกว่านั้น ละลายน้ าได้ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากพืชผัก

และผลไม้จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืช (ปรียนันท์, 2549) สารประกอบฟีนอลิกประเภทโพลิฟี

นอลมีประโยชน์หลายประการ เช่น มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ง ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่ง

สารประกอบฟีนอลิกนั้นมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญชนิดหนึ่ง (จารนัย และคณะ, 2007) 

ส าหรับกาแฟนั้น จะเห็นว่า ค่อนข้างอุดมไปด้วยสารทางชีวภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ในขณะที่

กากกาแฟที่เป็นเศษของที่เหลือใช้จากการชงกาแฟนั้น ยังมีงานวิจัยไม่มากนักที่จะบอกถึงปริมาณของสาร

ทางชีวภาพนั้นว่ายังคงเหลือมากน้อยเพียงใด กอปรกับการดื่มกาแฟสดตามร้านค้าประกอบการในปัจจุบัน

มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น จ านวนกากกาแฟที่เป็นเศษของเหลือใช้ก็เพิ่มทวีคูณเช่นกัน โดยทุกครั้งที่ชงกาแฟจะมี

กากกาแฟเหลืออยู่ และคนส่วนมากจะทิ้งไป แม้จะมีการน ากากกาแฟไปใช้ในการสครับผิว เป็นปุ๋ย หรือ 
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ไล่แมลง เพื่อใช้ประโยชน์นั้น ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากการใช้เพียงน้ าร้อนอัดผ่านผงกาแฟสดในเวลา

ไม่นาน คุณค่าที่มีในกากกาแฟน่าจะสูญเสียไปไม่มากนัก ดังนั้นจากแนวคิดนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

เปรียบเทียบปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีในผงกาแฟบดและกาก

กาแฟดังกล่าว 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ตอนเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องกาแฟ คือ ในส่วนปริมาณคาเฟอีน 

และสารประกอบฟีนอลิก พร้อมฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ  

1. การเก็บและเตรียมตัวอย่าง  

ตัวอย่างผงเมล็ดกาแฟบดและกากกาแฟได้สุ่มเก็บจากร้านขายกาแฟสดภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยน าตัวอย่างที่ได้มาชั่งน้ าหนักเริ่มต้น จากนั้นน า

เฉพาะกากกาแฟไปตากลม เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นอบตัวอย่างทั้งหมดในตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 50.0 องศา

เซลเซียส จนกระทั่งน้ าหนักคงที่ และน าค่าที่ได้ไปค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น (วนิดา และอนิสา, 

2553)  

2. การเปรียบเทียบวิธีการสกัดคาเฟอีนจากตัวอย่างกาแฟโดยใช้เครื่องเขย่าที่ต่างกัน 

งานวิจัยนี้ศึกษาหาวิธีการสกัดที่เหมาะสมระหว่าง สกัดด้วยเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ และ

เครื่องเขย่าโดยใช้คล่ืนเสียง โดยได้ใช้ไดคลอโรมีเทนเป็นตัวท าละลายในการสกัดเนื่องจากได้ศึกษามาแล้ว

ก่อนหน้า 

2.1 การสกัดด้วยวิธีการเขย่าสารด้วยเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ 

ชั่งตัวอย่างผงเมล็ดกาแฟบดที่อบแห้ง 5 กรัมใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมได

คลอโรมีเทน ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วน าไปเข้าเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ท่ี

ความเร็ว 200 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จากนั้นเมื่อครบเวลา น าไป

กรองผ่านด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 ย่ีห้อ Whatman ท าให้แห้ง ค านวณหาผลผลิตร้อยละ และน าไป

วิเคราะห์ในล าดับต่อไป (Xi Jun, 2009) 

2.2 การสกัดด้วยวิธีการเขย่าสารด้วยเครื่องเขย่าโดยใช้คล่ืนเสียง 

ชั่งตัวอย่างผงเมล็ดกาแฟบดที่อบแห้ง 5 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมได

คลอโรมีเทน ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วน าไปเข้าเครื่องเขย่าโดยใช้คล่ืนเสียง ที่ความถี่ 

50 เฮิรตซ์ อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จากนั้นเมื่อครบเวลา น าไปกรองผ่านด้วย

กระดาษกรองเบอร์ 1 ย่ีห้อ Whatman ท าให้แห้ง ค านวณหาผลผลิตร้อยละ และน าไปวิเคราะห์ในล าดับ

ต่อไป (Xi Jun, 2009 ) 

หมายเหตุ: แต่ละตอนของการทดลองท า 3 ซ้ า โดยตัวอย่างกากกาแฟก็ท าได้ในท านองเดียวกัน 

2.3 การสร้างกราฟมาตรฐานคาเฟอีนด้วยเทคนิคยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 

เตรียมสารละลายมาตรฐานคาเฟอีนความเข้มข้น 2 4 6 8 และ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 

ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยไดคลอโรมีเทน จากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืน
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แสงที่ความยาวคล่ืน 273 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์หลังจากที่สแกนหาความ

ยาวคล่ืนที่เหมาะสม (ท าการทดลอง 3 ซ้ า) 

2.4 การหาปริมาณคาเฟอีนจากสารสกัดหยาบ  

ชั่งสารสกัดหยาบมา 0.05 กรัม ละลายด้วยไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้วเทลงใน

ขวดวัดปริมาตร ขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยไดคลอโรมีเทน น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ

ยาวคล่ืน 273 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (ท าการทดลอง 3 ซ้ า แล้วหา

ค่าเฉล่ีย) (Belay et.al., 2008) 

3. การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผงเมล็ดกาแฟบด และกาก

กาแฟ 

3.1 การสกัด 

น าผงเมล็ดกาแฟบดที่อบแห้งจ านวน 60 กรัม สกัดด้วยเอทานอล 300 มิลลิลิตร โดยน าสารผสม

ไปกวนด้วยเครื่องผสมสารแบบแม่เหล็กที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นน าไปสกัดด้วยเครื่อง

เขย่าสารโดยใช้คล่ืนเสียงที่ความถี่ 50 เฮิร์ต ก าลัง 250 วัตต์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที (Xi Jun, 

2009) แล้วน าสารผสมไปกรองด้วยเครื่องกรองสุญญากาศโดยผ่านผ้าขาวบาง และกระดาษกรองย่ีห้อ 

Whatman เบอร์ 1 ส่วนกากที่เหลือจากการกรองมาสกัดด้วยเอทานอล 300 มิลลิลิตร ด้วยวิธีเดิมอีกสอง

ครั้ง จากนั้นน าสารผสมที่กรองแล้วไประเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ เพื่อระเหยตัวท าละลายออกและ

ท าให้แห้งเป็นของแข็งด้วยเครื่องท าแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ แล้วหาร้อยละผลผลิต แล้วสาร

สกัดหยาบดังกล่าวมาละลายด้วยเอทานอล และแยกส่วนสกัดด้วยน้ ากล่ัน เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน 

ตามล าดับ น าแต่ละส่วนสกัดไประเหยตัวท าละลายออกแล้วท าให้แห้ง แล้วชั่งน้ าหนักแต่ละส่วนสกัด แล้ว

หาร้อยละผลผลิตของแต่ละส่วนสกัดย่อยก่อนน าไปวิเคราะห์ต่อไป (ปริยานุช, 2551) ส าหรับกากกาแฟ

ท าด้วยวิธีการเดียวกันกับผงเมล็ดกาแฟบด 

3.2 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic contents) โดยใช้ Folin-

Ciocalteu’s reagent 

เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกความเข้มข้น 20 40 60 80 100 150 200 250 และ 

300 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปรับปริมาตรให้เป็น 10 มิลลิลิตร ด้วยเอทานอล จากนั้น ปิเปตสารละลายกรด

แกลลิกแต่ละความเข้มข้นมา 0.10 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 

2 นาที จากนั้น เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 1.91 โมลาร์ ปริมาตร 1.50 มิลลิลิตร แล้วเก็บในที่มืด 

2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้องแล้วน าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 751 นาโนเมตร

ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แล้วน าข้อมูลไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการ

ดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของกรดแกลลิก จากนั้น ส าหรับตัวอย่างกาแฟ ปิเปตสารสกัดมาปริมาตร 

0.10 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 2 นาที 

เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 1.91 โมลาร์ ปริมาตร 1.50 มิลลิลิตร เก็บในที่มืด 2 ชั่วโมงที่

อุณหภูมิห้องแล้วน าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง แล้วหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 

โดยน าค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก โดยท าการทดลอง 3 ครั้ง 

แล้วหาค่าเฉล่ีย  
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3.3 การศึกษาความสามารถในการก าจัดอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 

การศึกษาความสามารถในการก าจัดอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัด เตรียมสารสกัดโดยปิ

เปตมาปริมาตร 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 และ 0.30 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองจ านวน 6 หลอด

ตามล าดับ โดยเริ่มต้นจากตัวอย่าง 0.4080 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของเอทานอล จากนั้นเติมสารละลาย 

DPPH ความเข้มข้น 0.2 mM ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้เป็น 5 มิลลิลิตร ด้วยเอทานอล เขย่า

ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 514 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-

วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาร้อยละการก าจัดอนุมูลอิสระของแต่ละความ

เข้มข้นจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่างร้อยละการก าจัดอนุมูลอิสระกับความเข้มข้นของสารสกัด 

(A. Rashid ch et al., 2010) แล้วค านวณค่า IC50 จากสูตร  

ร้อยละการก าจัดอนุมูลอิสระ = (Acontrol - Asample) x 100 

        Acontrol 

เมื่อ Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดสารละลายควบคุม (สารละลาย DPPH กับ เอ

ทานอล)  

Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดสารละลาย ณ ความเข้มข้นต่างๆ ผสมกับสารละลาย 

DPPH 

3.4 การศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP 

การสร้างกราฟมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต  เจือจางสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตเข้มข้น 1000 

มิลลิกรัมต่อลิตร ให้มีความเข้มข้นลงทีละครึ่งด้วยเอทานอล ให้มีความเข้มข้น 250.00 125.00 62.50 

31.25 และ 15.62 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อจากนั้น ปิเปตสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตแต่ละความเข้มข้นมา 

0.10 มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลอง เติม FRAP reagent 4.50 มิลลิลิตร เขย่า 5 นาที ที่อุณหภูมิห้องแล้ว

น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

และน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความ

เข้มข้นของเฟอร์รัสซัลเฟต ส าหรับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด จะปิเปตสารสกัดมา 0.10 

มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติม FRAP reagent 4.50 มิลลิลิตร เขย่า 5 นาที ที่อุณหภูมิห้องแล้วน าไป

วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และ

หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระโดยรวม โดยน าค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดเทียบกับกราฟมาตรฐาน

ของเฟอร์รัสซัลเฟต โดยท าการทดลอง 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉล่ีย  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการเปรียบเทียบการสกัดคาเฟอีนจากตัวอย่างกาแฟโดยใช้เครื่องเขย่าที่ต่างกัน 
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ตารางที่ 1.ปริมาณคาเฟอีนที่สกัดได้จากตัวอย่างกาแฟด้วยไดคลอโรมีเทน โดยใช้เทคนิควิธีการสกัดด้วยการเขย่าสารด้วยเครื่อง

เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ 

ตัวอย่าง 
น  าหนัก 

(กรัม) 

ความเข้มข้น 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ปริมาณคาเฟอีนเฉล่ีย 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

ผงเมล็ดกาแฟบด 

0.0503 

6.58 

3,313.4526 6.67 

6.75 

0.0500 

5.44 

2,786.6667 5.57 

5.71 

0.0506 

6.48 

3,272.3979 6.60 

6.79 

กากกาแฟ 

0.0503 

3.61 

1,829.0258 3.65 

3.78 

0.0504 

2.68 

1,345.8995 2.72 

2.74 

0.0501 

3.04 

1,556.8862 3.12 

3.20 

  

ตารางที่ 2.ปริมาณคาเฟอีนที่สกัดไดจ้ากตัวอย่างกาแฟด้วยไดคลอโรมีเทน โดยใชเ้ทคนิควิธีการสกัดด้วยการเขยา่สารด้วยเครื่องเขย่าโดยใช้

คล่ืนเสียง 

ตัวอย่าง 
น  าหนัก 

(กรัม) 

ความเข้มข้น 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ปริมาณคาเฟอีนเฉล่ีย 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

ผงเมล็ดกาแฟบด 

0.0501 

4.32 

2,170.6587 4.32 

4.41 

0.0506 

4.16 

2,116.2710 4.26 

4.43 

0.0507 

4.11 

2,056.2130 4.01 

4.39 

กากกาแฟ 

0.0503 

1.54 

775.3479 1.54 

1.60 

0.0505 

1.90 

1,023.1023 2.11 

2.19 

0.0509 

1.39 

725.2783 1.54 

1.50 
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จากผลการทดลองจะเห็นว่า การใช้เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิสามารถสกัดปริมาณคาเฟอีน

ได้สูงกว่า เทคนิคการสกัดด้วยวิธีการเขย่าด้วยเครื่องเขย่าโดยใช้คล่ืนเสียงทั้งสองตัวอย่างของกาแฟ อย่าง

มีนัยส าคัญที่ระดับ .05   

 

2. ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยใช้ Folin-Ciocalteu’s reagent 

ส าหรับการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดนั้นใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐานโดยวัดค่า

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 751 นาโนเมตร และเมื่อน าไปสร้างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกจะได้ y = 

0.0027x-0.0267 ; R2 = 0.999 จากนั้นแทนค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัด สุดท้ายจะได้ค่าความ

เข้มข้น และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด )มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อกิโลกรัมน้ าหนักแห้ง (

ตามล าดับ พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะได้ผลดังแสดงใน 

ตารางที ่3  

ตารางที่ 3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดตัวอย่างกาแฟและค่า T-test ท่ีระดับ .05 

ส่วนสกัด 

ของสารตัวอย่าง 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเฉล่ีย ±SD 

(มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อกิโลกรัมของน  าหนักแห้ง) T-test 

ผงเมล็ดกาแฟบด กากกาแฟ 

ชั้นเฮกเซน 124.714± 3.85 203.649± 23.14 t Stat 

P(T<=t) 

t Critical 

-2.0499 

0.1769 

4.3026 

ชั้นเอทิลอะซิเตท 506.078± 11.16 519.517± 20.86 

ชั้นน้ า 267.263± 26.98 417.107± 28.33 

 

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ผงเมล็ดกาแฟบดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดในสาร

สกัดชั้นเอทิลอะซิเตท รองลงมาคือชั้นน้ า และชั้นเฮกเซน ตามล าดับ ส่วนสารสกัดกากกาแฟนั้นก็มี

แนวโน้มปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดเรียงจากค่าสูงสุดไปต่ าสุดเช่นเดียวกับสารสกัดผงเมล็ดกาแฟ

บด แต่เม่ือน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่ากากกาแฟนั้นมีค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่า 

ดังนั้นจึงใช้หลักสถิติเข้ามาช่วยตัดสิน และพบว่าค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของผงเมล็ดกาแฟ

บดกับกากกาแฟนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 นั้นจึงอภิปรายผลได้ว่า กากกาแฟยังคงอุดมไป

ด้วยปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเช่นเดียวกันกับผงเมล็ดกาแฟบด 

 

3. ผลการศึกษาความสามารถในการก าจัดอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 

 ผลการศึกษาดังกล่าวจะรายงานในรูป IC50 ที่แสดงความเข้มข้นของสารสกัดผงเมล็ดกาแฟบด 

และกากกาแฟที่สามารถยับย้ังอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 50 จากความเข้มข้นเริ่มต้น แสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าร้อยละการก าจัดอนุมูลอิสระ และคา่ IC50 ในแต่ละส่วนสกัดของสารสกัด ผงเมล็ดกาแฟบด และ

กากกาแฟและค่า T-test ท่ีระดับ .05 

ตัวท า

ละลาย 

ความเข้มข้น 

(มิลลิกรัม 

ต่อมิลลิลิตร) 

ร้อยละการก าจัดอนุมูลอิสระ 

T-test ผงเมล็ดกาแฟบด กากกาแฟ 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 

เฮกเซน 

 

0.0098 

0.0131 

0.0163 

0.0196 

0.0228 

0.0245 

1.435 

3.587 

4.304 

7.030 

10.043 

13.773 

2.152 

3.300 

4.878 

7.461 

10.187 

12.769 

1.435 

3.587 

4.161 

7.317 

9.756 

13.486 

3.874 

5.882 

7.461 

9.469 

10.473 

12.482 

3.874 

5.022 

7.030 

9.469 

9.900 

12.769 

5.165 

5.452 

8.034 

9.756 

10.187 

12.769 

 

t Stat 

P(T<=t) 

t Critical 

 

-5.1284 

0.0359 

4.3026 

 

IC50(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 0.0737 0.0787 0.0751 0.0935 0.0911 0.1004 

IC50เฉล่ีย ±SD 0.0758± 0.0026 0.0950± 0.0048 

เอทิล 

อะซิเตท 

0.0098 

0.0131 

0.0163 

0.0196 

0.0228 

0.0245 

47.059 

60.115 

74.175 

85.653 

86.657 

92.826 

47.633 

59.828 

74.749 

86.657 

83.788 

91.822 

47.633 

59.397 

75.323 

86.370 

81.205 

91.679 

41.033 

60.545 

67.862 

84.362 

88.666 

96.413 

42.037 

61.836 

69.727 

85.079 

89.670 

96.987 

43.329 

60.402 

69.584 

85.222 

89.096 

96.700 

 

t Stat 

P(T<=t) 

t Critical 

 

-24.2487 

0.0017 

4.3026 

 

 

IC50(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 0.0096 0.0094 0.0093 0.0111 0.0107 0.0107 

IC50เฉล่ีย ± SD 0.0094± 0.0002 0.0108± 0.0002 

น้ า 

0.0099 

0.0132 

0.0165 

0.0198 

0.0231 

0.0247 

19.082 

21.808 

26.829 

32.712 

36.298 

40.890 

19.656 

22.238 

26.542 

33.142 

37.016 

40.746 

19.512 

21.521 

26.399 

32.712 

36.872 

40.603 

4.017 

4.591 

5.452 

7.174 

8.321 

10.904 

2.152 

4.591 

5.595 

7.317 

9.039 

10.043 

4.735 

4.878 

5.882 

7.030 

8.034 

10.617 

 

t Stat 

P(T<=t) 

t Critical 

 

-9.0926 

0.0118 

4.3026 

 

IC50(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 0.0318 0.0317 0.0318 0.1183 0.1036 0.1371 

IC50เฉล่ีย ± SD 0.0318± 0.0001 0.1196± 0.0168 

 

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า ค่า IC50 เฉล่ียของสารสกัดผงเมล็ดกาแฟบดในชั้นเฮกเซน เอทิลอะซิเตท 

และน้ า มีค่าเท่ากับ 0.0758  0.0094 และ 0.0318 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่งสารสกัดในชั้น

เอทิลอะซิเตทจะแสดงค่า IC50 ที่ดีกว่าสารสกัดในชั้นเฮกเซน และชั้นน้ า ส่วนสารสกัดกากกาแฟ พบว่า ค่า 

IC 50เฉล่ียของสารสกัดในชั้นเฮกเซน  เอทิลอะซิเตท และน้ า มีค่าเท่ากับ 0.0950…0. และ 0.01081196 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ และเนื่องด้วยค่า IC50 ของสารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทให้ค่าต่ าที่สุด จึงท า

ให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดผงเมล็ดกาแฟบดและกากกาแฟชั้นเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ดีกว่าสารสกัดในชั้นเฮกเซน และชั้นน้ า เนื่องมาจากว่า หากสารสกัดใดที่ให้ค่า IC50 ต่ าที่สุดจะแปลข้อมูล

ได้ว่า สารสกัดนั้นจะใช้ความเข้มข้นไม่มากในการก าจัดอนุมูลอิสระได้ลงถึง 50 จาก 100 แสดงถึง

ความสามารถในการก าจัดอนุมูลอิสระได้ดี นอกจากนี้สารสกัดจากกาแฟบดและกากกาแฟเมื่อเปรียบเทียบ

ค่า IC50 ในสารสกัดแต่ละชั้นของผงเมล็ดกาแฟบดกับกากกาแฟ พบว่าสารสกัดในชั้นเอทิลอะซิเตทของผง

เมล็ดกาแฟบดมีค่า IC50ที่แตกต่างกันกับในชั้นเอทิลอะซิเตทของกากกาแฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 ในท านองเดียวกันสารสกัดในชั้นเฮกเซน และชั้นน้ าของผงเมล็ดกาแฟบดก็มีค่า IC50ที่แตกต่าง.

กันกับในชั้นเฮกเซน.และชั้นน้ าของกากกาแฟอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน  

4. ผลการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP 

 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP จะใช้สารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตเป็นสารละลาย

มาตรฐาน และได้กราฟมาตรฐานเฟอร์รัสซัลเฟต เป็นสมการเชิงเส้นตรง y = 0.0028x - 0.0692, R2 = 

0.994 จากนั้น น าค่าการดูดกลืนแสงเฉล่ียของสารสกัดมาค านวณ ซึ่งจะได้ ค่าความเข้มข้นของสารสกัด 

และปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระ (มิลลิกรัมของเหล็กต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัวอย่าง) ตามล าดับ ดังแสดง

ในตารางที ่5 

ตารางที่ 5 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผงเมล็ดกาแฟบดและกากกาแฟเทียบกับกราฟมาตรฐานเฟอร์

รัสซัลเฟต และค่า T-test ท่ีระดบั .05 

ส่วนสกัดของสารตัวอย่าง 

ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเฉลี่ย ±SD 

(มิลลิกรัมของเหล็กต่อกิโลกรัมของ

น  าหนักตัวอย่าง) 
T-test 

ผงเมล็ดกาแฟบด กากกาแฟ 

ชั้นเฮกเซน 163.997±5.74 187.750±4.720 t Stat 

P(T<=t) 

t Critical 

-0.7369 

0.5379 

4.3026 

ชั้นเอทิลอะซิเตท 668.602±18.92 631.542±17.33 

ชั้นน้ า 327.634±13.52 430.468±11.14 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในสารสกัดผงเมล็ดกาแฟบด และกาก

กาแฟในแต่ละตัวท าละลายนั้นมีแนวโน้มการเรียงล าดับปริมาณที่สูงสุดไปต่ าสุดเหมือนกัน คือ สารสกัดชั้น

เอทิลอะซิเตท ชั้นน้ า และชั้นเฮกเซน ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ

ระหว่างผงเมล็ดกาแฟบดกับกากกาแฟ โดยใช้สถิติมาช่วยตัดสิน พบว่า ผงเมล็ดกาแฟบดและกากกาแฟมี

ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 วิธีการที่เหมาะสมในการสกัดคาเฟอีนจากผงเมล็ดกาแฟบด และกากกาแฟในงานวิจัยนี้คือ  

วิธีการสกัดด้วยเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยไดคลอโรมีเทน สอดคล้องกับ A. Shalmashi & F. 

Golmohammad, 2010 เพราะสกัดคาเฟอีนได้มากกว่าวิธีการที่ใช้เครื่องเขย่าโดยใช้คล่ืนเสียง อย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05.เมื่อพิจารณาจากปริมาณคาเฟอีนที่สกัดได้ ส าหรับปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

ทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระนั้น ได้ศึกษาสภาพขั้วที่ต่างกันของตัวท าละลาย (เฮกเซน เอทิลอะซิ

เตท และน้ า) พบว่า เอทิลอะซิเตท เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากผงเมล็ดกาแฟบด 

และกากกาแฟ เนื่องจากสภาพความมีขั้วของเอทิลอะซิเตทนั้นอยู่ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับเฮ

กเซน และน้ า ท าให้สามารถสกัดเอาสารประกอบฟีนอลิกออกมาได้ดีกว่าจึงส่งผลให้ค่า IC50 ค่อนข้างต่ า

พร้อมทั้งสอดคล้องกับปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระที่ศึกษาด้วยวิธี FRAP ที่มักจะใช้สองวิธียืนยันผล

ของสารต้านอนุมูลอิสระคู่กัน ที่ได้แสดงผลออกมาค่อนข้างสูงกว่าสารสกัดชั้นอื่น และในส่วนการศึกษา

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP พบว่า สารสกัด

ของผงเมล็ดกาแฟบดกับกากกาแฟแสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้ง
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สองวิธี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่า กากกาแฟที่ผ่านการ

ชงนั้น น่าจะสูญเสียสารต้านอนุมูลอิสระไปไม่มาก เมื่อพิจารณาจากผลการทดลอง ดังนั้นกากกาแฟก็ยังคง

อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมกับมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Ploypradub et.al., 2010 ดังนั้น จึงเหมาะแก่การน ากากกาแฟไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนคาบการแปรแสงของดาวแปรแสง HD 37819 โดยเก็บข้อมูล ณ หอดูดาวเฉลิมพระ

เกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกล้องซีซีดี โฟโตมิเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.5 เมตร ข้อมูลท่ีได้น ามาสร้างกราฟแสง เพื่อหาค่าเวลาที่แสงมากท่ีสุด จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนคาบการ

แปรแสงด้วยกราฟ O-C พบว่า ดาวแปรแสง HD 37819 มีแนวโน้มการเปลี่ยนคาบการแปรแสงเพิ่มมากขึ้นในอัตรา 

7.312210
-12

 วันต่อรอบ  ซึ่งส่งผลให้ดาวแปรแสง HD 37819 จะวิวัฒนาการและมีขนาดเพิ่มมากข้ึน 

ค าส าคัญ:  ดาวแปรแสง  เอชดี-สามเจ็ดแปดหนึ่งเก้า  การเปลี่ยนคาบ 

Abstract 

This research was aimed to study of period change of HD 37189 variable star. The data was observed at 

Regional Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of Thailand via 

CCD photometer that connected to 0.5-m telescope. The O-C diagram was shown the increasing rate at 

7.312210
-12

 day clycle
-1

. The result was shown that the HD 37189 variable star may be evolution to enlarge 

its radius. 

Keywords: Variable star, HD 37819, Period change 
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บทน า 

ดาวแปรแสง(Variable star)เป็นดาวที่มีการเปล่ียนแปลงความสว่าง  (Brightness) หรือ 

ก าลังสองสว่าง (Luminosity) อยู่ตลอดเวลา  ดาวแปรแสงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ดาวแปรแสงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอกดาว (Extrinsic Variable) และดาวแปรแสงที่เกิดจากปัจจัยภายในดาว (Intrinsic 

Variable) (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 

ดาวแปรแสง HD 37819 (V356 Aur, BD+280 856) เป็นดาวแปรแสงภายใน ประเภท เดล

ตา สคูที (Delta Scuti) อยู่ในกลุ่มดาวสารถี จากการศึกษาของ G. BURKI และ M. MAYOR (1980) 

พบว่า ดาวแปรแสง HD 37819 มีคาบการแปรแสง 0.1891600 วัน (4.5398 ชั่วโมง) ต่อมา T. D. 

Padalia และ S. K. Gupta (1983) ได้ท าการศึกษาดาวแปรแสง HD 37819 ในช่วงความยาวคล่ืนแสง

อัลตราไวโอเลต (U) ความยาวคล่ืนแสงสีน้ าเงิน (B) และความยาวคล่ืนที่ตามองเห็น (V) พบว่ามีค่าแอม

พลิจูด U = 0.15,  B = 0.12 และ V = 0.08  และดาวแปรแสง HD 37819 มีคาบการแปรแสง 

0.1892666 วัน  E.Poretti,  L.Mantegaza และ E. Antoneiio (1987)  ได้ท าการศึกษาดาวแปรแสง HD 

37819 พบว่ามีการแปรแสงแบบ 2 โหมด (Double Mode Pulsator) โดยโหมดที่ 1 มีคาบการแปรแสง 

เท่ากับ 0.189 วัน และโหมดที่ 2 มีคาบการแปรแสง 0.156 วัน  จากการศึกษาดาวแปรแสง HD 37819 

ที่ผ่านมายังไม่มีการวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนคาบการแปรแสง  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาการเปล่ียนคาบ

ของดาวแปรแสง HD 37819  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การเก็บข้อมูลของดาวแปรแสง HD 37819 ด าเนินการที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จั งหวัดนครราชสีมา ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยถ่ายภาพดาวแปรแสง HD 37819 ด้วยกล้องซีซีดี โฟโตมิเตอร์ 

(CCD Photometer) ที่ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการท างานผ่านโปรแกรม The Sky X ในการหาต าแหน่งของดาว โดยถ่ายภาพ

ของดาวแปรแสง HD 37819 ผ่านแผ่นกรองแสงในช่วงความยาวคล่ืนสีน้ าเงิน (B) สีที่ตามองเห็น (V) 

และสีแดง (R) ในวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 ถ่ายภาพ Bias, Dark และ Flat ที่ได้น ามา

ก าจัดสัญญาณรบกวน (Reduction Images) แล้วท าการวัดแสงด้วยเทคนิคโฟโตเมตรี (Photometry) และ

เมื่อได้ข้อมูลที่ท าการโฟโตเมตรีแล้วก็จะท าการสร้างกราฟแสง (Light Curves)  และวิเคราะห์การเปล่ียน

คาบการแปรแสงด้วยแผนภาพ O-C (O-C Diagram) 

ผลการศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จะต้องมีดาวฤกษ์ที่ไม่ใช่ดาวแปรแสงอยู่ในภาพ เพื่อใช้เป็นดาว

ตรวจสอบ (Check star) และดาวเปรียบเทียบ (Reference star) โดยจะต้องมีต าแหน่งอยู่ใกล้กับดาวแปร

แสง HD 37819 ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ดาว Nomad1 1190-0099094 เป็นดาวตรวจสอบ และดาว 

Nomad1 1192-0099935 เป็นดาวเปรียบเทียบ (รูปที่ 1) โดยมีข้อมูลเบื้องต้น แสดงในตารางที่ 1 
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รูปที่ 1  ภาพถ่ายดาวแปรแสง HD 37819 ดาวตรวจสอบ และดาวเปรียบเทียบ 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของดาวตรวจสอบ และดาวเปลียบเทียบ 

Star R.A. DEC. B V R 

Nomad1 1190-0099094 (Check 

Star) 

 

5h 42m 40.6428s 29o 37.991 10.511 10.269 10.100 

Nomad1 1192-0099935 (Referent 

Star) 
5h 42m 9.5933s 29o 151.283 9.731 9.416 9.220 

ท่ีมา: ฐานข้อมูล Nomad1 

จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้สามารถสร้างกราฟแสงในช่วงความยาวคล่ืนสีน้ าเงิน (B) สีที่ตา

มองเห็น (V) และสีแดง (R) ดังแสดงในรูป 2 โดยแกน X คือ เวลาวันจูเลียนศูนย์สุริยะ (HJD) และแกน 

Y คือ โชติมาตร (m) และวิเคราะห์ข้อมูลค่าเวลาที่แสงมากที่สุด (HJDmax) โดยสังเกตจากค่าโชติมาตร

ต่ าสุดและได้รวบรวมวิเคราะห์เทียบกับค่าเวลาที่แสงมากที่สุดจากอดีต ดังตารางที่ 2 

 
รูปที่ 2 กราฟแสงจากการสังเกตการณ์ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 

จากตารางที่ 2 ค่าเวลาที่แสงมากที่สุดสามารถน ามาวิเคราะห์หาค่ายุค (epoch) โดยอ้างอิงจาก

สมการ Ephemeris ของ Padalia และ Gupta (1984) ซึ่งได้ค านวณไว้  ดังสมการที่ 1 และสามารถค านวณ

สมการ Ephemeris ใหม่ ได้ดังสมการที่ 2 
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   max 2444620.1675 0.1892666HJD E     (1) 

   max 2457370.2014 0.18926798HJD E     (2) 

          

   เมื่อ HJDmax คือ เวลาวันจูเลียนศูนย์สุริยะที่แสงมากที่สุด 

            และ  E       คือ ยุค (Epoch) 

 จากสมการที่ 2 จะน ามาวิเคราะห์หาค่าเวลาที่แสงมากที่สุดจากการค านวณ และน าค่าที่ได้มา

วิเคราะห์ค่า O-C แสดงดังตารางที่ 2 และน าค่าที่ได้ไปสร้างแผนภาพ O-C (รูปที่  3) 

ตารางที่ 2 ค่าเวลาที่แสงมากท่ีสดุ (HJDmax) ค่า E และ O-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**หมายเหต ุแหล่งอ้างอิง 1. T. D. Padalia และ S. K. Gupta (1983) 2.  E. Poretti, L. Mantegazza และ E. Antonello (1987) 

 

 
รูปที่ 3 แผนภาพ O-C 

 

HJDmax E O-C แหล่งอ้างอิง 

2444620.1675 -67365.0 0.0036 1 

2444643.2585 -67243.0 0.0039 1 

2444644.2028 -67238.0 0.0018 1 

2444915.2330 -65806.0 0.0003 1 

2444925.2610 -65753.0 -0.0029 1 

2444926.2060 -65748.0 -0.0043 1 

2444928.2915 -65737.0 -0.0007 1 

2445319.1328 -63672.0 0.0022 1 

2445319.3220 -63671.0 0.0022 1 

2445322.1552 -63656.0 -0.0037 1 

2446435.4330 -57774.0 -0.0001 2 

2446440.3515 -57748.0 -0.0026 2 

2446443.3759 -57732.0 -0.0065 2 

2446444.3203 -57727.0 -0.0084 2 

2446446.4158 -57716.0 0.0051 2 

2446447.3629 -57711.0 0.0059 2 

2457368.1224 -11.0 0.0029 งานวิจัยนี ้

2457368.3111 -10.0 0.0024 งานวิจัยนี ้

2457370.1969 0.0 -0.0045 งานวิจัยนี ้

O-C 

E 
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จากรูปที่ 3 แผนภาพ O-C เมื่อพิจารณาด้วยสมการโพราโบลาพบว่ามีลักษณะเป็นพาราโบลา

แบบหงาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดาวแปรแสง HD 37819 มีแนวโน้มของคาบการแปรแสงเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

อธิบายได้ด้วยสมการที ่ 3  และวิเคราะห์อัตราการแปรแสง ได้เท่ากับ 7.312210-12 วันต่อรอบ 

 

  12 2 7 43.6561 10 2.3866 10 2.8508 10O C E E           (3) 

     127.3122 10
dP

dE

   วันต่อรอบ 

เมื่อ  O-C  คือ  ผลต่างระหว่างค่าเวลาวันจูเลียนศูนย์สุริยะจากวันสังเกตการณ์ (O) กับการค านวณ (C) 

       E      คือ  ยุค (Epoch) 

       P      คือ  คาบการแปรแสง 

     
𝑑𝑃

 𝑑𝐸
     คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบต่อรอบ 

 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาการเปล่ียนคาบการแปรแสงของดาวแปรแสง HD 37819 โดยเก็บข้อมูลภาพถ่ายของ

ดาวแปรแสง HD 37819 ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรณษา จังหวัดนครราชสีมา ของ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้

เทคนิคโฟโตเมตรี พบว่าดาวแปรแสง HD 37819 มีคาบการแปรแสงเพิ่มขึ้นในอัตรา 7.312210-12 

วันต่อรอบ และดาวแปรแสง HD 37819 อาจจะมีวิวัฒนาการ โดยมีขนาดเพิ่มมากขึ้นตามความสัมพันธ์

ระหว่างคาบกับความหนาแน่น 
1

P


   เมื่อพิจารณาให้มวลคงที่ 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัย 

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และ

อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล 
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การเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา  ซีอี ลีโอนิส 
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Orbital Period Change of Eclipsing Binary Star System CE Leonis 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา CE Leonis ในครั้งนี้ท าการสังเกตการณ์ท่ีหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ด้วยกล้องซีซีดี โฟโตมิเตอร์ในช่วงความยาวคลื่นแสงท่ีตามองเห็น และแสงสีแดง ท่ี

ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนคาบวงโคจรด้วย

แผนภาพ O-C ผลปรากฏว่าระบบดาวคู่ CE Leonis มีคาบวงโคจรลดลงในอัตรา 10.66610
-12

  วันต่อรอบ ซึ่งอาจ

เกิดจากสมาชิกอยู่ใกล้กันมากข้ึน และมีการสูญเสียโมเมนตัมเชิงมุมตามทฤษฎี Angular Moment Loss (AML) 

ค าส าคญั:  ระบบดาวคูอุ่ปราคา  การเปลี่ยนคาบ  ซีอี ลีโอนิส 

 

Abstract 

 The purpose of study was finding the orbital period change of eclipsing binary star system CE Leonis. The data 

was observed at Regional Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of 

Thailand (Public Organization) via CCD photometer in V (visible) and R (Red) bands that is connected to 0.5 m reflecting 

telescope. The O-C diagram was shown the decrease of orbital period at the rate 10.66610
-12

  day/cycle. The result was 

appeared that the other member star was so close and the CE Leonis has Angular Moment Loss (AML) 

Keywords : Eclipsing Binary System, Period Change, CE Leonis 
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บทน า 

        ระบบดาวคู่ (Binary star) เป็นระบบดาวที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป  โคจรรอบกัน

และอยู่ในสนามโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน ในดาวฤกษ์ทั้งหมด พบว่ามีจ านวนของระบบดาคู่มากกว่าครึ่ง  โดย

ระบบดาวคู่จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบดาวคู่แบบมองเห็นแยกกัน (Visual Binaries) และ

ระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด (Close Binary systems)  (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 

 ระบบดาวคู่  CE Leonis  เป็นระบบดาวคู่อุปราคา ประเภท W Uma จากการรายงานของ Yong 

Woon Kang และคณะ (2004) ที่ได้ศึกษาระบบดาวคู่ CE Leonis พบว่ามีคาบวงโคจร 0.30342771 วัน 

และพบว่ามีอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรเพิ่มข้ึนและยังพบว่าระบบดาวคู่ CE Leonis  อาจมีวัตถุดวงที่สาม

ที่มีคาบการส่ายของกราฟ  O-C Residual ประมาณ 22.6 ปี หลังจากนั้น ปกิจ สังสิริ (2009) ได้

ท าการศึกษาการเปล่ียนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ CE Leonis พบว่า มีคาบวงโคจรลดลงในอัตรา 

7.0910-4 วินาทีต่อปี  ซึ่งก็สอดคล้องกับการรายงานของเชิดตระกูล หอมจ าปา (2012)  ที่ได้ศึกษาการ

เปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ CE Leonis ที่มีคาบวงโคจรลดลง และพบว่าระบบดาวคู่ CE Leonis มี

อัตราส่วนมวล เท่ากับ 1.99 มีเปอร์เซ็น การแตะกัน เท่ากับ 3.24% จนกระทั่ง Y.-G. Yang, H.F. Dai 

และ J.-F. Zhang (2013) ได้ศึกษากราฟแสงของระบบดาวคู่ CE Leonis อีกครั้ง พบว่าระบบดาวคู่ CE 

Leonis มีคาบวงโคจรเพิ่มขึ้น ในอัตรา 1.63107 วันต่อปี มีอัตราส่วนมวล 0.533 และมีเปอร์เซ็นการ

แตะกัน 15.8% และค านวณคาบการส่ายของวัตถุดวงที่สามได้เท่ากับ 39.7 ปี ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา

พบว่าระบบดาวคู่ CE Leonis มีการเปล่ียนคาบวงโคจรกลับไปกลับมา จึงท าให้คณะผู้วิจัยเน้นการศึกษา

การเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ CE Leonis 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาในครั้ งนี้ ด า เนิ นการเก็บข้ อมู ลในคืนวันที่  1และ2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559  

ด้วยกล้องซีซีดี โฟโตมิเตอร์ (CCD Photometer) ผ่านแผ่นกรองแสงสีที่ตามองเห็น(V)  และแสงสีแดง (R) 

เชื่อมต่อกับกล้องซีซีดี โฟโตมิเตอร์เข้ากับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ณ 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) กระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึงข้อมูลที่ ได้จะเป็นข้อมูลภาพถ่ายระบบดาวคู่ CE Leonis  

ข้อมูลที่ได้จะน ามาลบสัญญาณรบกวน (Reduction Image)  แล้ววัดแสงโดยใช้เทคนิคโฟโตเมทรี (Photometry)  

และสร้างกราฟแสง(Light Curves)  เพื่อหาค่าเวลาที่แสงน้อยที่ สุด (Time of Minimum) ที่ได้จากการ

สังเกตการณ์  และวิเคราะห์การเปล่ียนคาบวงโคจรจากแผนภาพ O-C (O-C Diagram) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ข้อมูลภาพถ่ ายที่ ได้ จากการสั งเกตการณ์ ระบบดาวคู่CE Leonis จะมีดาวฤกษ์ ข้ าง เคี ยง 

ที่ ใช้ เป็นดาวตรวจสอบ (Check Star) และดาวเปรียบเทียบ (Referent Star) ซึ่ งการศึกษาในครั้ งนี้ 

จะใช้ดาว Nomad1  1133-0205556  เป็นดาวตรวจสอบ ดาว Nomad1 1132-0214162 เป็นดาว

เปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวัดค่าความเข้มแสง (รูปที่ 1)  โดยข้อมูลเบื้องต้นของดาวตรวจสอบและดาว

เป รี ยบ เที ยบ  แสดงดั ง ต า ร า งที่ 1 ซึ่ ง ก า ร สั ง เ กตก า รณ์ ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ภ าพถ่ า ย ร ะบบด า วคู่ 

CE Leonis ในช่วงความยาวคล่ืนแสงสีที่ตามองเห็นจ านวน 355 ภาพ และในช่วงความยาวคล่ืนแสงสีแดง

จ านวน 355 ภาพ  
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รูปที่ 1 ภาพถ่ายระบบดาวคู่ CE Leonis ดาวตรวจสอบ และดาวเปรียบเทียบ 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของดาวตรวจสอบและดาวเปรียบเทียบ 

Stars R.A. DEC. V R 

Nomad1 1133-0205556 

(Check star) 

11h 44m 1.619s +23 37 37.93 12.560 12.490 

Nomad1 1132-0214162 

(Reference star) 

11h 44m 7.007s +2317 49.55 12.300 12.080 

ที่มา: ฐานข้อมูล  Normad 

 

 ข้อมูลที่ท าการโฟโตเมตรีแล้วจะถูกน ามาสร้างกราฟแสง (รูปที่  2)  และน ามาวิเคราะห์ 

หาค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุด ประกอบกับการรวบรวมค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุดที่มีการบันทึก  ดังแสดง 

ในตารางที่ 2  และท าการวิเคราะห์หาค่ายุค (Epoch) จากสมการ Ephimeris เดิมของ Y.-G. Yang และ

คณะ (2013) ดังสมการที่ 1 และสามารถค านวณสมการ Ephimeris ใหม่ได้ดังสมการที่ 2 

 

  min 2447679.6689 0.30343785HJD E    (1) 

  min 2457420.3433 0.30343785HJD E    (2) 

 

เมื่อ HJDmin คือ เวลาวันจูเลียนศูนย์สุริยะที่แสงน้อยที่สุด 

และ  E       คือ ยุค (Epoch) 

 

 

  

CE Leonis 

Check Star 

Referent Star 
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รูปที่ 2 กราฟแสงจากการสังเกตการณ์ 

 

 เมื่อวิเคราะห์การเปล่ียนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่จากกราฟ O-C ด้วยสมการ Quadratic Polynomial 

Fitting Methodแสดงดังสมการที่3และพบว่าระบบดาวคู่ CE Leonis มีแนวโน้มการเปล่ียนคาบวงโคจรลดลงใน

อัตรา 10.66610-12 วันต่อรอบ ซึ่งอาจเกิดจากสมาชิกในระบบดาวคู่ CE Leonis มีระยะห่างใกล้กันมากขึ้น 

ตามกฎของเคปเลอร์ ข้อที่ 3 ( 2 3P a ) หรืออาจเกิดจากการสูญเสียโมเมนตัมเชิงมุมตามทฤษฎีAngular 

Moment Loss (AML) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปกิจ สังสิริ (2552) และเชิดตระกูล หอมจ าปา 

(2555) 

 

ตารางที่ 2 ค่าเวลาที่แสงน้อยท่ีสุด (HJDmin), Epoch และ O-C 

HJDmin ชนิดของอุปราคา Epoch O-C อ้งอิงมาจาก 

2437651.6420 II -65148.5 -0.1805 Y.-G. Yang, et al. 

2437737.5280 II -64865.5 -0.1674 Y.-G. Yang, et al. 

2438111.5000 I -63633.0 -0.1826 Y.-G. Yang, et al. 

2438112.4100 I -63630.0 -0.1829 Y.-G. Yang, et al. 

2438112.5600 II -63629.5 -0.1846 Y.-G. Yang, et al. 

2438113.6200 I -63626.0 -0.1866 Y.-G. Yang, et al. 

2438113.4700 II -63626.5 -0.1849 Y.-G. Yang, et al. 

2438116.3400 I -63617.0 -0.1976 Y.-G. Yang, et al. 

2438116.5000 II -63616.5 -0.1893 Y.-G. Yang, et al. 

2438134.4120 II -63557.5 -0.1801 Y.-G. Yang, et al. 

2438412.6500 II -62640.5 -0.1947 Y.-G. Yang, et al. 

2438414.6100 I -62634.0 -0.2070 Y.-G. Yang, et al. 

2438415.6900 II -62630.5 -0.1890 Y.-G. Yang, et al. 

2438446.6200 II -62528.5 -0.2097 Y.-G. Yang, et al. 

 

  

Phase 

m 

mV 

mR 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

HJDmin ชนิดของอุปราคา Epoch O-C อ้งอิงมาจาก 

2438457.4020 I -62493.0 -0.1997 Y.-G. Yang, et al. 

2438458.3150 I -62490.0 -0.1970 Y.-G. Yang, et al. 

2438463.4800 I -62473.0 -0.1905 Y.-G. Yang, et al. 

2438463.6200 II -62472.5 -0.2022 Y.-G. Yang, et al. 

2438464.5400 II -62469.5 -0.1925 Y.-G. Yang, et al. 

2438464.3900 I -62470.0 -0.1908 Y.-G. Yang, et al. 

2438465.4500 II -62466.5 -0.1928 Y.-G. Yang, et al. 

2438466.3400 II -62463.5 -0.2132 Y.-G. Yang, et al. 

2441777.4440 I -51551.5 -0.2230 Y.-G. Yang, et al. 

2441778.5110 II -51548.0 -0.2180 Y.-G. Yang, et al. 

2441806.4120 II -51456.5 -0.0816 Y.-G. Yang, et al. 

2442090.4270 II -50520.5 -0.0844 Y.-G. Yang, et al. 

2442105.4490 I -50471.0 -0.0826 Y.-G. Yang, et al. 

2442148.3930 II -50329.0 -0.2267 Y.-G. Yang, et al. 

2442150.3930 I -50322.5 -0.1991 Y.-G. Yang, et al. 

2442152.3400 II -50316.0 -0.2244 Y.-G. Yang, et al. 

2442460.4670 I -49301.0 -0.0869 Y.-G. Yang, et al. 

2443596.3480 II -45557.5 -0.1254 Y.-G. Yang, et al. 

2445044.5495 II -40785.0 -0.0811 Y.-G. Yang, et al. 

2445047.4325 I -40775.5 -0.0807 Y.-G. Yang, et al. 

2446829.0089 II -34904.0 -0.1397 Y.-G. Yang, et al. 

2447268.3820 II -33456.0 -0.1446 Y.-G. Yang, et al. 

2447268.5280 I -33455.5 -0.1503 Y.-G. Yang, et al. 

2447291.4410 II -33380.0 -0.1469 Y.-G. Yang, et al. 

2447529.6320 II -32595.0 -0.1546 Y.-G. Yang, et al. 

2447591.5340 II -32391.0 -0.1539 Y.-G. Yang, et al. 

2447592.4360 II -32388.0 -0.1622 Y.-G. Yang, et al. 

2447614.4310 I -32315.5 -0.1665 Y.-G. Yang, et al. 

2447655.4020 I -32180.5 -0.1596 Y.-G. Yang, et al. 

2447679.6687 I -32100.5 -0.1679 Y.-G. Yang, et al. 

2447680.7320 II -32097.0 -0.1666 Y.-G. Yang, et al. 

2447683.7642 II -32087.0 -0.1688 Y.-G. Yang, et al. 

2447921.6450 II -31303.0 -0.1833 Y.-G. Yang, et al. 

2447946.3840 I -31221.5 -0.1745 Y.-G. Yang, et al. 

2447967.3290 I -31152.5 -0.1667 Y.-G. Yang, et al. 

2448677.3560 I -28812.5 -0.1842 Y.-G. Yang, et al. 

2448711.6300 I -28699.5 -0.1987 Y.-G. Yang, et al. 

2448715.5770 I -28686.5 -0.1964 Y.-G. Yang, et al. 

2449101.3930 II -27415.0 -0.2016 Y.-G. Yang, et al. 

2449415.6000 I -26379.5 -0.2045 Y.-G. Yang, et al. 

2449422.5710 I -26356.5 -0.2126 Y.-G. Yang, et al. 

2450249.4110 I -23632.0 -0.0890 Y.-G. Yang, et al. 

2450855.2132 II -21635.5 -0.1005 Y.-G. Yang, et al. 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

HJDmin ชนิดของอุปราคา Epoch O-C อ้งอิงมาจาก 

2450855.3632 I -21635.0 -0.1022 Y.-G. Yang, et al. 

2450857.1841 I -21629.0 -0.1019 Y.-G. Yang, et al. 

2450857.3371 II -21628.5 -0.1007 Y.-G. Yang, et al. 

2450888.2880 II -21526.5 -0.1004 Y.-G. Yang, et al. 

2457895.4150 I 1566.0 -0.1120 Y.-G. Yang, et al. 

2450921.3604 II -21417.5 -0.1027 Y.-G. Yang, et al. 

2451284.4100 I -20221.0 -0.1165 Y.-G. Yang, et al. 

2451608.4710 I -19153.0 -0.1272 Y.-G. Yang, et al. 

2451672.7985 I -18941.0 -0.1285 Y.-G. Yang, et al. 

2451995.1917 II -17878.5 -0.1380 Y.-G. Yang, et al. 

2451995.3435 I -17878.0 -0.1379 Y.-G. Yang, et al. 

2451996.1024 II -17875.5 -0.1376 Y.-G. Yang, et al. 

2451996.2546 I -17875.0 -0.1371 Y.-G. Yang, et al. 

2452364.3071 I -16662.0 -0.1547 Y.-G. Yang, et al. 

2452368.4068 II -16648.5 -0.1515 Y.-G. Yang, et al. 

2452715.5310 II -15504.5 -0.1602 Y.-G. Yang, et al. 

2455277.07741 II -7063.0 -0.0844 Youny Woon Kang et al 

2455277.22925 I -7062.5 -0.0842 Youny Woon Kang et al 

2455277.37948 II -7062.0 -0.0857 Youny Woon Kang et al 

2455303.17061 II -6977.0 -0.0868 Youny Woon Kang et al 

2455917.31260 II -4953.0 -0.1030 Youny Woon Kang et al 

2455971.31268 II -4775.0 -0.1149 Youny Woon Kang et al 

2455971.31290 II -4775.0 -0.1147 Youny Woon Kang et al 

2455918.27441 I -4949.5 -0.2033 Youny Woon Kang et al 

2455918.37438 I -4949.5 -0.1033 Youny Woon Kang et al 

2455918.37484 I -4949.5 -0.1028 Youny Woon Kang et al 

2456007.12779 I -4657.0 -0.1054 Youny Woon Kang et al 

2456008.18783 I -4653.5 -0.1074 Youny Woon Kang et al 

2457420.1901 I 0.0 -0.1532 งานวิจัยนี ้

2457420.3433 II 0.5 -0.1518 งานวิจัยนี ้

2457421.2519 I 3.5 -0.1534 งานวิจัยนี ้
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รูปที่ 3 แผนภาพ O-C 

 

   12 2 75.3333 10 7.6736 10 0.1182O C E E         (3) 

   dP/dE = -10.66610-12 วันต่อรอบ 

 

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาการเปล่ียนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ CE Leonis ในครั้งนี้ ท าการเก็บข้อมูลดาวโดยการ

ถ่ายภาพ  ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัย    ดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะศึกษาการเปล่ียนคาบ  วงโคจรของ

ระบบดาวคู่ CE Leonis ด้วยแผนภาพ O-C ซึ่งผลปรากฏว่าระบบดาวคู่ CE Leonis มีคาบวงโคจรลดลงใน

อัตรา 10.66610-12 วันต่อรอบ ซ่ึงอาจเกิดจจากสมาชิกของระบบดาวคู่ CE Leonis อยู่ใกล้กันมากขึ้นตาม

กฎของเคปเลอร์ข้อที่สาม ( 2 3P a )  และอาจมีการสูญเสียโมเมนตัมเชิงมุมตามทฤษฎี Angular Moment 

Loss (AML)  ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปกิจ สังสิริ (2552) และเชิดตระกูล หอม

จ าปา (2555) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณหอดูดาวเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัย 

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อ านวยความสะดวก  

ทุกอย่างในการด าเนินการครั้งนี้ 

 

 

O-C 

Epoch 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย Wi-Fi ผ่านเว็บเบราว์เซอร์สามารถน าไปใช้

ท้ังในอาคาร บ้านเรือน หรือสถานท่ีต่าง ๆ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบไร้สายผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และศึกษาแบบจ าลองการควบคุมระบบไฟ ซึ่งสามารถเปิด-ปิดไฟ แจ้ง

สถานการณ์เปิด-ปิดไฟผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ ใช้งานได้ในระยะ 20 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง ในการส่งข้อมูล 

 งานวิจัยนี้มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วน Hardware และ Software โดยส่วนของ Hardware ประกอบด้วย 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล Module Wi-Fi ESP8266 ท าหน้าท่ีรับส่ง

ข้อมูลผ่าน Wi-Fi และ Relay 4 channel ท าหน้าท่ีเป็นสวิทช์เปิด-ปิดไฟ Input ใช้ไฟเลี้ยง 5V/1A 4 Output ส่วน 

Software เป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิดไฟ และแจ้งสถานะการเปิด-ปิดไฟ  

 ผู้จัดท าวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ท าให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปิดไฟ  หมดปัญหาในการลืม

ปิดไฟ และการปิดไฟไม่ครบทุกดวง ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเก่ียวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง จาก

ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และด้านความสวยงาม ของงานวิจัยเรื่องนี้มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.19 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.28 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ พอใจมาก 

ค าส าคัญ เว็บเบราว์เซอร์,ไมโครคอนโทรลเลอร์,แอปพลิเคชัน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to create the automatic light system controlled by the 10 metres remote 

wi-fi web browser which can be set up both inside and outside the building.  This research aims to illustrate the 

convenient way for users and revise the capability of electronic system controlled by the wi-fi web browser. 

Hardware and Software were the main components of this study. Hardware consisted with microcontroller 

called Arduino Mega 2016 which estimates the information Mudule  and receives the information through the Wifi 

ESP8266.Also, there are four channel for switching the system which using the 5V/1A. On the other hands, 

Software operated the switch by telling its situations. 

Thus, the development of this research may facilitate people on light switching problem. It costs every 

month in high number of electric fee and increases the energy consumption rate.  

This research has statistically satisfaction on Safety and beauty which are satisfied at 4.19 and the standard deviation 

at 0.28. 

Keywords: Web Browser, applications , microcontroller 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเพื่ออ านวยความสบายให้กับประชากร 

ปัจจุบันเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนใน

ประเทศเช่น การส่ือสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การรักษา การศึกษา และยังส าคัญต่องาน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษย์ เมื่อกล่าวถึงบทบาทเทคโนโลยี กับการศึกษาว่าสามารถน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้กับการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 

Instructor) ระบบส่ือประสม (Multimedia) ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบฐานข้อมูล 

(Data System) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 

ปัจจุบันการเปิด-ปิดภายในอาคาร หรือสถานที่ต่าง ๆ ใช้การเปิด-ปิด โดยการกดปุ่มไฟ ท าให้

การใช้งานแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลา เพราะมีอาคารหลังใหญ่หรือหลายชั้น หรือบุคลากรไม่ได้ปิดไฟภายใน

อาคารจึงท าให้เสียเวลาในการเปิด-ปิด  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะท าระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ท าให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปิดไฟ  หมดปัญหาในการลืมปิดไฟ และการปิด

ไฟไม่ครบทุกดวง ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานอย่างส้ินเปลือง  และยัง

ป้องกันการถูกไฟดูด และไฟช็อต ขณะที่มือก าลังเปียกแล้วไปปิดไฟ ระบบนี้ท างานได้อย่างแม่นย า 

สามารถน าไปใช้ในที่ท างาน หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ ได้ เป็นแนวคิดที่จะประหยัดพลังงานให้มีใช้ อยู่

ต่อไป และอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบไร้สาย 

2. เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟไร้สาย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เสฐียรพงษ์ สมบัติใหม่ และอาทร สิริกุลธมาลา (2557) ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างผ่าน

เครือข่ายไร้สาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลักษณะการท างานของระบบ จะ

ท างานโดยใช้ระบบ Wireless ในการส่งถ่ายข้อมูลในการรับค าสั่งสถานะเปิด-ปิด ร่วมกับแอปพลิเคชันของ

ระบบปฏิบัติการ Android ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย สามารถควบคุมการท างานได้

ที่ระยะ 30 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเสาสัญญาณของระบบ Wireless แต่ละขนาด และส่ิงกีดขวางใน

การส่งถ่ายข้อมูล 

สัญชัย  เอี่ยมสกุล และคณะ (2556) ชุดควบคุมเวลาการเปิด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 จุดโดย

ไมโครคอนโทรเลอร์ มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานนี้สามารถเลือกการใช้งานได้ 8 เอาต์พุตแต่ละเอาต์พุต

สามารถเลือกแรงดันการใช้งานได้ 3 ระดับ ควบคุมโดยซีเลคเตอร์สวิตช์ 
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วณพันธ์  วัยวุฒิ (2555) ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สายอัตตราต่ า

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ

เครือข่ายไร้สายเป็นระบบที่มีข้อจ ากัดเรื่องพลัง ระยะทางในการส่ือสารและความสามารถในการ

ประมวลผลต่ า แต่จะท างานรวมกันเป็นเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่กว้างรับ และส่งข้อมูลจากโหนด (Node) 

แต่ละโหนดในเครือข่าย สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลมีการส่งซ้ าเพื่อประมวลผลหรือเตือน การควบคุม

ภาระแสงสว่างไม่ต้องใช้สายไฟ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัยได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาระบบการติดต่อโดยผ่านระบบ

เครือข่ายไร้สาย  ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ในการคุมควบการท างาน และควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อน ามาประยุกต์พัฒนาเข้าในงานวิจัยเรื่องระบบการควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย 

ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
 

วัสดุอุปกรณ์หลักในการวิจัย 

 Arduino Mega 2560  คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วย ATmaga 

2560 ซึ่งมี 54 ดิจิตอล อินพุต /เอาท์พุต โดยใน ส่วนประกอบที่สามารถใช้งานเป็น PWM ได้ 15 ขา 

อนาล๊อคอินพุต 16 ขา UART 4 ชุด โดยความถี่คริสตรัลบนบอร์ดคือ 16 MHz เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง

คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB บนบอร์ดได้โดยตรง อีกทั้งรูปแบบการออกแบบยังออกแบบให้รองรับการ

สวมกับ Shield ต่าง ๆ ได้โดยตรง ท าให้สามารถพัฒนาระบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อยสวยงาม

โดยรองรับการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Arduino อย่างเต็มรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

                              ภาพที่ 1 Arduino Mega 2560 

 Module Wi-Fi ESP8266 คือโมดูล Wi-Fi ที่มีความพิเศษ คือ สามารถบันทึกโปรแกรมลงบนตัว

อุปกรณ์ มีคุณสมบัติสามารถน าไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีพื้นที่โปรแกรมท่ีมีขนาด 4 MB 

พื้นที่ในการจัดเก็บที่มีขนาดมาก 

ESP8266 เป็นชื่อของไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซึ่งไอซี ESP8266 ไม่มีพื้นที่โปรแกรม (flash memory) 

ในตัว ท าให้ต้องใช้ไอซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม ที่ใช้การเชื่อมต่อผ่าน

โปรโตคอล SPI ซึ่งสาเหตุนี้เองท าให้โมดูล ESP8266 มีพื้นที่โปรแกรมมากกว่าไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์

อื่น ๆ 

 

 

 

ภาพที่ 2  Module Wi-Fi ESP8266 
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โปรแกรม Arduino IDE เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการควบคุมในการเขียนค าส่ัง ลงบน Arduino Mega 

2560  เพื่อใช้ในการท างานควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังภาพที่ 3 

 

 
             

           ภาพที่ 3 โปรแกรม Arduino IDE 

 

การออกแบบวงจรระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 

1.บอร์ด Arduino Mega 2560 

 2.บอร์ด Relay 4 Channels 

 3. Module Wi-Fi ESP8266 

 4.หลอดไฟขนาด 220V จ านวน 4 หลอด 

 

 
 

ภาพที่ 4 การตอ่วงจร 
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ล าดับขั้นตอนการท างานวงจรระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยผ่าน

ตัวกลาง คือ Arduino Control Module Wi-Fi สามารถควบคุมผ่านมือถือที่มีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์โดย

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Module Wi-Fi ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 การตอ่วงจร 

 

การควบคุมการ เปิด-ปิด หลอดไฟทั้ง 4 ดวงสามารถ ควบคุมโดยการผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ และ

สามารถที่สถานการณ์ท างานของหลอกไฟ ดังภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

ภาพที่ 6 การควบคุมการเปิดปิดโดยใช้ เว็บเบราว์เซอร์ 
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ผลการศึกษา 

ระบบงานเดิมของวิจัยเรื่องระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย Wi-Fi ผ่านเว็บเบราว์เซอร์คือ

ผู้ใช้งานต้อง เปิด-ปิด สวิท์ไฟด้วยตนเอง โดยไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกใด ๆ จึงท าให้เสียเวลาในการ

เปิด-ปิด สวิท์ไฟด้วยตนเอง  

 
 

ภาพที่ 7 ระบบงานเดิม 

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วย Wi-Fi ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ท าให้มีความสะดวกในการเปิด-ปิด

ไฟมากขึ้นและยังท าให้ไม่เสียเวลาในการเปิด-ไฟ สามารถเปิดปิดไฟได้ 4 หลอด หรือน าไปพัฒนาต่อก็

สามารถเปิด-ปิดไฟได้มากขึ้นหลายดวง และการเชื่อมต่อ Wi-Fi ยังมีความปลอดภัย เพราะระบบต้องท า

การใส่ Password ระบบจึงสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ จึงท าระบบมีครวามปลอดภัยในการ เปิด-ปิด ไฟ

ของการท างาน และยังสามรถเปิด-ปิดไฟได้ในระยะไกลมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 8 ระบบงานใหม ่

 

ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขเนื่องจากงานวิจัยของเราใช้ ESP8266 Module เป็นตัว

ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จึงท าให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ ซึ่ง Module Wi-Fi ESP8266 มีความถี่ 2.4 

GHz อัตราความเร็วสูงสุด 11 Mbps ระยะทาง 100 เมตร แต่เมื่อได้ทดสอบแล้ว ESP8266 Module มี

อัตราความเร็วไม่ถึงตามที่ต้องการ และระยะทางในการเชื่อมต่อได้ระยะ 20 เมตร เท่านั้น จึงท าให้การ
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เชื่อมต่อ Wi-Fi ช้าและการเชื่อมต่อไม่เสถียรตามต้องการ จึงท าให้การป้อน IP ในเว็บเบราว์เซอร์ มี

ปัญหาคือการไม่พร้อมใช้งาน Server ไม่ได้ส่งข้อมูล จึงท าให้เวลาเปิด-ปิดไฟไม่ต่อเนื่อง และใช้งานได้ใน

ระยะใกล้ขึ้นดังนั้นเราจึงหาวิธีการขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้เร็วขึ้น เช่น ต่อเสาอากาศ ให้สัญญาณปล่อยได้

ไกล และเร็วขึ้น 

ข้อเสนอแนะควรมี Output เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เปิด-ปิดไฟ เพิ่มขึ้นหลายดวง สามารถเปิด-ปิดได้ใน

ระยะไกลขึ้น สัญญาณ Wi-Fi มีอัตราความเร็วและแรงขึ้นจะได้เปิด-ปิดไฟได้ง่ายกว่าเดิม มีความเสถียร

ในการเปิด-ปิดไฟเพื่อที่หน้าเว็บจะได้ไม่ขึ้นว่าหน้านี้ไม่พร้อมใช้งาน และ Server จะได้ส่งข้อมูลเร็ว 

แม่นย า มีความเสถียรมากขึ้น   

เอกสารอ้างอิง 

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย :http://www.thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/ 

      Wireless_Sensor_Network/index.php ค้นหาเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 

เว็บเบราว์เซอร์ http://it.travel2mukdahan.com/2013/04/web-browser.html 

      ค้นหาเมื่อ 2 ธันวาคม  2558  

การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน http://ilearn.lnwshop.com/article/3-การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน-  

      arduino.ค้นหาเมื่อ 10 มกราคม  255 9 

ศึกษาการใช้บอร์ดอุปกรณ์ของ Arduino และ http://thaieasyelec.com/   

      ค้นหาเมื่อ 10 มกราคม  255 9 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ได้น าเสนอการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงเครื่องประดับแหวนของกลุ่มตลาดลูกค้าชาวจีน ซึ่งใน

ปัจจุบันกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนนิยมมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีบทบาทส าคัญช่วยสร้าง

รายได้ให้กับอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตลาดลูกค้าชาวจีนจึงมี

ความส าคัญส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโดยอัตโนติ โดยใช้ข้อมูลจาก

การส ารวจ สังเกต สอบถามกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน และเจ้าของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม

การบริโภคของนักท่องเท่ียวชาวจีน เช่น ราคาซื้อ ขนาดและรูปร่างการเจียรไนของอัญมณี วัสดุท่ีนิยมใช้ผลิตตัวเรือน 

รวมถึงรูปแบบของแหวนล้อมเพชรและแหวนล้อมพลอยท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มลูกค้าชาวจีน จากข้อมูลดังกล่าวน ามาสู่

พื้นฐานในการออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมและการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ

แหวนล้อมโดยอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบของแหวนล้อม และ

พัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวยากรณ์รูปร่างและกฎรูปร่างบนหลักการของระบบ

ออกแบบอัตโนมัติ วิธีการไวยากรณ์รูปร่างและกฎรูปร่างของเครื่องประดับแหวนสามารถอธิบายกระบวนการออกแบบ

รูปทรงของแหวนล้อม เริ่มต้นโดยการศึกษาพารามิเตอร์ท่ีควบคุมรูปร่างของแหวนและพัฒนากฎรูปร่างเพื่อใช้ในการ

เปลี่ยนแปลงรูปทรงของแหวนล้อม ระบบออกแบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาขึ้นสามารถช่วยสร้างโมเดลของแหวนล้อมท่ีมีรูปร่าง

รูปทรงแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถสร้างโมเดลได้คราวละหลายๆวง เพื่อเป็นเสมือนแคตาลอกอเลคทรอนิคส์

ให้กับนักออกแบบ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้งานระบบออกแบบท่ีพัฒนาขึ้นบ่งชี้ว่า ระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดเวลาในการ

ออกแบบและสร้างโมเดลแหวนล้อมแบบสามมิติโดยอัตโนมัติ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57 เม่ือเทียบกับเวลาท่ีใช้ในการ

วาดโมเดลด้วยคน 

ค าส าคัญ: การออกแบบอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  ไวยากรณ์รูปร่าง  เครื่องประดับแหวน  กลุ่มลูกค้า

ตลาดประเทศจีน 

 

Abstract 

 This paper proposes the study, analysis and design of halo rings to meet the needs of Chinese customers 

and takes the results to develop the generative design system based on shape grammar method. Nowadays, Chinese 

customers are the major targe groupt, who plays a key role in Thai jewelry industry. The significant data and 

mailto:somlakwk@gmail.com
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information used in developing the Computer-Aided Jewelry Design System for generating Chinese jewelry ring 

design were studied from purchasing decision making of Chinese customers via market surveys, customer behaviour 

observations and questionnaire. Those data and information are such as the purchasing prices, the gemstone sizes 

and cuts, the cast materials, and the popular styles of halo rings. The development of generative design system is 

based on shape grammar, which depends on the construction of shape rules. We start with the study of controllable 

shape parameters and the used of shape rules within the developed shape grammar. The developed generative design 

system is able to automatically generate 3D models of halo rings with high variety and productivity. The system 

works as an electronic catalogue for jewelry designers. The results of the uses of the system indicates that the system 

is able to reduce time in CAD modelling of halo rings 57% in average comparing to the traditional manual method.   

Keywords: Generative Design, Computer-Aided Design, Shape Grammar, Jewelry Ring Design, Chinese Styles 

 

1.  บทน า 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่

ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยสามารถสร้างมูลค่าสูงถึง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2559) และสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเข้า

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากกับการส่งเสริมตลาด

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย 

 อุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีเทคโนโลยีส าหรับใช้ในกระบวนการออกแบบและ

กระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

ในการออกแบบ (Computer-Aided Design; CAD) มาช่วยในการสร้างและแก้ไขโมเดลอย่างแพร่หลาย 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลายบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเพื่อน ามาใช้ใน

กระบวนการออกแบบ แต่ยังมีข้อจ ากัดส าหรับนักออกแบบ เนื่องจากมีการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน โดย

ส่วนใหญ่นักออกแบบมีความถนัดในการสเก็ตแบบร่างด้วยมือมากกว่าการสร้างโมเดลบนโปรแกรม CAD 

เพราะการสร้างโมเดลบนโปรแกรม CAD อาศัยความช านาญในการเรียกชุดค าส่ัง และมีความซับซ้อน

มากกว่า ในปัจจุบัน โปรแกรม CAD มักถูกใช้ในการวาดรูปแบบลงรายละเอียด (Detailed Design) ซึ่งใน

ข้ันตอนนี้ของกระบวนการออกแบบ หากต้องการเปล่ียนรูปร่างของแบบจะท าได้ยากขึ้น (Alcaide-

Marzal,Antonio Diego-Má s, Asensio-Cuesta, & Piqueras-Fiszman, 2013)  อ ย่า ง ไรก็ตาม ใน

กระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ มีความจ าเป็นในการสร้างโมเดลด้วยโปรแกรมที่ช่วยในการ

ออกแบบ CAD (Wannarumon, 2011) เพื่อใช้ในการท าต้นแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องสร้างต้นแบบแบบ

รวดเร็ว (Rapid Prototype; RP) และเครื่องกัดอัตโนมัติ (Computer Numerical Control; CNC)  

 ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงเกิดแนวความคิดในการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ในย่านแหล่งซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อน ามาออกแบบรูปทรงเครื่องประดับ

แหวนล้อม ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโดยอาศัย

หลักการวิธีไวยากรณ์รูปร่างในการควบคุมการท างานของโมดูล อีกทั้งโมดูลที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วย

ออกแบบรูปทรงแหวนล้อมให้แก่นักออกแบบ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการ

ออกแบบเครื่องประดับแหวนได้ 
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2.  วิธีการด าเนินงานวิจัย 

  วิธีการด าเนินงานวิจัยส าหรับการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโดยใช้วิธีการ

ไวยากรณ์รูปร่างเพื่อควบคุมกลไลการท างานของระบบออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมโดยอัตโนมัติ

ส าหรับกลุ่มตลาดชาวจีน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะผู้วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของ

เครื่องประดับแหวนล้อมที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเลือกซื้อและสวมใส่ โดยท าการสังเกตุพฤติกรรม

ผู้บริโภคของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเทียวในประเทศไทยด้วยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ท่าน 

รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม บทความ หนังสือ เวปไซต์ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ และนิตยาสารที่ได้รับจากทาง

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยและบริษัท ที.แซม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ

ลักษณะรูปแบบแหวน ราคา และวัสดุท่ีนิยมในการเลือกซื้อเป็นต้น  

 2.  คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หารูปแบบเฉพาะตัวและองค์ประกอบของรูปทรงเครื่องประดับ

แหวนล้อมส าหรับกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีน 

 3.  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างโมเดลเครื่องประดับแหวนล้อมแบบสามมิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เช่น วิธีการสวีพ (Sweep) วิธีลอฟท์ (Loft) และวิธีเครือข่ายเส้นโค้ง 

(Curve Network) เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าหรับสร้างโมเดลเครื่องประดับแหวนแบบสามมิติ 

 4.  คณะผู้วิจัยศึกษาไวยกรณ์รูปร่างและกฏรูปร่าง (Shape Grammar and Rule) ของรูปแบบ

แหวนล้อมส าหรับกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีน โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบแหวนและ

พัฒนากฎส าหรับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรูปแบบแหวน 

 5.  พัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมโดยอัตโนมัติด้วยการ

ประยุกต์ใช้วิธีไวยากรณ์รูปร่างส าหรับช่วยสร้างโมเดลและจัดเรียงอัญมณีเม็ดล้อมบนหน้าแหวนแบบสาม

มิติโดยอัตโนมัติให้กับนักออกแบบ เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบและสร้างโมเดลเสมือนจริงบน

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขก่อนน าไปสู่กระบวนการผลิตเครื่องประดับ

แหวนล้อม   

 6.  คณะผู้วิจัยท าการทดสอบโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อม

อัตโนมัติร่วมกับผู้ประกอบการ โดยคณะผู้วิจัยทดสอบการประมวลผลการท างานของโมดูลที่พัฒนาขึ้นและ

ผู้ประกอบการร่วมทดลองใช้งาน และน าผลการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ออกแบบ 

3.  ผลการศึกษา 

3.1 ผลการศึกษาลักษณะรูปทรงเครื่องประดับแหวนตามความนิยมของกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีน 

คณะผู้วิจัยศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ

แหวนล้อม เช่น ราคา ความเชื่อ วัสดุที่นิยมในการเลือกซื้อ ขนาดอัญมณี และรูปแบบของแหวน เป็นต้น 

จากการส ารวจกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ท่าน และเจ้าของธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดับมากกว่า 30 ร้านค้า ณ ศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 

และงานจัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยวิธีการสังเกตการณ์ สอบถามและท าการจดบันทึก

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงศึกษาบทความ เวปไซด์และส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
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(เณศรา สุขพานิช, อักษรศรี พานิชสาส์น, และศักดิพล เจือศรีกุล, 2553; ส านักงานส่งเสริมการค้าใน

ต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว, 2555) จากการศึกษาข้างต้น สามารถจัดกลุ่มตามลักษณะของข้อมูลที่ได้

จากการส ารวจและศึกษารูปแบบเครื่องประดับแหวนที่เป็นที่นิยมของกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีน โดยแบ่ง

ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์รูปทรงเครื่องประดับแหวนตามความคล้ายคลึงกัน 

ผลการวิเคราะห์รูปทรงเครื่องประดับแหวนตามพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีน และ

ผลการคัดเลือกรูปทรงเครื่องประดับแหวน 

3.1.1 ผลการวิเคราะห์รูปทรงเครื่องประดับแหวนตามความคล้ายคลึงกัน 

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และพิจารณาจากลักษณะรูปแบบบริเวณหน้าแหวนและก้านแหวนจากนิตยา

สารและส่ิงพิมพ์จ านวน 20 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า รูปทรงเครื่องประดับแหวนที่มีความคล้ายคลึงกัน

สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่  1 ผลลัพธ์ของจากการจัดกลุ่มรปูทรงเครือ่งประดับแหวนจากความคล้ายคลึงกัน 

 

3.1.2 ผลการวิเคราะห์รูปทรงเครื่องประดับแหวนตามพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มตลาดลูกค้า

ประเทศจีน 

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรผู้บริโภคของกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีนจาก

บทความ ส่ิงพิมพ์ และจากการลงพื้นที่ได้จากสังเกตการณ์ สอบถาม และจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรูปทรง

เครื่องประดับแหวนที่ลูกค้าชาวจีนนิยมเลือกซื้อและสวมใส่ กลุ่มผู้บริโภค ราคา และวัสดุที่นิยมในการ

เลือกซื้อ พบว่า ความนิยมเครื่องประดับของกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีนสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะ

พื้นที่ต่างๆ ของประเทศจีน ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปทรงเครื่องประดับแหวนที่ได้

จากการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 2 ได้แก่ ประเภทหรูหราและเรียบง่าย 

โดยลักษณะรูปทรงเครื่องประดับแหวนประเภทหรูหรามีการประดับด้วยอัญมณีเม็ดยอดอยู่ตรงกลางและ

ล้อมด้วยอัญมณีหรือเพชรตามรูปทรงอัญมณีเม็ดยอดดังแสดงในรูปที่  2ก และลักษณะรูปทรง

เครื่องประดับแหวนประเภทเรียบง่ายมีลักษณะตัวเรือนแบบเรียบและมีการประดับอัญมณีบริเวณตัวเรือน

แหวนเพียงเล็กน้อยดังแสดงในรูปที่ 2ข  
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ตารางที่ 1  ตารางสรุปลักษณะความนิยมเคร่ืองประดับตามลักษณะพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศจีน 

 บริเวณชายฝั่ง

ตอนล่าง 

บริเวณชายฝั่ง

ตอนกลาง 

บริเวณชายฝั่ง

ตอนบน 
ตงเป่ย ตอนใน 

เมือง 
มณฑลกวางตุ้ง เซียงไฮ ้ ปักกิ่ง ฮาร์บิน เสฉวน 

มณฑลฝูเจีย้น     

ลักษณะการบริโภค

เครื่องประดับ 

1. เครือ่งประดับมี

ขนาดเล็ก น่ารกั 

1. มีการเปล่ียนแปลง

ตามแฟชั่น 

1. รูปแบบเฉพาะ 

 

1. เครือ่งประดับมี

ขนาดใหญ ่

1. สินค้าราคาไม่

แพงจนเกินไป 

 2. ไม่นิยมที่มี

รายละเอยีดมากๆ 

2. มีการเปล่ียนความ

นิยมตลอดเวลา 

2. มีราคาสูง แต่

ยังคงมีความดั่งเดิม 

(Traditional) อยู่สูง 

2. เครือ่งประดับที่

แสดงออกถึงความ

มีฐานะ 

 

  3. มีความพรอ้มใน

การซ้ือสินค้าแบรนด์

ต่างๆ 

3. เครือ่งประดับมี

ขนาดใหญ ่

  

   4. เครือ่งประดับมี

รายละเอยีดมากๆ 

  

 
รูปที่  2  รูปทรงเครือ่งประดับแหวน (ก) ประเภทหรูหรา (ข) ประเภทเรียบง่าย 

 

3.1.3 ผลการคัดเลือกรูปทรงเครื่องประดับแหวน 

 คณะผู้วิจัยประชุมร่วมกับและผู้ประกอบการในการคัดเลือกรูปทรงเครื่องประดับแหวนเพื่อใช้ใน

การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ ผลจากการวิเคราะห์

และพิจารณารูปทรงเครื่องประดับแหวนทั้งหมด 2 ประเภท พบว่า รูปทรงเครื่องประดับแหวนที่นิยมของ

กลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีนมีลักษณะเป็นแหวนล้อมเพชรซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้าชาวจีนให้

ความสนใจแหวนล้อมเพชรที่มีสีสันต่างๆ มากกว่าแหวนที่มีลักษณะเรียบง่าย  

คณะผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกรูปทรงเครื่องประดับแหวนประเภทหรูหราโดยมีลักษณะอัญมณีเม็ด

ยอดอยู่ตรงกลางและประดับด้วยอัญมณีหรือเพชรล้อมรอบตามรูปทรงอัญมณีเม็ดยอด เพื่อน ามา

วิเคราะห์หาองค์ประกอบของเครื่องประดับแหวนล้อมและพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

เครื่องประดับแหวนล้อมโดยอัตโนมัติ 

  

(ก) (ข) 
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3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของแหวนล้อม 

แหวนล้อม มีลักษณะเฉพาะตัว ประดับด้วยอัญมณีขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหน้าแหวนและมีอัญมณี

ขนาดเล็กล้อมรอบด้วยรูปแบบต่างๆ ซึ่งแหวนล้อมมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ อัญมณีเม็ดยอด 

อัญมณีเม็ดล้อม กระเปาะอัญมณี และก้านแหวน ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  องค์ประกอบของแหวนล้อม 

 

3.3 ผลการศึกษาไวยากรณ์รูปร่างและกฎรูปร่างของเครื่องประดับแหวนล้อม 

ไวยากรณ์รูปร่าง (Shape Grammars , SG) เป็นวิธีการสร้างและอธิบายกระบวนการออกแบบเพื่อ

ช่วยสนับบสนุนการสร้างแนวความคิดของนักออกแบบในขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการออกแบบ และ

สามารถสร้างแนวทางหรือทางเลือกของรูปแบบที่มีความหลากหลายให้กับนักออกแบบ  

ไวยากรณ์รูปร่างส าหรับบทความนี้เป็นการอธิบายกระบวนการออกแบบของเครื่องประดับแหวน 

โดยท าการก าหนดขอบเขตของเงื่อนไขในการออกแบบและการเปล่ียนแปลงรูปทรงแหวนที่เป็นไปได้ และ

ควบคุมกลไกการท างานของระบบออกแบบอัตโนมัติ เพื่อส ารวจพื้นที่ความเป็นไปได้ของค าตอบในการอก

แบบรูปแบบเครื่องประดับแหวนที่เราสนใจ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา วิ เคราะห์และพัฒนาไวยากรณ์

รูปร่าง สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

ไวยากรณ์รูปร่างของเครื่องประดับแหวนที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของแหวน

ล้อม ซึ่งในบทความนี้  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก (Stiny, 1980; Prats, Lim, Jowers, W. 

Garner, & Scott Chase, 2009; Wannarumon, Pradujphongphet, & L.J. Bohez, 2013; Singh & Gu, 

2012) ได้แก่ รูปร่างเริ่มต้น (Initial shape, I) ขอบเขตของรูปร่าง (Sets of shapes, S) ต าแหน่งอ้างอิง 

(Label, L) และกฎรูปร่าง (Sets of shape rules, R) 

     SG = {I, S, L, R}              (1) 

รูปร่างเริ่มต้น (I) เป็นรูปร่างพื้นฐานส าหรับบอกถึงลักษณะของรูปแบบเริ่มต้นของการจัดเรียงอญั

มณีบริเวณหน้าแหวน ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  รูปร่างเริ่มต้น (Initial shape) 

 

อัญมณีเม็ด
อัญมณีเม็ด

ก้านแหวน 
กระเปาะอั
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ขอบเขตของรูปร่าง (S) เป็นการก าหนดขอบเขตของรูปร่างเพื่อใช้ในการศึกษา ตัวอย่างเช่น อัญมณี

เม็ดยอดมีลักษณะรูปร่างทรงกลม (Round) รูปทรงรี (Oval) รูปทรงคูซชั่น (Cushion) และรูปทรงหยดน้ า 

(Pear) เป็นต้น อัญมณีเม็ดล้อมรูปร่างทรงกลม และรูปร่างหน้าตัดของรูปทรงแหวน เป็นต้น ดังแสดงในรูปที ่5 

กฎรูปร่าง (R) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กฎเริ่มต้น กฎการเปล่ียนแปลงรปูรา่ง และกฎเฉพาะ

รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 5 กฎการเปล่ียนแปลงรูปร่าง เป็นกฎส าหรับใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปร่างเพื่อท าให้เกดิ

รูปร่างใหม่หรือมีความแตกต่างกัน และใช้ในการตกแต่งและประดับ เช่น กฎการย้ายต าแหน่งรูปร่างและกฎการ

เพิ่มหรือลดขนาดรูปร่าง เป็นต้น กฎเฉพาะรูปแบบ เป็นกฎส าหรับใช้เพื่อสร้างพื้นผิวของลวดลายและรูปทรง

เครื่องประดับแหวน ต าแหน่งอ้างอิง (L) เป็นต าแหน่งเพื่อก าหนดการประยุกต์ใช้กฎรูปร่าง ดังแสดงในรูปที่ 5  

จากการวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่างของแหวนล้อม พบว่า พารามิเตอร์ ขอบเขตและเงื่อนไขในการสร้าง

และเปล่ียนแปลงรูปทรงของแหวนล้อม โดยอัญมณีเม็ดยอดมีลักษณะรูปร่างทรงกลมมีขนาดระหว่าง 0.2 – 1 

กะรัต (Carat) และรูปร่างทรงรีมีขนาดระหว่าง 0.1 – 1 กะรัต อัญมณีเม็ดล้อมมีลักษณะรูปร่างทรงกลมมีขนาด

ระหว่าง 0.0067 – 0.03 กะรัต ขนาดของเส้นรอบวงภายในของวงแหวนระหว่าง 41-73 มิลลิเมตร กฎรูปร่าง

และกฎการสร้างรูปแบบตัวเรือนแหวน เช่น กฎการย้ายต าแหน่ง กฎการเพิ่มหรือลดขนาดรูปร่าง กฎเฉพาะ

ส าหรับสร้างรูปแบบตัวเรือนของแหวน เป็นต้น อีกทั้งในบทความนี้ยังพิจารณารูปแบบการฝังของอัญมณีเม็ด

ยอดและเม็ดล้อม และลวดลายที่ใช้ส าหรับตกแต่งหรือประดับตัวเรือนแหวน และสามารถน ามาพัฒนาโมดูล

แหวนล้อมบนคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยไวยากรณ์รูปร่างทั้งหมด 8 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

รูปที่ 5  ไวยากรณร์ูปร่างของแหวนล้อม 

 

รูปที่ 6  รูปทรงแหวนล้อม 

ตัวอย่างกฎ

รูปร่าง  

รูปร่างอญั

กฎเฉพาะ

รูปแบบหน้าตัดก้าน

ตัวอย่างขอบเขต

กฎการเพิ่ม

ต าแหน่ง

กฎการ

คัดลอก 

กฎสวีพ 

กฎการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการฝังอญั
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3.4 ผลการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

 คณะผู้วิจัยพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยภาษา RhinoScript บนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ Rhinoceros 5.0 ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการวิธีไวยากรณ์รูปร่างในการ

ควบคุมการท างานของโมดูลที่พัฒนาขึ้น ซึ่งโมดูลดังกล่าวผู้ใช้งานป้อนข้อมูลน าเข้า ประกอบด้วย ขนาด

เส้นรอบวงภายในของวงแหวนขนาด 52 มิลลิเมตร เลือกรูปร่างอัญมณีเม็ดยอดมีลักษณะทรงกลมโดย

ก าหนดน้ าหนักอยู่ที่ 0.8 กะรัต และอัญมณีเม็ดล้อมน้ าหนักอยู่ที่ 0.01 กะรัต ซึ่งระบบสามารถค านวณ

และประมวลผลในการสร้างรูปทรงแหวนแบบสามมิติโดยใช้เวลาในการค านวณประมาณ 4.50 นาที และ

สามารถสร้างรูปทรงแหวนได้จ านวนทั้งหมด 18 รูปแบบในหนึ่งรอบการท างานของระบบ ผลลัพธ์ที่ได้จาก

ระบบออกแบบอัตโนมัติดังแสดงในรูปทึ่ 7  

คณะผู้วิจัยท าคัดเลือกรูปทรงเครื่องประดับแหวนล้อม โดยน าโมเดลแหวนล้อมแบบสามมิติที่ได้

จากการท างานบนโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบที่พัฒนาขึ้น ท าการแปลงไฟล์สามมิติเป็นไฟล์ 

STL และส่งไปยังเครื่องจักร RP เพื่อขึ้นต้นแบบโมเดลแหวน และน าโมเดลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิต 

ผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 7  ผลลัพธ์ที่ได้จากโมดูลคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมโดยอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 8  รูปชิ้นงานเครื่องประดับแหวนที่ผลิตจริงโดยออกแบบด้วยโมดูลที่พัฒนาขึ้น 

4.  อภิปรายผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคของตลาดชาวจีน คณะผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกรูปทรง

เครื่องประดับแหวนจากทั้งหมด 10 กลุ่ม และพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนเกี่ยวกับ ราคา กลุ่มผู้บริโภค 

และวัสดุที่น ามาผลิตนั้น ได้ท าการวิเคราะห์หารูปทรงเครื่องประดับแหวนล้อม และท าการวิเคราะห์หา

องค์ประกอบและศึกษาไวยากรณ์รูปร่างของแหวนล้อม พบว่า แหวนล้อมมีจ านวนองค์ประกอบ 4 ส่วน 

ได้แก่ อัญมณีเม็ดยอดและเม็ดล้อม กระเปาะ และ ก้านแหวน จ านวนทั้งหมด 18 รูปแบบ ซึ่งในแต่ละ
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รูปแบบมีเทคนิคการสร้างพื้นผิวของโมเดลแบบสามมิติและจัดกลุ่มของการประยุกต์ใช้กฎส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เหมาะสมกับรูปทรงที่มีความแตกต่างกันทั้งหมด 18 รูปแบบ จึงท าให้การศึกษาครั้ง

นี้มีความท้าทายและมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของรูปทรงเครื่องประดับแหวนล้อมท่ี

มีความแตกต่างกัน และการประยุกต์ใช้หลักการวิธีไวยากรณ์รูปร่างสามารถช่วยสร้างและส ารวจพื้นที่ของ

การออกแบบ (Exploration Designs) ที่มีความหลากหลายของรูปทรงเครื่องประดับแหวนล้อมและยังคง

ลักษณะเฉพาะตัวไว้ นอกจากนี้การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นพื้นฐานเพื่อใช้ในการ

พัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนแบบอัตโนมัติ  

ผลการทดสอบการท างานของโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนโดย

อัตโนมัติ ซึ่งโมดูลนี้อาศัยหลักการของวิธีการไวยากรณ์รูปร่างและการค านวณความสัมพันธ์เชิง

คณิตศาสตร์ระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอัญมณีเม็ดกลางและอัญมณีเม็ดล้อม ระยะห่าง

ระหว่างอัญมณีเม็ดล้อม และสามารถสร้างรูปทรงเครื่องประดับแหวนล้อมได้จ านวนทั้งหมด 18 รูปแบบ 

โดยใช้เวลาในประมวลผลประมาณ 4.50 นาทีต่อหนึ่งรอบการท างาน ซึ่งในการออกแบบด้วยการวาดรูป

ด้วยมือของนักออกแบบใช้เวลาในการท างานประมาณ 50 นาทีต่อหนึ่งโมเดล เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการ

วาดรูปด้วยมือของนักออกแบบและการท างานของโมดูลคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า การท างานของ

โมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการออกแบบร้อยละ 57 และยัง

ช่วยให้นักออกแบบสามารถน าโมเดลที่ได้จากโมดูลนี้มาปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างสะดวก และ

ถูกต้องแม่นย า 

5.  สรุปผลการศึกษา 

บทความนี้ท าการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมโดย

อัตโนมัติ เนื่องจากในปัจจุบัน กลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีนเป็นกลุ่มตลาดที่มีบาทบาทส าคัญอย่างมากใน

อุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบลักษณะเฉพาะตัวของรูปแบบแหวนที่

ได้จากการสังเกตและส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มตลาดลูกค้าประเทศจีน จึงแบ่งกลุ่มรูปแบบแหวน

ตามลักษณะความคล้ายคลึงกันและพิจารณาจาก ราคา ลักษณะของผู้บริโภคที่มาจากหลากหลายพื้นที่ 

รวมทั้งวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตและเลือกซื้อของกลุ่มตลาดลูกค้าชาวจีน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ประเภทแหวนหรูหราและเรียบง่าย จากนั้นท าการคัดเลือกกลุ่มแหวนฝังอัญมณีเม็ดยอดล้อมด้วย

เพชร และน ามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบของรูปทรงเครื่องประดับแหวนล้อม จากนั้นรวบรวมและจัดกลุ่ม

ของการประยุกต์ใช้กฎรูปร่างเพื่อใช้ในการจัดเรียงอัญมณีและเปล่ียนแปลงรูปทรงเครื่องประดับแหวนโดย

สามารถพัฒนาไวยากรณ์รูปร่างได้ทั้งหมด 8 รูปแบบ โดยน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเก็บรวบรวมเป็น

ฐานข้อมูลให้กับระบบ เช่น รูปทรงของอัญมณีเม็ดยอด ขนาดอัญมณีเม็ดยอดและเม็ดล้อม ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของวงแหวน และลักษณะรูปแบบของการฝังอัญมณี เป็นต้น คณะผู้วิจัยพัฒนาโมดูลด้วยภาษา 

RhinoScript บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ Rhinoceros 5.0 โดยมีการศึกษาเทคนิค

กระบวนการวาดโมเดลเครื่องประดับแหวนแบบสามมิติแบบต่างๆ และวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหวน  

โมดูลระบบการออกแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างโมเดลรูปแบบแหวนได้หลากหลาย 

และเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลน าเข้าที่ผู้ใช้งานป้อนให้กับโมดูล การท างานของระบบออกแบบ
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เครื่องประดับแหวนที่ได้ท าการศึกษาตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจตลาดเครื่องประดับแหวน

ส าหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน และน าข้อมูลที่ได้นี้มาวิเคราะห์ไวยากรณ์รูปร่างของเครื่องประดับ

แหวนเพื่อพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบโดยอัตโนมัติร่วมกับข้อมูลน าเข้าจากผู้ใช้งาน

ระบบและจากฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น หลังจากนั้นระบบจะท าการสร้างรูปแบบแหวนสามมิติ ด้วยวิธีของการ

สร้างผิวแบบ NURBS ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถท าการปรับแก้ไขโมเดลได้ และน าไปใช้ในการสร้างไฟล์

ประเภท STL เพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบอัตโนมัติด้วย CNC และ RP และน าเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตเพื่อผลิตชิ้นงานจริง ผลลัพธ์จากการพัฒนาโมดูลใช้เวลาในการวาดแบบโดยอัตโนมัติโดยเฉล่ีย 4.50 

วินาที ต่อการสร้างรูปทรงเครื่องประดับแหวนที่แตกต่างกันไปทั้งหมด 18 วง และสามารถช่วยลดเวลาใน

กระบวนการออกแบบและสร้างโมเดลแบบสามมิติได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย า 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์  

กรณีศึกษา หมู่ 7  ต.พระนอน  อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์ และประเมินผลสัมฤทธ์ิโปรแกรมประมาณการรายได้ของ

เกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ เพื่อน ามาใช้ในการ ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้แบ่ง

การด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือการส ารวจข้อมูลและส ารวจความต้องการ ส่วนท่ีสอง คือการพัฒนา

โปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์  และส่วนท่ีสาม คือการประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม

ประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นได้น าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ยซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินพบว่า ด้านการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) เกษตรชาวไร่อ้อยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดบั

ปานกลาง ( x = 3.25)  และผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x = 3.75) ด้านการท างานได้ตาม

ฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) เกษตรชาวไร่อ้อยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x = 

3.77)  และผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80)  ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 

Test) เกษตรชาวไร่อ้อยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x = 3.80)  และผู้ดูแลระบบมีความพึง

พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) เกษตรชาวไร่

อ้อยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90)  และผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( x = 3.67) 

ค าส าคัญ : ประมาณการรายได้ 

 

Abstract 

         This research aims to develop an Online Program for Revenue Estimation of Sugarcane Farmers, Case Studies 

of Moo 7, Tambon Phranon, Mueng District, Nakhonsawan / its achievement that could be used for any 

improvement / development in the future. For how to conduct research/for research method, the researchers divided 

the research operations into 3 parts: Part 1 - to survey and study on information and needs, Part 2 - to develop an 

Online Program for Revenue Estimation of Sugarcane Farmers and Part 3 - to evaluate the Developed Online 

Program for Revenue Estimation of Sugarcane Farmers that the researcher used the questionnaire as a tool for data 

collection. Then calculated the average value which the results found that: for Functional Requirement Test, 

Sugarcane Farmers - the system users have an average satisfaction in moderate level ( x = 3.25) , and System 

Administrators have an average satisfaction in high level ( x =. 3.75). For Functional Test, Sugarcane Farmers - 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

216 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

the system users have an average satisfaction in high level ( x = 3.77) and System Administrators have an average 

satisfaction in high level ( x =. 3.80). For Usability Test, Sugarcane Farmers - the system users have an average 

satisfaction in high level ( x = 3.80) and System Administrators have an average satisfaction in high level ( x = 

3.70). For Security Test, Sugarcane Farmers - the system users have an average satisfaction in high level ( x = 

3.90) and System Administrators have an average satisfaction in high level ( x = 3.67)  

Keywords : Revenue  

 

บทน า 

ในปัจจุบันอ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของประเทศไทย  นอกจากการน าอ้อยไปผลิตเป็น

น้ าตาลแล้ว  อ้อยยังเป็นพืชพลังงานอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย  อ้อยนับเป็นพืชไร่ที่มีราคาดี  ท าให้เป็น

ที่นิยมเพราะปลูกของชาวเกษตร  เกษตรกรหลายรายเปล่ียนจากการท านา หันมาท าไร่อ้อยกันเป็นจ านวน

มาก  เนื่องจากอ้อยมีราคาดี  เกษตรกรหลายรายสามารถลืมตาอ้าปากได้จากการท าไร่อ้อย  มีรายได้ต่อปี

เป็นเงินจ านวนมาก   

จากรายได้ท่ีเป็นเงินจ านวนมากนั้น  ท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเงินเป็นจ านวนมากชาวไร่อ้อยบาง

รายขาดการวางแผนที่ดี  ใช้เงินเกินกว่ารายได้ที่ได้รับในแต่ละปี  เช่นการ  ดาวน์รถยนต์  สร้างบ้าน  และ

ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นต้น  ท าให้เกิดภาระหนี้สิน  จากการใช้เงินเกินรายได้  ชาวไร่ไม่มีการ

ประมาณการรายได้ท่ีจะได้รับในแต่ละปี  เพื่อประกอบในการวางแผนในการใช้เงินในแต่ละปี 

วาสนา สีมากุล (2556) กล่าวว่า  การประมาณการรายได้ เป็นการคาดคะเน หรือประมาณเอา

ว่าเราจะมีรายได้ที่ได้รับเท่าไร และมีรายจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จ านวนเงินเท่าไร เป็นการคาดคะเน

หรือประมาณการว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ๆ  โดยใช้ประสบการณ์ในการหารายได้และ

การน าเงินรายได้ในใช้จ่ายในอดีตที่เป็นมาเป็นตัวก าหนดในการประมาณการในการประมาณการมีการ

คาดคะเนดังนี้   

        การคาดคะเนรายได้   เป็นการประมาณการว่าจะได้รับเงินรายได้จากที่ใดบ้าง เป็นจ านวนเท่าไร 

ซึ่งเป็นการคาดคะเนหรือประมาณเอาเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับจริง  มนุษย์เรามีรายได้หรือเงินสดที่รับเข้ามา

นั้น  มาจากหลายแหล่งด้วยกัน  เช่น เงินเดือน  ค่าจ้าง  รายได้ค่าเช่า  ดอกเบี้ยรับ  รายได้ต่าง ๆ  เหล่านี้  

สามารถคาด คะเนจ านวนเงินได้ค่อนค้างแน่นอน  นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่ไม่อาจคาดคะเนได้  เช่น  ค่า

นายหน้า ค่าธรรมเนียม  เงินรางวัล เงินประกันสังคม และเงินทดแทน  

              การคาดคะเนค่าใช้จ่าย  เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าซึ่ง

อาจจะใช้ตัวเลข ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ในปีที่ผ่านมาจากงบรายได้ ค่าใช้จ่าย  ท่ีผ่านมาเป็นหลัก กรณีไม่มี

ตัวเลขค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริงของปีที่ผ่านมา  ให้ก าหนดค่าใช้จ่ายขึ้นโดย  พิจารณาความต้องการใช้จ่ายของ

บุคคลเป็นหลัก  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเสื้อผ้า  ค่าพักผ่อน  ค่าซื้อตู้เย็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้มีท้ังค่าใช้จ่าย

ประจ า  และค่าใช้จ่ายผันแปร 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น  การเขาถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้

ง่ายขึ้น  มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่าง

มากในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท างานเอกสาร  ความบันเทิงต่างๆ  หรือแม้กระทั้งการพัฒนา
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เครื่องมือท่ีใช้ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ต่างๆอีกมากมาย  ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท า

การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ขึ้น  โดยการน าเอา

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลในการประมาณการรายได้ที่จะ

ได้รับในแต่ละปีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อประกอบในการวางแผนในการใช้เงินในแต่ละปี 

    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาโปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ กรณีศึกษา หมู่ 7  

ต.พระนอน  อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

2.  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โปรแกรมเพื่อการประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์  

กรณีศึกษา หมู่ 7 ต.พระนอน อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “โปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์” นี้ ผู้วิจัยได้

แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนแรกคือการส ารวจ และศึกษาข้อมูลปัจจัยต่างๆ

ที่มีผลต่อการประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนที่สองคือการพัฒนาโปรแกรมประมาณการ

รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์  และส่วนที่สามคือการประเมินผลสัมฤทธิ์โปรแกรมประมาณการ

รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยแต่ละ

ส่วนได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การส ารวจข้อมูล และศึกษาข้อมูลปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการประมาณการรายได้ของ

เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

 การด าเนินการวิจัยในส่วนแรกนั้นผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึง่ได้

ส ารวจปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย  ด้วยการการสัมภาษณ์กับ

ชาวไร่อ้อย เพื่อให้ทราบถึงสภาพการปัจจุบัน ว่ามีการจัดการไร่อ้อยเป็นอย่างไร มีต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ในการท าไร่อ้อย และองค์ประกอบต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการการประมาณการรายได้   เพื่อน าไปออกแบบ

ระบบงานใหม่  ที่ใช้ในการประมาณการรายได้ในไร่อ้อย  จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่

ส่งผลต่อการมีรายได้ของเกษตรกร คือ จ านวนไร่, จ านวนตันอ้อย, ราคาอ้อย, ในส่วนของต้นทุนที่ใช้ใน

การผลิต คือ ค่าปุ๋ย, ค่ายาปราบศัตรูพืช, ค่าเช่าไร่, ค่าตัดอ้อย, ค่าขึ้นอ้อย, ค่าบรรทุกอ้อย และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบ 

การด าเนินการวิจัยในส่วนที่สองนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็น

การประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านทางด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม    MySQL 

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) และใช้โปรแกรมภาษา  PHP     ในการพัฒนา

ส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 

1. การก าหนดปัญหา (Problem Definition) โดยท าการศึกษาจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บ

รวบรวมจากสภาพการท างานในปัจจุบัน ว่ามีปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อพิจารณาก าหนด
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ขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่  

2. การวิเคราะห์ (Analysis) โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินงานในปัจจุบันโดยการน า

ความต้องการที่ได้มาจากขั้นตอนแรก  มาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อท าการพัฒนาเป็น

แบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model ) โดยใช้แผนภาพบริบท(Context Diagram)  

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 

(Entity Relationship Diagram) แสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 

3. การออกแบบ  (Design)  ท าการออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 

ตารางข้อมูล (Data Dictionary) และผังโครงสร้างระบบ (Structure Chart) 

4. การพัฒนา (Development)  ในการพัฒนา Application Software นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนด

เครื่องมือในการวิจัยซ่ึงประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ 

  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)   

  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) 

                   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel(R) Core2 Duo 2.0 GHz. 

                         - หน่วยความจ าหลัก (RAM) 2  GB. 

                         - หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk)    250 GB. 

                         - จอภาพชนิด LCD TFT 14” 

         2. ซอฟต์แวร์ (Software) 

                      - Microsoft Windows 7  

       - MySQL 5.0.51b   

      - PHP 5.2.6 

                  - Apache 2.2.8 

       - phpMyAdmin Database Manager 2.10.3 

5.  การทดสอบ (Testing) ด าเนินการทดสอบโปรแกรมโดยผู้พัฒนาจะเป็นผู้ทดสอบเอง   โดยแบ่ง

ขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 ทดสอบในระหว่างที่ท าการพัฒนาใช้ข้อมูลจริง 

 ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อท าการพัฒนาเสร็จส้ินแล้วโดยใช้ข้อมูลจริง 

6. การติดตั้ง (Installation) ในการติดตั้งระบบนั้นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์  ที่มี

ส่วนประกอบทางด้าน Hardware และ Software ขั้นต่ าดังนี้ 

            1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

                 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Pentium® M Processor 1.73 GHz. 

                       - หน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่ต่ ากว่า   512   MB. 

                       - หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) ไม่ต่ ากว่า 40 GB. 

                       - จอภาพชนิด LCD TFT 14” 

        2. ซอฟต์แวร์ (Software) 
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                    - Microsoft Windows 7  

           - MySQL5.0.51   

          - PHP 5.2.6 

                      - Apache 2.2.8 

           - phpMyAdmin Database Manager 2.10.3 

ส่วนที่ 3 การประเมิน ผลโปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์   

ในการประเมินระบบนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเลือกใช้

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล   และการวิเคราะห์

ข้อมูลรวมถึงสถิติท่ีใช ้

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 .  เพื่อพัฒนาโปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยออนไลน์  กรณีศึกษา  หมู่ 7  ต.พระนอน  อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 จากการศึกษาข้อมูลการท างานในส่วนของขั้นตอนวิธีการ และความต้องการในโปรแกรมประมาณ

การรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยแสดงเป็นแผนภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram)  , แผนภาพบริบท (Context  Diagram) และส่วนเชื่อม

ประสานผู้ใช้ (User Interfaces) ดังต่อไปนี้ 

 แผนภาพไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram) 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส าหรับโปรแกรมประมาณการรายได้

ของเกษตรกรชาวไร้อ้อยออนไลน์โดยใช้การจัดการแบบ Third Normal Form (3NF) ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลในฐานขอ้มูล 
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แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบการท างานของ

โปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบใหม่โดยเขียนเป็นแผนภาพ

บริบท ดังรูปที่ 2 

0
                      

                           

          

           

-                    -                    

-                  -                  
-                /               -                /               

-                         -                         

-                         
-                    

 
 

รูปที่ 2  แสดงแผนภาพบริบทของโปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยออนไลน์ 

  

ส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) 

การออกแบบสิ่งน าออก (Output Design)  

1) ช่ือ   หน้าจอเมนูหลัก 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอเมนูหลักส าหรับเลือกเข้าท างานในส่วนต่าง ๆ 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอเมนูหลัก 
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2) ช่ือ   หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

3) ช่ือ   หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 

4) ช่ือ   หน้าจอจัดการข้อมูลการประมาณการรายได้ 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลประมาณการรายได้ 

   ของผู้ใช้งานระบบ 
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รูปที่ 6 แสดงหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลการประมาณการรายได้ 

 

5) ช่ือ   หน้าจอจัดการข้อมูลราคาอ้อย / ตัน ในแต่ละปี 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลราคาอ้อย / ตัน 

   ในแต่ละปี 

 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอเมนูส าหรับจัดการข้อมูลราคาอ้อย / ตัน ในแต่ละปี 
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การออกแบบสิ่งน าเข้า (Input Design) 

1) ช่ือ   หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

 

 

2) ช่ือ   หน้าจอเพิ่มข้อมูลราคาอ้อย / ตัน ในแต่ละปี 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มข้อมูลราคาอ้อย / ตัน ในแต่ละปี 

 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลราคาออ้ย / ตัน ในแต่ละปี 
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3) ช่ือ   หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ใชง้านระบบ 

 

4) ช่ือ   หน้าจอเพิ่มข้อมูลการประมาณการรายได้ 

วัตถุประสงค์ เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มข้อมูลการประมาณการรายได้ 

 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการประมาณการรายได้ 
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จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์นั้น พบว่า

สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการการประมาณการรายได้

ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ

เกษตรชาวไร่อ้อยผู้ใช้งานระบบ และ ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการ และเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลการประมาณการรายได้ของเกษตรกร ข้อมูลราคาอ้อย และข้อมูลผู้ดูแล

ระบบ  ได้โดยผ่านส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) บนระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การด าเนินงาน

ในส่วนนี้ สะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น เพราะสามารถท างานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการเมื่อท าการเชื่อมต่อกับ

ระบบอินเทอร์เน็ต 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 .  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โปรแกรมเพื่อการประมาณการ

รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ 

 

ผลการประเมิน 

 หลังจากที่ได้พัฒนาระบบประมาณการรายได้ของเกษตรกร เสร็จส้ินตามที่ได้วิเคราะห์และ

ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อทดลองใช้งาน และประเมินผล

โปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรชาวไร่อ้อยออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง  1 กลุ่ม ได้แก่เกษตรกร

ชาวไร่อ้อย จ านวน 50 คน ซ่ึงได้แบ่งการบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงเป็นตารางโดยแบ่ง

ออกเป็น   2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่สองจะบรรยาย

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูล 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ  และอายุ  

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 37 คน (74.00%) และเพศหญิง จ านวน 

13 คน (26.00%) มีอายตุ่ ากว่า 23 ปี จ านวน 3 คน (6.00%) อายุ 23 – 35 ปี จ านวน 17 คน (34.00%)  

อายุ 36 – 45 ปี จ านวน 27 คน (54.00%) และ อายุ 46 ป ีขึ้นไป จ านวน 3 คน (6.00%) ตามล าดับ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมประมาณการ

รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลภายหลัง

จากที่ได้ทดลองใช้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้บริการระบบฐานข้อมูล และด้าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปรากฏผลดังตารางที่ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4    

 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ ความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรมประมาณการ

รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional  Requirement Test)    

รายการ ผลการประเมิน ความหมาย 

x  S.D. 

1. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 3.12 0.328 ปานกลาง 

2. ความสามารถของระบบในด้านการประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 3.38 0.490 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.115 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรมประมาณ

การรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)    

รายการ ผลการประเมิน ความหมาย 

x  S.D. 

1. ความถกูตอ้งในการจัดเก็บขอ้มูลน าเข้า 3.54 0.503 มาก 

2. ความถกูตอ้งในการค้นหาข้อมูล 3.74 0.443 มาก 

3. ความถกูตอ้งในการปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูล 3.94 0.240 มาก 

4. ความถกูตอ้งในการลบข้อมูล 3.98 0.141 มาก 

5. ความถกูตอ้งของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลในโปรแกรม 3.88 0.328 มาก 

6. ความถกูตอ้งของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตารางข้อมูล 3.84 0.370 มาก 

7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 3.78 0.418 มาก 

8. ความน่าเชื่อถือของระบบ 3.54 0.503 มาก 

9. ความรอบคลุมของโปรกรมทีพ่ัฒนากับระบบจริง 3.52 0.505 มาก 

10. การปอ้งกันข้อผดิพลาดทีอ่าจเกิดขึ้น 3.49 0.240 ปานกลาง 

รวม 3.77 0.129 มาก 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรมประมาณ

การรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)    

รายการ ผลการประเมิน ความหมาย 

x  S.D. 

1. ความง่ายตอ่การใช้งานของระบบ 3.96 0.198 มาก 

2. ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 3.62 0.490 มาก 

3. ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ขนาดของตัวอกัษรบนจอภาพ 3.74 0.443 มาก 

4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอกัษรและรูปภาพ 3.76 0.431 มาก 

5. ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย 3.86 0.351 มาก 

6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณห์รือรูปภาพในการส่ือความหมาย 3.94 0.240 มาก 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบหน้าจอภาพ 3.78 0.418 มาก 

8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกบัผู้ใช้ 3.66 0.479 มาก 

9. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 3.76 0.431 มาก 

10. ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความรู้คุ้นเคยและสมารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 3.88 0.328 มาก 

รวม 3.80 0.099 มาก 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรมประมาณ

การรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)    

 

รายการ 

ผลการประเมิน  

ความหมาย x  S.D. 

1. การก าหนดชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ 3.94 0.240 มาก 

2. การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถกูต้อง 3.86 0.351 มาก 

รวม 3.90 0.078 มาก 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ มี

ประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการประมาณการ

รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรผู้ใช้งานระบบ  มี

ความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน ทั้ งในด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้าน

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

(Security Test) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

 ในความถูกต้องในการลบข้อมูล  เกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก คือมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.98 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบส่วนของการลบข้อมูลได้

อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

 และความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลของเกษตรกรชาวไร่อ้อย  ซึ่งอยู่ในด้านการ

ท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) เกษตรกรผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง   คือมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.12 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นยังมีฟังก์ชันงานของระบบไม่

เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้ใช้งานระบบ อาจเป็นเพราะเกษตรกรผู้ใช้งานระบบ

อาจเล็งเห็นข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดจากการท างานของระบบได้ 

 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัช กาฬภักดี  และสุกัญญา หนองกาวี (2556)  ได้ศึกษาเรื่อง 

“พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแปลงไร่ บริษัทน้ าตาลไทยเอกลักษณ์”  พบว่า ด้านการ

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ(Functional  Requirement  Test) มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก ( x  = 4.39) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)  มีความพึงพอใจเฉล่ีย

อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 64.51) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability  Test) มีความพึงพอใจ

เฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.87) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security  Test) 

มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 5.00) จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่าระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแปลงไร่ บริษัทน้ าตาลไทยเอกลักษณ์ ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้

ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

- ระบบควรมีฟังก์ชันงานเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในการรับข้อมูลเข้าที่ใช้ในการประมาณการ

รายได้ท่ีละเอียดกว่านี้ 

- ระบบควรมีฟังก์ชันงานเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยกเลิกการเป็นสมาชิกของระบบการประมาณ

การรายได้  ได้ด้วยตัวเอง 

- ระบบควรมีฟังก์ชันงานเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเปรียบเทียบสถิติการประมาณการรายได้ในแต่

ละปีในรูปแบบของกราฟ 

- ระบบควรมีฟังก์ชันงานที่ใช้ในการจ ากัดสิทธ์ิของผู้ดูแลระบบ   ในแต่ละคนให้มีสิทธ์ิในการเข้าถึง

ข้อมูลที่แตกต่างกัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่องโปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลการท างานในส่วนของขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประเมินผลระบบฐานข้อมูล และน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยได้ส าเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดีโดยได้รับ  ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการและปฏิบัติการ ตลอดจนตรวจสอบ

แก้ไขจาก  อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี     หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ท าให้

งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ที่ช่วยก ากับดูแลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูง   

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนให้ความเอื้อเฟื้อ

สถานที่การปฏิบัติงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่างๆ  ผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงย่ิง  
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บทคัดย่อ 

 โรงพยาบาลมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก็บรักษาโลหิตคือ ธนาคารโลหิต มีหน้าท่ีหลักคือดูแลและเก็บ

รักษาโลหิตให้มีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีดีตามมาตรฐานสากล ในการเก็บรักษาโลหิตนั้น จะเก็บไว้ภายในตู้เย็นเก็บ

โลหิตท่ีอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง  2-6 องศาเซสเซียส โรงพยาบาลได้ประสบปัญหาเรื่องอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิต

ไม่คงท่ี และตู้เย็นเก็บโลหิตไม่มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นได้ จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องเข้ามา

ตรวจเช็คระดับอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่สะดวกต่อการดูแลของเจ้าหน้าท่ี อีกท้ังต้องใช้ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบนาน เพราะทางโรงพยาบาลมีตู้เย็นเก็บโลหิตจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบแจ้ง

เตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัด

ระดับอุณหภูมิไว้ เม่ืออุณหภูมิตู้เย็นเก็บโลหิตผิดปกติระบบจะท าการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเว็บเบราว์เซอร์และแอป

พลิเคชันบนมือถือของผู้ดูแลระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถท าการตรวจสอบและดูข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการเก็บข้อมูล

อุณหภูมิไว้ทุกวันเพื่อท่ีจะย้อนดูข้อมูลได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ผลการพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ  

จากการทดลองใช้ระบบตามการทดสอบฟังก์ชัน (Function Test)  แสดงผลการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเีลี่ย 4.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 ประเมินผลการท างานของระบบโดยรวมเท่ากับร้อยละ 94 แสดงให้เห็นผล

การท างานของโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานได้ในทุกโมดูลและมีเสถียรภาพในการประมวลผล ส่วนผลการประยุกต์ใช้ระบบ

โดยการส ารวจจากความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบในทิศทางเดียวกัน มี

จุดเด่นด้านการให้บริการผู้ใช้ท่ีมีการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน ส่วนด้านท่ีมีระดับความพึง

พอใจน้อยท่ีสุดคือ ด้านการออกแบบในเรื่องความสวยงาม การใช้สี และการสื่อความหมาย เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการใช้

ชุดรูปแบบการแสดงผล 

ค าส าคัญ: ธนาคารเลือด  คุณภาพเลือด อุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิต 
 

Abstract 

         The hospital is consisted of a unit taking responsibility on blood storage such as blood bank.  The 

major responsibility of blood bank is to maintain and store blood in a good quality under a controlled condition with 

international standard. For the blood to be stored, it will be kept in blood bank refrigerators at the temperature of 

2-6 degrees Celsius. Currently, the hospital encounters with the problem on uncertain temperature of blood bank 
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refrigerator and the lack of monitoring system for warning any errors. Based on such problem, it requires officers 

to always inspect the temperature level which consumed too much time because there are several blood bank 

refrigerators in the hospital. Accordingly, the researcher developed Temperature Monitoring System of Blood Bank 

Refrigerator via Web Browser and Mobile Application utilizing temperature sensor. When there is an error of any 

blood bank refrigerator, the system will transfer monitoring data via web browser and mobile application to notify 

the officer to inspect the error and data. Temperature data was collected daily as historical data for rechecking via 

web browser and mobile application. The research of Development of Temperature Monitoring System of Blood 

Bank Refrigerator via Web Browser and Mobile Application was conducted by using Function Test. The overall 

result of the development was in the highest level with mean of 4 . 65  and Standard Deviation of 0 . 5 5 .  The 

evaluation of system operation was 94%, this number represents the operation of the program that can be operated 

in all the modules and sustainable for processing. For the results of system application, the satisfaction on system 

utilization was in the same direction with distinctiveness of service provision of the system that was designed for 

ease of use. The lowest level of satisfaction was appearance design (attractiveness of appearance, colour, and 

communication) due to limitation on utilization of output unit. 

Keywords: Blood bank, Blood quality, Temperature of blood bank refrigerator 

 

บทน า 

 ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโลหิตเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญมาก มีผู้ป่วยหลายประเภทที่มี

ความจ าเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาเช่น ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยมะเร็ง และการรักษาหลายๆ 

อย่างในปัจจุบันนี้ เช่น การผ่าตัดใหญ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นต้น จะไม่สามารถท าได้

หากไม่มีโลหิต การรักษาด้วยการให้  “ โลหิต ” หมายถึง การรักษาที่ต้องให้โลหิตแก่ผู้ป่วย หากผู้ป่วยขาด

ส่วนประกอบใดส่วนหนึ่งของโลหิตไปจนเกิดภาวะผิดปกติจะต้องมีการให้ส่ิงที่ขาดทดแทนเพื่อให้ร่างกายท า

หน้าที่ได้อย่างปกติ หน่วยงานที่ท าหน้าที่เก็บรักษาโลหิตคือ ธนาคารโลหิต มีหน้าที่หลักคือดูแลและเก็บรักษา

โลหิตให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ดีตามมาตรฐานสากล (คู่มือการปฏิบัติงานธนาคารเลือด,กระทรวง

สาธารณสุข, 2537). ในการเก็บรักษาโลหิตนั้น จะเก็บไว้ภายในตู้เย็นเก็บโลหิตท่ีอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 

2-6 องศาเซสเซียส ในปัจจุบันทางโรงพยาบาลประสบปัญหาเรื่องอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตไม่คงที่ และ

ตู้เย็นเก็บโลหิตไม่มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามา

ตรวจเช็คระดับอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่สะดวกต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งต้องใช้

ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน เพราะทางโรงพยาบาลมีตู้เย็นเก็บโลหิตจ านวนมาก และเมื่อตู้เย็นเก็บโลหิตมี

อุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่าที่ก าหนดพร้อมกันหลายๆตู้ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง (มนตรี ตู้จินดา, 

2542) 

 ด้วยเหตุนี้ทีมผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรักษาระดับอุณหภูมิของตู้เย็น

เก็บโลหิต จึงได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเค

ชันบนมือถือ โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิตู้เย็นเก็บโลหิตไม่คงที่ระบบจะท าการส่ง

ข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือของผู้ดูแลระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ

ท าการตรวจสอบและดูข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะย้อนดูข้อมูลในแต่ละวันได้ผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 การวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อออกแบบ

และสร้างระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือให้

เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพด้านการใช้งานสูงสุด โดยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอป

พลิเคชันบนมือถือ มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

          1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคารโลหิตโรงพยาบาล

อุตรดิตถ์ พื้นที่ส าหรับการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบคือภายในธนาคารเลือด ระยะเวลา

ด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม พ .ศ . 2557 – กันยายน พ .ศ . 2558 โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ลักษณะคือ  

  1.1.1 การส ารวจพื้นที่ที่ศึกษา โดยเดินทางไปส ารวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อสังเกต

ข้อมูลโดยทั่วไป ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บ 

เบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ 

  1.1.2 การสัมภาษณ์ การสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus 

Group) และการประเมิน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้

ทดลองใช้ระบบและผู้ใช้ระบบทั่วไป จ านวน 10 คน 

   1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารวิชาการ 

รายงานการวิจัย หนังสือ บทความ ต ารา อินเตอร์เน็ต เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาระบบแจ้ง

เตือนระดับอุณหภูมิในลักษณะต่างๆ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

   1.2.1  เช็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมิ DS18B20   1 ตัวต่อ 1 ตู้ 

   1.2.2  บอร์ด  ESP8266 (NodeMCU) 

   1.2.3  สัญญาณเสียง (Alarm) 

   1.2.4  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

                                             (จักรชัย พงษ์ศธร และณัฐนิชา วีระมงคลเลิศ, 2555(. 

   1.2.5  USB Wifi 

   1.2.6  Infrared Control 

   1.2.7  Micro SD Card Shield Arduino 

   1.2.8  บอร์ดอินเตอร์เฟส และจอแสดงผล (LCD) 

   1.2.9  บอร์ดควบคุม  

   1.2.10  แหล่งจ่ายไฟ 

   1.2.11  โครงสร้างกล่องควบคมุอลูมิเนียม 

   1.2.12  วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ       2. การออกแบบและพัฒนาระบบแจง้เตือน

ระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอรแ์ละแอปพลิเคชันบนมือถือ มีกรอบแนวคิดดังรูป

ที่ 1 
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รูปที่1  บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบแจ้งเตอืนอุณหภูมิภายในตู้เยน็เก็บโลหิต 

 

ผลการศึกษา 

   การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และ

แอปพลิเคชันบนมือถือ ทีมผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน 

ดังนี้ 

  1. วิเคราะห์ความแม่นย าในการวัด เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการวัดจะต้องมีการ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องมาวิเคราะห์หาค่าความแม่นย าโดยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่วัด

ได้จากตู้เย็นมาตรฐาน โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ DS18B20 และเทอร์โมมิเตอร์ ผลการ

วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  

ครั้งที ่    อุณหภูมิที่วัดได้จาก       อณุหภูมิที่วัดได้จาก      อุณหภูมิที่ได้จาก    ค่าความคลาดเคลือ่น     ค่าความคลาดเคลื่อน 

             ตู้เย็นเก็บโลหิต          เซ็นเซอร์ DS18B20       เทอร์โมมิเตอร์      ของอุณหภูมิระหว่าง      ของอุณหภูมิระหว่าง 

            (องศาเซสเซียส)            (องศาเซสเซียส)        (องศาเซสเซียส)      ตู้เย็นเก็บโลหิตกับ         ตูเ้ย็นเก็บโลหิตกับ 

                                                                                                 เซ็นเซอร์ DS18B20         เทอรโ์มมิเตอร ์

                                                                                                   (องศาเซสเซียส)           (องศาเซสเซียส)         

  1                 6                             5.8                       5.4                        0.2                          0.6 

  2                 6                             5.8                       5.6                        0.2                          0.4 

  3                 6                             5.9                       5.2                        0.1                          0.8 

  4                 6                             5.7                       5.6                        0.3                          0.4 

  5                 6                             5.9                       5.5                        0.1                          0.5 

  6                 6                             5.9                       5.4                        0.1                          0.6 

  7                 6                             5.7                       5.5                        0.3                          0.5 

  8                 6                             5.7                       5.6                        0.3                          0.4 

  9                 6                             5.8                       5.4                        0.2                          0.4 

 10                6                             5.8                       5.5                        0.2                          0.5 

ค่าเีล่ีย           6                             5.8                       5.47                      0.2                          0.53 
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จากตารางที่ 1 พบว่าค่าความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิที่วัดได้จากตู้เย็นเก็บ

โลหิตและอุณหภูมิท่ีวัดได้จากเซ็นเซอร์ DS18B20 ได้ค่าความคลาดเคลื่อนเีล่ียอยู่ท่ี 0.2 องศาเซสเซียส 

และค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิระหว่างตู้เย็นเก็บโลหิตและเทอร์โมมิเตอร์ ได้ค่าความคลาดเคล่ือน

เีล่ียอยู่ที่ 0.53 องศาเซสเซียส  จากการทดลองเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคล่ือนจากเซ็นเซอร์ DS18B20 

มีความคลาดเคล่ือนน้อยกว่าเทอร์โมมิเตอร์ ท าให้ค่าของอุณหภูมิที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ DS18B20 มี

ความใกล้เคียงกับอุณหภูมิมาตรฐานจากตู้เย็นเก็บโลหิต และมีประสิทธิภาพในการวัดค่าอุณหภูมิมากกว่า

เทอร์โมมิเตอร์ 

  2. ผลการแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิต จากการทดสอบการท างานของ

ระบบสามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตได้ดังต่อไปนี้ คือ 1) หน้าจอแสดงผล (LCD) 2) 

ไฟแจ้งเตือน 3) สัญญาณเสียง  4) เว็บเบราว์เซอร์โดยใช้ระบบไร้สาย 5) แอปพลิเคชันบนมือถือ 6) การ

บันทึกข้อมูลแบบออฟไลน์ใน SD Card เพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง ดังรูปที่ 2, 3, 4 และ 5  

 
 

 
 

รูปที่ 2  การแจ้งเตอืนผ่านหน้าจอแสดงผล ไฟแจ้งเตือน และสัญญาณเสียง 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3  การแจ้งเตอืนผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยใชร้ะบบไร้สาย 

 

 

ไฟแสดงสถานะ 

สัญญาณเสียงเตือน 
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รูปท่ี 4  การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชนับนมือถือ 

 

 
 

รูปที่ 5  การบันทึกขอ้มูลแบบออฟไลน์ใน SD Card เพื่อดูขอ้มูลย้อนหลัง 
 

   

3. ผลการหาความพึงพอใจของระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ เจ้าหน้าที่ผู้ทดลองใช้ระบบและผู้ใช้ระบบทั่วไป จ านวน 10 คน การหา

ความพึงพอใจของระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน

บนมือถือ ด้วยวิธีการทดลองใช้ระบบกับกลุ่มผู้ใช้ และการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ โดยใช้หลักการ

วัดคุณสมบัติที่ดีของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีลักษณะที่ครอบคลุมมิติทั้ง 4 ได้แก่ มิติด้านเวลา (Time) 

มิติด้านเนื้อหา (Content) มิติด้านรูปแบบ (Format) และมิติด้านกระบวนการ (Process) ผลการพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน

บนมือถือ จากการทดลองใช้ระบบตามการทดสอบฟังก์ชัน (Function Test) แสดงผลการพัฒนาโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเีล่ีย 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ประเมินผลการท างานของระบบโดยรวมเท่ากับ

ร้อยละ 94 แสดงให้เห็นผลการท างานของโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานได้ในทุกโมดูลและมีเสถียรภาพในการ

ประมวลผล ส่วนผลการประยุกต์ใช้ระบบโดยการส ารวจจากความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็น

ถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบในทิศทางเดียวกัน มีจุดเด่นด้านการให้บริการผู้ใช้ที่มีการออกแบบระบบให้มี
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ความง่ายต่อการใช้ง่าน ไม่ซับซ้อน ส่วนด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการออกแบบในเรื่อง

ความสวยงาม การใช้สี และการส่ือความหมาย เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการใช้ชุดรูปแบบการแสดงผล 
                                           

ข้อเสนอแนะการศึกษา 

การออกแบบและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนและควบคุมระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิต 

ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ สามารถน าไปพัฒนาต่อโดยการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์อื่นๆ 

ในการวัดอุณหภูมิเพื่อให้ค่าอุณหภูมิที่มีความแม่นย ามากขึ้น ในส่วนของหน้าเว็บเบราว์เซอร์สามารถเพิ่ม

ฟังก์ชั่นอื่นๆ ท่ีผู้ใช้งานระบบต้องการในการท างานมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบส่งข้อมูลผ่าน SMS  

 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์

และแอปพลิเคชันบนมือถือ พบว่าขีดจ ากัดของระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของอุณหภูมิที่สร้างขึ้นมา

สามารถที่จะแจ้งเตือนได้หากมีความผิดปกติจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อท าการวัดเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ

มาตรฐานของตู้เย็นเก็บโลหิตที่อ้างอิง พบว่ามีค่าอุณหภูมิคลาดเคล่ือนเีล่ีย 0.20 องศาเซสเซียส การ

ท างานของระบบสามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตได้ดังต่อไปนี้ คือ 1) หน้าจอแสดงผล 

(LCD) 2) ไฟแจ้งเตือน 3) สัญญาณเสียง  4) เว็บเบราว์เซอร์โดยใช้ระบบไร้สาย 5) แอปพลิเคชันบนมือ

ถือ 6) การบันทึกข้อมูลแบบออฟไลน์ใน SD Card เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย ดังเช่นเมื่อมีความ

ผิดปกติของอุณหภูมิที่มากขึ้น หรือมีการเปิดประตูตู้เย็นเก็บโลหิตค้างไว้ หรืออาจจะเป็นความผิดปกติของ

การท างานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถรู้ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิด

ความผิดปกติได้ทันทีโดยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ผลการหาความพึงพอใจของ

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบน

มือถือ จากการทดลองใช้ระบบตามการทดสอบฟังก์ชัน (Function Test)  แสดงผลการพัฒนาโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเีลี่ย  4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ประเมินผลการท างานของระบบโดยรวม

เท่ากับร้อยละ 94 แสดงให้เห็นผลการท างานของโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ในทุกโมดูลและมี

เสถียรภาพในการประมวลผล 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศภายในบริษัท: กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ

ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย รวมท้ังหาประสิทธิภาพ และความพึง

พอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนา

ระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น  (Web Application) และได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System 

Development Life Cycle) มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีได้พัฒนาขึ้น แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ 

และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท

กรณีศึกษาบริษัทประกันภัย ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย มีประสิทธิภาพอยู่

ในเกณฑ์ท่ีดี คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ท่ีความเชื่อม่ันของแบบสอบถามค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0. 9210 และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คือมีค่าเฉลี่ย

เลขคณิตเท่ากับ 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ท่ีความเชื่อม่ันของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 

0.7493 

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เว็บแอพพลิเคชั่น  วงจร

การพัฒนาระบบ 

 

Abstract 

The purposes of this research are to design and develop a management information system for Information 

technology service department and to find the efficiency and satisfaction of the developed system. The system was 

developed in the form of a web application and used SDLC (System Development Life Cycle) to design and develop 

the system. The tool used in the research was the management information system program for Information 

technology services department. Questionnaires assess the effectiveness of management information systems by 

experts in programming design and questionnaires evaluate satisfaction for using management information systems 

by the officers of the Information technology department. The results of this research found that the effective 
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assessment result was good with an arithmetic mean of 4.11, Standard deviation of 0.44, and Alpha coefficient 

reliability .9210. The satisfaction officers of Information technology department using the system was good with 

the arithmetic mean of 4.29, Standard deviation of 0.43, and Alpha coefficient reliability .7493. 

Keywords: Management information system for Information technology services department, Web application, 

System development life cycle 

 

บทน า 

 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานแบบเดิม 

และพัฒนาระบบสารสนเทศในงานบริการเดิมนั้นให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจาก

การศึกษา พบปัญหาคือ การบริหารจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบเดิมนั้น

เกิดความยุ่งยาก เนื่องจากมีการแจ้งขอใช้บริการกับสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศหลายช่องทาง

ด้วยกัน เช่น แจ้งขอใช้บริการโดยกรอกรายละเอียดใบค าร้องลงกระดาษแบบฟอร์มใบค าร้องขอ แจ้งค า

ร้องขอผ่าน E-mail หรือแจ้งค าร้องขอผ่านทางโทรศัพท์ กับสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศควบคู่กัน

ไป ซึ่งท าให้การรับแจ้งขอบริการและการบริหารจัดการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี

และสารสนเทศนั้นยุ่งยากและเสียเวลาในการให้บริการกับผู้แจ้งขอใช้บริการ การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้

ยาก มีการจัดเก็บข้อมูลกระบวนการของการท างานระบบแบบเดิมแบบกระจายอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ 

ข้อมูลการแจ้งขอบริการไม่เป็นระบบซึ่งจัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่หลายแหล่งคือ ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ตาม

แฟ้มเอกสารต่างๆที่ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลการแจ้งขอบริการ ท าให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย ข้อมูลกระจาย

อยู่ตามระบบอีเมล์ต่างๆของผู้ใช้งานระบบอีเมล์ และข้อมูลบางส่วนถูกคีย์หรือกรอกข้อมูลใบค าร้องลง

ฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นกลางของบริษัท เมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลจะยุ่งยากและไม่

สะดวกในการสืบค้นข้อมูล การให้บริการล้าช้าเกินก าหนด ไม่สามารถกระจายงานและโอนงานให้กับผู้ที่

รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที ท าให้เรื่องใบค าร้องนั้นคงค้างไม่ถูกด าเนินการ ผู้แจ้งขอใช้บริการต้องรองาน

เป็นเวลานานเกินก าหนด ท าให้แผนงานทั้งหมดต้องเล่ือนแผนหรือล้าช้าออกไปด้วย และข้อมูลน าไปใช้

ประโยชน์ต่อได้ยากหรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสายงานและสนับสนุนการตัดสินในของ

ผู้บริหารสายงานได้ 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการของสาย

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบเดิม จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการเพื่อการจัดการ

งานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศขึ้นภายในบริษัทประกันภัยกรณีศึกษา เพื่อช่วยแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว และท าให้การบริหารจัดการในงานบริการของสายงานนั้นมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยี

และสารสนเทศภายในบริษัทประกันภัยกรณีศึกษา 

 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ

ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นภายในบริษัทประกันภัยกรณีศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาความต้องการและปัญหาของระบบเดิมภายในสาย

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากนั้นได้ท าการ เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ก าหนดขอบเขต 

กลุ่มประชากรก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา และได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน า

หลักการแนวคิดของทฤษฏีแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการบริหารจัดการงานบริการแบบเดิม รวมถึงการน าหลักการ

ทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการ (Process) ในงานบริการแบบเดิม

ด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ตามรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แผนผัง Fish Bone Diagram สาเหตุของปัญหาในงานบรกิารแบบเดมิ 

                   
                 

                  
           

                      
      

               
              

                       
                        
                           

                                        
                         

                                           
       

                  
                

                

            

                         
                       

                          
       

                       
         

                   
                 

              (Raw Data)

                                     

                                   

                     
            



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

241 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

สรุปจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบงานในบริการแบบเดิมด้วยแผนผัง

ก้างปลา (Fish Bone Diagram) ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การบริหารจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยี

และสารสนเทศเกิดความยุ่งยาก เนื่องจาก มีการแจ้งขอใช้บริการกับสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หลายช่องทางด้วยกันคือ แจ้งขอใช้บริการโดยกรอกรายละเอียดใบค าร้องลงกระดาษแบบฟอร์มใบค าร้อง

ขอ แจ้งค าร้องขอผ่าน E-mail หรือแจ้งค าร้องขอผ่านทางโทรศัพท์ กับสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ควบคู่กันไป ซึ่งท าให้การรับแจ้งขอบริการและการบริหารจัดการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สาย งาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศนั้นยุ่งยากและเสียเวลาในการให้บริการกับผู้แจ้งขอใช้บริการ การสืบค้นข้อมูล

ย้อนหลังได้ยาก สาเหตุย่อยเกิดจากการจัดการฐานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลระบบ

แบบเดิมถูกกระจายอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ เทคโนโลยีการสืบค้นล้าสมัย ข้อมูลการแจ้งขอบริการไม่

เป็นระบบซึ่งจัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่หลายแหล่งคือ ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ตามแฟ้มเอกสารต่างๆที่ใช้ในการ

จดบันทึกข้อมูลการแจ้งขอบริการ ท าให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย ข้อมูลกระจายอยู่ตามระบบอีเมล์ต่างๆของ

ผู้ใช้งานระบบอีเมล์ และข้อมูลบางส่วนถูกคีย์หรือกรอกข้อมูลใบค าร้องลงฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็น

ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นกลางของบริษัท เมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลจะยุ่งยากและไม่สะดวกในการสืบค้น

ข้อมูล การให้บริการล้าช้าเกินก าหนด สาเหตุย่อยเกิดจากไม่สามารถกระจายงานหรือมอบหมายงานและ

โอนงานให้กับผู้ท่ีรับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที และขาดระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ท าให้เรื่องใบ

ค าร้องนั้นคงค้างไม่ถูกด าเนินการ ผู้แจ้งขอใช้บริการต้องรองานเป็นเวลานานเกินก าหนด แผนงานทั้งหมด

ต้องเล่ือนแผนหรือล้าช้าออกไปด้วย และข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ยาก สาเหตุย่อยเกิดจากข้อมูลยัง

เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลจากระบบ ข้อมูล (Data) ไม่ตอบสนองความ

ต้องการ รายงานสรุปข้อมูลไม่ตรงความต้องการ ข้อมูลไม่สามารถน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร

ได้ และตรวจสอบผลข้อมูลการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ยาก 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการ 

 หลังจากวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการการ

พัฒนาระบบใหม่ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

ใหม่ได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

   1. ด้านประสิทธิภาพของการท างานระบบ เช่น 1) ความสามารถในการสืบค้นหาข้อมูล

ย้อนหลัง 2) ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 3) ความสามารถในการบันทึกข้อมูลการด าเนินงาน 

4) ความสามารถในการจัดการข้อมูลระบบ 5) ความสามารถในการจัดการการมอบหมายงานให้กับ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 6) ความสามารถในการจัดการโอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบ 7) 

ความสามารถในการตรวจสอบและติดตามสถานะของการด าเนินงาน 8) ความสามารถในก าหนดสิทธิ์การ

เข้าใช้งาน 

  2. ด้านประสิทธิผลของระบบ เช่น 1) ระบบท าให้การบริหารจัดการในงานบริการของสาย

งานมีความสะดวกมากขึ้น 2) ระบบอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย 3) ระบบ

ประมวลผลข้อมูลได้ดี มีความถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ หรือสนับสนุนการ

ตัดสินใจได้ง่าย4) ระบบบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลไว้ในแหล่งเดียวกันอย่างเป็น

ระบบระเบียบ 5) อ านวยความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานได้ดี 6) อ านวย
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ความสะดวกในการโอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้ดี 7) ระบบท าให้สามารถตรวจสอบสถานะ

ผลการด าเนินงานได้ง่าย 8) ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามสิทธิการใช้งานได้ดี 

  3. ด้านความยากง่ายต่อการใช้ระบบ เช่น 1) ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 2) ความ

เหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนหน้าจอภาพ 3) ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและ

รูปภาพบนหน้าจอภาพ 4) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสัญลักษณ์หรือรูปภาพ  5) ความเป็น

มาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 6) ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบน

จอภาพ 7) ค าศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 8) ความเหมาะสมในการใช้

ข้อความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย 

   4. ด้านความปลอดภัยของข้อมูลระบบ 1) การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการ

ตรวจสอบผู้เข้าใช้งานระบบ 2) การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 3) การมีระบบ Logout 

ในการออกจากระบบ 4) การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

3. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 

  ผลการออกแบบคอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบเพื่อจะท าให้ทราบถึงการไหลเข้าและออกของ

กระแสข้อมูลของระบบ แสดงตามรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 แผนภาพ Context Diagram ของระบบ 
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4. ผลการออกแบบกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ 

ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ มีกระบวนการท างานของระบบ และหน้าเว็บระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ ตาม

รูปที่ 5 

5. ผลการออกแบบ User Interface โดยมีหน้าต่างของระบบเพื่อรองรับการใช้งาน แสดงตัวอย่าง 

ตามรูปที่ 5 และ ตามรูปที่ 6 

 
 

รูปที่ 5 หน้าเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบรกิาร 

 

 
 

รูปที่ 6 หน้าระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการงานบรกิาร 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ

ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท กรณีศึกษาบริษัทประกันภัย โดยการให้คะแนนแบบ

ประเมินใช้เกณฑ์ส าหรับผู้ประเมินให้คะแนน (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) และแปล

ความหมายค่าเฉล่ียรายข้อของแบบประเมิน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ 
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ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ 

ล าดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชีย่วชาญ X  S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1 ส่วนของการน าเข้าข้อมูล (Input) 3.97 0.40 ดี 

2 ส่วนของกระบวนการการท างาน (Process) 4.30 0.45 ดี 

3 ส่วนของการแสดงผลข้อมูล (Output) 4.13 0.43 ดี 

4 ส่วนของการเก็บขอ้มูล (Storage) 4.05 0.46 ดี 

 เฉล่ียรวม 4.11 0.44 ดี 

 

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 11 ท่าน โดยภาพรวมของระบบแล้วพบว่าระบบมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ดี จากการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยประสิทธิภาพในส่วนของการ

น าเข้าข้อมูล (Input) มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ในส่วนของ

กระบวนการการท างาน (Process) มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 

ในส่วนของการแสดงผลข้อมูล (Output) มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.43และในส่วนของการเก็บข้อมูล (Storage) มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.46 และผลเฉล่ียรวมมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 

ดังนั้นจึงสรุปผลได้ว่าการประเมินระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดี และจากการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ผลค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

ส าหรับการประเมินประสิทธิ์ภาพระบบจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.9210 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้สูงหรือค่อนข้างสูง 

ผลประเมินความพึงพอใจระบบ 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหนา้ที่ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ล าดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ X  
S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1 ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ 3.98 0.46 ดี 

2 ด้านประสิทธิผลของระบบ 4.24 0.45 ดี 

3 ด้านความยากง่ายตอ่การใชร้ะบบ 4.29 0.46 ดี 

4 ด้านความปลอดภัยของขอ้มูลของระบบ 4.67 0.37 ดีมาก 

 เฉล่ียรวม 4.29 0.43 ดี 

 

               ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ภายในสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  จ านวน

ทั้งหมด 21 ท่าน โดยภาพรวม พบว่า 1) ด้านประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 3.98 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ถือว่าระบบสามารถท างานได้เป็นอย่างดี ตรงตามท่ีได้ออกแบบระบบ 

(Design) ไว้เบื้องต้น 2) ด้านประสิทธิผลของระบบ มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.45 ถือว่าระบบสามารถช่วยอ านวยสะดวกกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบร่วมกับการ

บริหารจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และระบบสามารถแก้ปัญหา

ของสายงานในปัจจุบันได้ 3) ด้านความยากง่ายต่อการใช้ระบบ มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.29 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46  ถือว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นง่ายต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ 

4) ด้านความปลอดภัยของข้อมูลของระบบ มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.37 ถือว่าระบบสามารถเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

จากการประเมินผลความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านพบว่า ค่าเฉล่ียรวม มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.29 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของ

สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้ทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  และจากการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ผลค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับส าหรับ

การประเมินประสิทธิ์ภาพระบบจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบภายในสายงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมีค่าเท่ากับ 0.7493 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้สูงหรือค่อนข้างสูง 

 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท กรณีศึกษาบริษัทประกันภัย โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย รวมทั้งหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบ และเพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม 

ซึ่งเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้วิจัยได้น าหลักการทฤษฏีแผนผังก้างปลา 

(Fish Bone Diagram) มาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการงานบริการของสายงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศนั้นเกิดความยุ่งยาก ซึ่งท าให้ได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการบริหารจัดการงานบริการของสายงาน และอาศัยหลักการทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle: SDLC) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดย

สามารถสรุปความส าคัญของการแก้ไขปัญหาโดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการที่ได้พัฒนาขึ้น

ได้ดังนี้ 

    1. ระบบสามารถช่วยแก้ไขเรื่องการแจ้งขอใช้บริการกับสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศหลาย

ช่องทางได้ จากเดิมนั้นผู้แจ้งขอใช้บริการนั้นต้องกรอกรายละเอียดใบค าร้องลงกระดาษแบบฟอร์มใบค า

ร้อง แจ้งค าร้องขอผ่าน E-mail หรือต้องแจ้งค าร้องขอผ่านทางโทรศัพท์ กับสายงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศควบคู่กันไป ปัจจุบันผู้แจ้งมีการแจ้งขอใช้บริการช่องทางเดียวคือ ผู้แจ้งสามารถการกรอกใบค า

ร้องออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่

พัฒนาขึ้นได้อย่างง่ายและสะดวก สามารถแจ้งขอใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนให้

เจ้าหน้าที่ได้ทราบทันทีเมื่อมีการกรอกใบค าร้องออนไลน์เข้ามาผ่านระบบ ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจรับ

ใบค าร้องได้อย่างทันท่วงที ไม่เสียเวลาในการให้บริการกับผู้แจ้งขอใช้บริการ และท าให้ง่ายต่อการบริหาร

จัดการงานบริการของเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

    2. ระบบสามารถช่วยแก้ไขเรื่องการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ยาก จากเดิมนั้นมีการจัดเก็บข้อมูล

ระบบแบบเดิมถูกกระจายอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ ข้อมูลการแจ้งขอบริการไม่เป็นระบบซึ่งจัดเก็บข้อมูล
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กระจายอยู่หลายแหล่งคือ อยู่ตามแฟ้มเอกสาร ตามระบบอีเมล์ของผู้ใช้งาน และข้อมูลบางส่วนจัดเก็บอยู่

ในฐานข้อมูลกลางของบริษัท ปัจจุบันข้อมูลการแจ้งขอบริการทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ

ระเบียบอยู่ในฐานข้อมูลแหล่งเดียวกัน โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL Server ในการจัดการข้อมูล

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังจากฟังก์ชั่นการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยระบุเลขที่ใบค าร้องหรือชื่อเรื่องของ

ใบค าร้องที่ต้องการทราบรายละเอียด ระบบก็จะแสดงผลรายละเอียดใบค าร้องรวมถึงสถานะของใบค าร้อง

ให้ผู้ใช้งานได้ทราบอย่างทันที 

    3. ระบบสามารถช่วยให้การบริการไม่ล้าช้าเกินก าหนด จากเดิมการจัดการงานบริการของสาย

งานนั้นขาดระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ไม่สามารถกระจายงานหรือมอบหมายงานและโอนงาน

ให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที ท าให้เรื่องใบค าร้องนั้นคงค้างไม่ถูกด าเนินการ ผู้แจ้งขอใช้บริการ

ต้องรองานเป็นเวลานานเกินก าหนด ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการเข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการ ระบบมีฟังก์ชั่นการมอบหมายงานและโอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ผ่านระบบ 

เจ้าหน้าที่สามารถกระจายงานหรือมอบหมายงาน และโอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบผ่านระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีการมอบหมายงานหรือโอนงานระบบจะมีการ

แจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบทันที ท าให้การบริการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ล้าช้าเกิน

ก าหนด  

    4. ข้อมูลจากระบบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย จากเดิมนั้นข้อมูลยังเป็นข้อมูลดิบ 

(Raw Data) จัดเก็บอยู่ในแฟ้มเอกสาร หรือตามระบบอีเมล์ของผู้ใช้งาน เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการประมวล

จากระบบ ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการเข้ามาช่วยในการประมวลข้อมูล ข้อมูลที่ได้

จากการประมวลผลระบบสามารถตอบสนองความต้องการของสายงาน และสนับสนุนการตัดสินในของ

ผู้บริหารสายงานได้ เช่น ข้อมูลรายงานสรุปใบค าร้องรายปี ข้อมูลรายละเอียดของใบค าร้อง และข้อมูล

ความคืบหน้าของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจะเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นใช้ภายในบริษัท 

กรณีศึกษาบริษัทประกันภัย ระบบโดยรวมนั้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและตอบสนองความ

ต้องการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทประกันภัยกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี ท าให้การ

บริหารจัดการงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานบริการ และสามารถน าระบบ

ไปใช้งานจริงได้  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานในงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานหรือบริหารจัดการงานภายในสายงาน เช่น การพัฒนาระบบงานบริหารจัดการบัญชีรายรับ

รายจ่ายภายในสายงาน การพัฒนาระบบงานบริหารจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผลพนักงาน

ภายในสายงาน เป็นต้น โดยใช้หลักการและทฤษฎีเดียวกันนี้ในพัฒนาระบบขึ้นมา เพื่อปรับปรุง

กระบวนการท างานภายในสายงาน ท าให้การบริหารจัดการสายงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพและ

ประสบความส าเร็จอย่างสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัส

ข้อมูลผ่าน QR CODE และประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR 

CODE ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ส่วนท่ีหนึ่งการส ารวจข้อมูล

และส ารวจความต้องการ ด าเนินการด้วยการสุ่มส ารวจข้อมูลจาก User ว่ามีความต้องการและแนวคิดในเรื่องข้อมูล Web 

page ส่วนตัวหรือ Web page สาธารณะไปในทิศทางใด ส่วนท่ีสอง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page          

และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR CODE และส่วนท่ีสาม คือการประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page 

และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR CODE ท่ีพัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากนั้นได้น าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ยซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินพบว่าด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ระบบ (Functional Requirement Test) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.35) ด้านการ

ท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 

4.18) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x

= 4.19) จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่าน 

QR CODE ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: ข้อมูล  รหัสแท่ง 2 มิติ 

Abstract 

 This research aims to develop an information system for sharing data web page, displaying information via 

QR CODE  and  evaluate the information system  to test the systems for sharing data web page and displaying 

information via QR CODE. For the research methodology the researcher divided three parts: 1) the data survey and 

the survey of requirements which conducted with a random survey of Users on their demands and concept 

information direction about Privacy Web page and Public Web page, 2) develop an information system for sharing 

data web page and displaying information via QR CODE, 3) an evaluation of information system for  data web 

page and displaying information via developed QR CODE. The researchers used questionnaires tool for collecting 

data, then calculated data for the average which found that; the average satisfaction level was 4.35 for the functional 

requirement Test, the average satisfaction level of Functional Test was 4.18, and the average satisfaction level of 

the Usability Test was 4.19. The results can be concluded that the developed information systems for sharing data 

web page by accessing information via QR CODE can be deployed on a massive scale. 

Keywords: data  QR Code 
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บทน า 

              ในปัจจุบันการกระจ่ายข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ มีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ Web Site ซึ่งถือ

ว่าเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารที่รวดเร็วและไวที่สุดในยุคสมัยปัจจุบัน เหล่านี้มีอุปกรณ์และรูปแบบการ

รับส่งข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น Computer, Tablet, Smart Phone ฯลฯ โดยมีผู้ให้บริการจ านวนมากเปิด

กว้างในการกระจ่ายช่องทางการส่ือสาร อาทิ Facebook, Line, Twitter และอื่นๆ ผู้ให้บริการเหล่านี้มักมี

ข้อจ ากัด และสิทธิ์ต่างๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยเปิดให้ใช้บริการในบางฟังก์ชั่น เป็นต้น 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page โดย

การเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR CODE เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีพื้นที่ในการกระจายข่าวสารที่เป็นของตัวเอง สร้างหัว

ข้อความรู้ต่างๆ เพื่อให้กับผู้อื่นได้ โดยได้น าเทคโนโลยี QR CODE เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางในการกระจาย

ข้อมูลไปยังที่ต่างๆ รองรับการท างานในทุกๆ อุปกรณ์ และมีขอบเขตการท างานในการสร้าง web page 

อย่างทันสมัย โดยจะออกแบบให้เป็นในรูปแบบของ Dynamic Web page จึงท าให้ระบบมีความสมบูรณ์

และใช้งานง่ายมากย่ิงขึ้น 

QR Code คือ รหัสชนิดหนึ่ง ที่เป็นบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทหนึ่งที่ญี่ปุ่นในปี 

1994 โดยบริษัทดังกล่าวมีชื่อว่า Denso Wave โดยค าว่า QR Code ย่อมาจาก Quick Response โดย

วัตถุประสงค์ในการสร้าง QR Code นั้นก็เพื่อความสะดวกในการถอดรหัสโค้ดให้รวดเร็ว โดยเจ้า QR 

Code นี้เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่ประเทศไทยจะรู้จัก QR Code นั้นเราสามารถจัดเก็บให้อยู่

ในรูป URL,Text,Phone Number และ SMS ท าให้สะดวกสบายในการใช้งาน โดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ 

เพียงแค่เราเจอ QR Code เมื่อไหร่ เราก็แค่ใช้มือถือที่สามารถสแกน QR Code ได้มาสแกนเลย โดยที่เรา

ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆให้เสียเวลา  โดยโปรแกรมสแกน QR Code มีมากมายหลายโปรแกรม

ด้วยกัน เช่น QR Code Reader ที่มีทั้ง iPhone และ Android  

มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (อุบลรัตน์ และคณะ,2557) ได้ท าการพัฒนาส่ือประกอบการสอนแบบมี

ส่วนร่วมออนไลน์ด้วยการเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ เพื่อวัดความสนใจในเนื้อหาของผู้เรียนและเสริม

ทักษะการฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า ผลการประเมินการประเมินการใช้งาน ได้ค่าเฉล่ีย

โดยรวมเท่ากับ 4.72 มีประสิทธิภาพดีมาก  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย ภาษา PHP 

พัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผู้ใช้งาน ระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL และ Apache ช่วยในการติดต่อ

ฐานข้อมูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลผ่านเว็บเพจได้สะดวก และรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR 

CODE ภายใน มหาวิทาลัย และบุคคลภายนอก ได้รับรู้ข่าวสาร 

 2. เพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR 

CODE  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานของระบบงานเดิมซึ่งจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

บางส่วน และบางจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล เพื่อมาท าการวิเคราะห์ ออกแบบ และท าการพัฒนาระบบ
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สารสนเทศติดตั้งระบบและทดลองใช้งานและท าการประเมินผลระบบ โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ 

(ธีรวัฒน์ และคณะ, 2552) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัส

ข้อมูลผ่าน QR CODE ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ระยะ ดังนี้ 

  - ระยะวางแผนโครงการ วัตถุประสงค์คือ การก าหนดข้อสรุปความจ าเป็นและแนวทางส าหรับ

การพัฒนาระบบ โดยท าความเข้าใจกับปัญหาพร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาจากนั้นจึงศึกษา

ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จากนั้นจึงก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมพร้อม

ก าหนดแผนผังส าหรับการพัฒนาระบบ 

  - ระยะวิเคราะห์ระบบ วัตถุประสงค์คือ การศึกษาท าความเข้าใจกับระบบงานปัจจุบันอย่าง

ละเอียดเพื่อก าหนดแนวทางส าหรับการออกแบบระบบ การรวบรวมความต้องการเป็นหลัก (Requirement 

Gathering) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์จนได้

ข้อสรุปที่เป็นความต้องการที่แท้จริงที่ชัดเจน พร้อมเสนอแนวทางส าหรับการออกแบบระบบออกมาเป็น

ระบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการ โดยใช้แบบจ าลองในการส่ือสารความเข้าใจให้กับทุกคนที่

เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ การใช้แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นต้น 

  - ระยะออกแบบระบบ วัตถุประสงค์คือการออกแบบระบบขึ้นมาใหม่ โดยทั่วไปเป็นการก าหนด

องค์ประกอบและกระบวนการต่าง ๆ ของระบบที่สอดคล้องกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้วให้มี

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ระบบนี้ท างาน และอยู่ในขอบเขตที่ก าหนด ได้แก่ การก าหนดวิธีการ

น าข้อมูลเข้าไปในระบบ การประมวลผลข้อมูลในระบบ การแสดงผลลัพธ์การท างาน การประมวลผลข้อมูล

ในระบบ การแสดงผลลัพธ์การท างานของแต่ละขั้นตอนของระบบ ทั้งผลลัพธ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ

การพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ในรูปของรายงานหรือเอกสาร การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User 

Interface) 

 - ระยะการน าระบบไปใช้ วัตถุประสงค์ การท าให้ระบบที่ออกแบบใหม่นั้นเกิดขึ้นจริง หรือการ

น าพิมพ์เขียวที่ออกแบบไว้มาท าให้เป็นผลในรูปธรรม โดยการสร้างขึ้นมาทดสอบการท างาน และน าไป

ติดตั้งใช้งาน และประเมินผลว่าระบบนั้นตรงกับความต้องการที่แท้จริง  

และในส่วนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR 

CODE 

แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ  

ส่วนที่ 1 ศึกษาการด าเนินงาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อทราบถึงสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน  

ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากส่วนที่หนึ่ง เพื่อ

ก าหนดความต้องการของระบบงานใหม่ออกแบบระบบใหม่ทั้งในส่วนของการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ 

กระบวนการเก็บและใช้ข้อมูล ฐานข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งเป็นการเขียนและทดสอบโปรแกรม ว่าท างานถูกต้อง
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ตามท่ีได้ออกแบบไว้หรือไม่ และการทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้วการติดตั้งระบบสารสนเทศในสถานที่

จริง เพื่อทดลองการท างานของระบบกับข้อมูลจริงโดยผู้ใช้จริงเพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ  

ส่วนที่ 3 การประเมินผลระบบ 

2. การศึกษาการด าเนินงานของระบบ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรทั่วไป จ านวน 

35 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการตามขั้นตอน ดังนี้ จัดประชุมทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อท า

ความเข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงชี้แจงถึงความชัดเจนของหัวข้อสัมภาษณ์แต่

ละหัวข้อ ด าเนินการสัมภาษณ์ และสอบถาม คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมาจัดพิมพ์เป็นผลสรุปการ

สัมภาษณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยมีหัวข้อการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การด าเนินงานของระบบระบบงานเดิม ความต้องการ

ระบบงานใหม่  การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งวิเคราะห์สรุปตามประเด็น

หัวข้อการสัมภาษณ์ 

3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ในครั้งนี้ศึกษาการท างานของระบบที่ผ่านมาและน ามาพัฒนา

ให้เป็นระบบปัจจุบันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ แนวทางการพัฒนาระบบได้ด าเนินการตาม

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (ธีรวัฒน์, 2552) ดังนี้  วางแผนในการพัฒนาระบบโดยก าหนดขอบเขต

ของระบบ ก าหนดประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ

อาจารย์  นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  จ านวน 35 คน วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามประเด็น ได้แก่ ข้ันตอนการด าเนินงานระบบปัจจุบัน ความต้องการ

ของระบบ ประกอบด้วย รายงานข้อมูล วิธีน าเข้าข้อมูล วิธีการประมวลผล ระยะเวลาใช้ในแต่ละ งานการ

ควบคุม และสอบถามถึงข้อดีข้อเสียของระบบงานเดิม 

  เพื่อก าหนดแนวทางส าหรับการออกแบบระบบงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดย

น าข้อมูลความต้องการระบบงานใหม่มาวิเคราะห์น าเสนอแนวทางส าหรับการออกแบบระบบใหม่โดยใช้

แบบจ าลอง ได้แก่ แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ตารางข้อมูล (Data Table) 

  การน าระบบไปใช้ การน าส่ิงที่ได้จากการออกแบบมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ ติดตั้งบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ Server ของมหาวิทยาลัย และประเมินผลการท างานของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้

หรือไม่  

4.  การประเมินผลระบบ ซึ่งในการประเมินผลระบบสารสนเทศนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลระบบสารสนเทศ ได้แก่ อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป 

จ านวน 35 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบประเมินไปแจกกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานและใช้ระบบ 

จ านวน 35 คน ซ่ึงผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

โดยท าการแจกแบบประเมินและเรียกคืนด้วยตนเอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ซึ่งจะ

ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ Share 

data web page และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR CODE มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert's scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ส่วนที่ 3 เป็น

การสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended questions) เพื่อให้ผู้ตอบแบบ

ประเมินแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้น าแบบประเมินที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

การค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน สถิติที่ใช้ คือ จ านวน (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าอธิบาย ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความ

พึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR CODE สถิติที่ใช้คือ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในรูปตารางประกอบค าอธิบาย ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบโดยการจัด

กลุ่มปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดบั ดังนี้ 

    ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายความว่า  มากที่สุด 

    ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความว่า  มาก 

    ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความว่า  ปานกลาง    

    ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความว่า  น้อย 

    ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความว่า  น้อยที่สุด 

ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบการท างานของระบบ

ฐานข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งเป็นระบบใหม่โดยเขียนเป็นแผนภาพบริบท 

ดังรูป 
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ภาพที่ 1  แผนภาพบริบทระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page 

                                              โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR CODE 

 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) (ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย(2544)) 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส าหรับระบบฐานข้อมูลขั้นตอนการ

ด าเนินงานโดยใช้การจัดการแบบ Third Normal Form (3NF) 

 
 

                       ภาพที่ 2  แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลในฐานข้อมูล 

หน้าจอการบันทึกข้อมูล และการสร้าง QR CODE 

 คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ Share data web page และแสดงรหัสข้อมูลผ่าน 

QR CODE  โดยออกแบบ และเขียนโปรแกรมส าหรับการบันทึกข้อมูลเนื้อหาความรู้ และสร้าง QR 

CODE ส าหรับแชร์ข้อมูลความรู้ลงในระบบ  
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ภาพที่ 3  แสดงหน้าจอการบันทึกขอ้มูล และสร้าง QR CODE ความรู้ลงในระบบ 

 

ผลการประเมิน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา เมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมพบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน (51.43%) และเพศชาย จ านวน 17 คน (48.57%) 

มีอายุ 21 – 35 ปี จ านวน 32 คน (91.43%) อายุต่ ากว่า 21 ปี   จ านวน 3 คน (8.57%) ระดับการศึกษา 

ศึกษาด้วยตนเองจ านวน 0 คน (0.00%) ระดับการศึกษา ประถมศึกษาจ านวน 0 คน (0.00%) ระดับการศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 2 คน (5.71%) ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จ านวน 12 คน 

(43.29%) ระดับการศึกษา ปวส.จ านวน 9 คน (25.41%) และ ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 12 

คน (34.29%) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย
 

)(x
 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ

ระบบ Share data web page และ แสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR CODE ด้านการตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 

x  S.D. 

1. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการขอ้มูลผู้ดูแลระบบ 4.16 0.583 มาก 

2. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการขอ้มูลสมาชิก 4.21 0.572 มาก 

3. ความสามารถของระบบในด้านการสรา้ง Theme Web Box 4.21 0.656 มาก 

4. ความสามารถของระบบในด้านการตรวจสอบ Web Box ของสมาชิก 4.28 0.749 มาก 

5. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการ URL Web 4.26 0.772 มาก 

6. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการขอ้มูลสมาชิก 4.23 0.777 มาก 

7. ความสามารถของระบบในด้านการสรา้ง Web Box 3.93 0.705 มาก 

8. ความสามารถของระบบในด้านการเลือกใช้ Theme Web Box 4.20 0.739 มาก 

9. ความสามารถของระบบในด้านการสรา้ง Header Web Box 4.21 0.680 มาก 

10. ความสามารถของระบบในด้านการสรา้ง Title Web Box 4.25 0.859 มาก 

11. ความสามารถของระบบในด้านการสรา้ง Content Web Box 5.00 0.749 มากที่สุด 

12. ความสามารถของระบบในด้านการสรา้ง Footer Web Box 4.80 0.755 มากที่สุด 

13. ความสามารถของระบบในด้านการ Share data web page ในรูปแบบ QR 

CODE 
4.80 0.675 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้ระบบ (Requirement Test) ผู้ตอบแบบสอบถามมีพึงพอใจในความสามารถของระบบในด้านการ

จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.16) ความสามารถของระบบในด้านการจัดการ

ข้อมูลสมาชิก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.21) ความสามารถของระบบในด้านการสร้าง Theme Web 

Box (กล่องข้อความ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.21) ความสามารถของระบบในด้านการตรวจสอบ 

Web Box ของสมาชิก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.28) ความสามารถของระบบในด้านการจัดการ 

URL Web มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.26) ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลสมาชิก 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.23) ความสามารถของระบบในด้านการสร้าง Web Box มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก ( x =3.93) ความสามารถของระบบในด้านการเลือกใช้ Theme Web Box มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( x =4.20) ความสามารถของระบบในด้านการสร้าง Header Web Box มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x

=4.21) ความสามารถของระบบในด้านการสร้าง Title Web Box มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.25) 

ความสามารถของระบบในด้านการสร้าง Content Web Box มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =5.00) 

ความสามารถของระบบในด้านการสร้าง Footer Web Box มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.80) 

ความสามารถของระบบในด้านการ Share data web page   ในรูปแบบ QR CODE มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( x =4.80) ตามล าดับ 
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ตารางที่  1.2  ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความ พึงพอใจท่ีมีต่อระบบ 

Share data web page และ แสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR CODE ด้าน x ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

(Usability Test) 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  S.D. 

1.  ความง่ายตอ่การใช้งานของระบบ 4.28 0.859 มาก 

2.  ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.20 0.749 มาก 

3.  ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ขนาดของตัวอกัษรบนจอภาพ 4.11 0.755 มาก 

4.  ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอกัษรและรูปภาพ 4.25 0.675 มาก 

5.  ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย 4.16 0.800 มาก 

6.  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการส่ือความหมาย 4.05 0.769 มาก 

7.  ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.23 0.693 มาก 

8.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกบัผู้ใช้ 4.20 0.679 มาก 

9.  ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.21 0.686 มาก 

10. ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความรู้คุ้นเคยและสามารถปฏิบัตติามได้โดยง่าย 4.25 0.650 มาก 

จากตารางที่ 1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

(Usability Test) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความง่ายต่อการใช้งานของระบบมากที่สุด มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.28) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ  

และค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความรู้คุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x

=4.25) ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก       ( x

=4.23) ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบ จอภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก       ( x

=4.21) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ และความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์

โต้ตอบกับผู้ใช้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.20) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายส่ือ

ความหมาย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.16) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบน

จอภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =4.11) และความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการ

ส่ือความหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.05) ตามล าดับ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการพัฒนาระบบ Share data web page และ แสดงรหัสข้อมูลผ่าน QR CODE มีประเด็น

ส าคัญที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ Share data web page และแสดงรหัส

ข้อมูลผ่าน QR CODE พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษามหาวิทยาลัย

ฯ และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุดในทุกๆ ด้าน ท้ังในการตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลในระบบ (Security Test) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
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 ในข้อความสามารถของระบบในด้านการสร้าง Web Box  ซึ่งอยู่ในด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน

งานของระบบ (Functional Requirement Test) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉล่ียอยู่

ที่ 3.93 แต่มีระดับต่ ากว่าข้ออื่นอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นยังมีฟังก์ชันงานของ

ระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเป็นเพราะรูปแบบของการสร้าง  Web Box ที่ยังมี

ความยุ่งยากและต้องด าเนินการหลายขั้นตอนและเมนูการใช้งานอาจมีความซับซ้อนมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อรองรับ

การใช้งานที่หลากหลายตามยุคสมัยในปัจจุบัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษาและช่วยแนะน า

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดีย่ิงจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้า

หาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในการท ารายงานการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธนู ศรีไสย์ ประธานคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ท่ีกรุณาเสนอแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานวิจัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ได้ให้ค าแนะน า 

และข้อเสนอแนะที่ดีย่ิงในการจัดท างานวิจัย 

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับใช้ในการวิจัยใน

ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงย่ิง  

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูบูชาแด่บิดา มารดา 

ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมส่ังสอนผู้วิจัยจนได้มีวันนี้ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์ 

ของ ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  วิธีการด าเนินการวิจัยนั้น ได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น  2 ส่วน ส่วน

แรกคือการส ารวจด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์  กับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศมหาวิทวิทยาลัย

เจ้าพระยา และผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ  ส่วนท่ีสองคือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน

และประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการมาตรฐานและการประเมินนักศึกษาการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร่วมกับการจัดการฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการ

จัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม PHP เป็นส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้และการโปรแกรมควบคุมการท างาน  ผลการ

พัฒนา พบว่า   ระบบสารสนเทศสามารถบริหารจัดการข้อมูลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา และ

สามารถประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างอัตโนมัติได้ท้ังหมด  7 แบบฟอร์ม   รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการประเมินและประมวลผลการปฏิบัติงาสหกิจศึกษา ท้ังส่วน

ของนักศึกษา อาจารย์นิเทศ  ผู้นิเทศงานจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจ าศูนย์สหกิจศึกษา  และสามารถออก

รายงานได้อย่างอัตโนมัติ  จ านวน 6 รายงาน ตามมาตรฐานแบบฟอร์มการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาของ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เอกสารแบบฟอร์มเก่ียวกับสหกิจศึกษาได้น้อยลง

เนื่องจากระบวนการสหกิจศึกษามีหลายขั้นตอน จากการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่าง

อัตโนมัติ จึงเป็นประโยชน์เพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษา และสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสารประเมินแต่ยังมีประสิทธิภาพดีและมีความถูกต้อง

ทันสมัยและก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป 

ค าส าคัญ: สหกิจศึกษา, การประเมินผล, เว็บ 

 

Abstract 

This research aims to develop information system for online evaluating and processing on the operations 

of The Cooperative Education Program (CO-OP) of Cooperative Education Center of Chaopraya University. For 

research methods, the researcher divided the research operations into 2  parts: the first is to explore with the 

discussion and interviews with staffs of Cooperative Education Center, the Chaopraya University supervisors and 

the supervisors of the establishments. The second part is to develop the information system for online evaluating 

and processing on the operations of CO-OP, which apply the standards of knowledge and science on the operations 

of CO-OP with database management and information systems development by using the My SQL to manage 
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database. And using a PHP application interfaces with the user and application control.   The results of developing 

are found that the information system can manage data for assessment on the operation of CO-OP and can 

automatically evaluate 7  forms of process data on the operations of CO-OP. And the information system can 

decrease the process for assessment on the operation of CO-OP not only for students, the Chaopraya University 

supervisors, staffs of Cooperative Education Center, and the supervisors of the establishments. And such data can 

be processed into information in the form of 6 various reports on the standards of Thai Association for Cooperative 

Education. From the development of information systems can share of information automatically. It is useful for 

evaluating and processing cooperative education. And can be implemented quickly and easily, making the operation 

more efficient. Is accurate, up to date and bring benefits and cost-effective next.      

Keywords: Cooperative Education, Assessment, Web Application 

 

บทน า 

  จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นการศึกษาที่ท าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

จริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ (Work Based Learning) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเสมือนหนึ่งเป็น

พนักงานชั่วคราว  หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) สห

กิจศึกษาช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็น

ระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย คือ สถานประกอบการ นัก

ศึกษาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัย 

 การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา ด้านการประเมินผลสหกิจศึกษานั้น มีกระบวนการในการ

ด าเนินงาน  14  ขั้นตอนซึ่งในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฝ่ายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย  ผู้นิเทศงานจากสถานประกอบการ และตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและสหกิจศึกษา

นานาชาติ  จากขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษาในด้านการประเมินผลการศึกษา ของนักศึกษานั้นพบว่า ใน

การกรอกข้อมูลของแบบประเมินในแต่ละแบบฟอร์มนั้น มีเอสารแบบฟอร์มการประเมินทั้งหมด จ านวน7  

แบบฟอร์ม และรายงานที่มาจากแบบฟอร์มการประเมินจ านวน 6 รายงาน  จากการศึกษาสภาพการด าเนินงาน

ในด้านของวิธีการประเมินและประมวลผลนั้น พบปัญหา และจุดที่ควรพัฒนาในการด าเนินงานดังนี้ 1) การ

กรอกข้อมูลแบบประเมินผลเป็นการกรอกข้อมูลแบบท ามือ (Manual) 2)เอกสารเป็นกระดาษอาจสูญหายหรือ

เสียหายได้ 3) เกิดการผิดพลาดในการจัดส่งเอกสาร กรณี สถานประกอบการอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ  

4)เกิดการผิดพลาดในการกรอกคะแนนประเมินผล 5)เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลเนื่องเป็นการค านวณ

โดยใช้ MS Excel และ 6) เกิดความล่าช้าในการประมวลผล 

จากการด าเนินงานและปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น  เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาในด้านการประเมินการประมวลผลสหกิจศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท าการวิจัยเพื่อพัฒนา 

“ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์”โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาช่วยในการด าเนินงานสหกิจศึกษาศึกษา ด้านการประเมินและประมวลผลสหกิจ  เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
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ระบบการประมวลผล วางแผน  และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิผลในการด าเนินงาน

มากย่ิงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 วัสดุอุปกรณ์ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 

2.โปรแกรม My SQL  

3.โปรแกรม PHP 

4.โปรแกรม Apache 

5.โปรแกรม Microsoft Office 
 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์ ” นี้เป็น

การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ศึกษาการด าเนินงานของการประเมินและประมวลผลการปฏิบัติงาสหกิจศึกษา  

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน เอกสารที่ใช้

ประกอบการการด าเนินงาน และรวบรวมความต้องการต่าง ๆ ของระบบงานใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น เป็นการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview Method) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษา

ระบบการท างานเดิม และความต้องการในระบบงานใหม่ ด้วยการสนทนา และการสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าศูนย์สหกิจศึกษา จ านวน 2 คน นักศึกษาสห

กิจศึกษา จ านวน 55 คน ผู้นิเทศงานจากสถานประกอบการ จ านวน 20  คน  และอาจารย์นิเทศงานสหกิจ

ศึกษา จ านวน15 คน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง สภาพแวดล้อมในการ

ด าเนินงานปัจจุบัน และรวบรวมความต้องการ ในระบบสารสนเทศ  ที่จะพัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการการท า

ต้นแบบ (Prototyping Approach) โดยก าหนดความต้องการเริ่มแรกหรือความต้องการพื้นฐานส าหรับ

ระบบแล้วสร้างต้นแบบและให้กลุ่มเป้าหมายท างานกับต้นแบบและแสดงความคิดเห็นถึงการปรับปรุง

พัฒนาเพื่อน าข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงต้นแบบ และน าเวอร์ชันใหม่กลับไปทดลองใช้งาน 

ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์ เป็น

การวิจัยเชิง ประยุกต์ (Applied research) ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผล

สหกิจศึกษาออนไลน์  ในรูปแบบ Web Application โดยใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม 

My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย การก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

เก็บรวบรวมมาจากส่วนที่หนึ่ง เพื่อก าหนดความต้องการของระบบงานใหม่ การออกแบบระบบใหม่ทั้งใน
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ส่วนของการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (GUI) กระบวนการเก็บและใช้ข้อมูล  ฐานข้อมูล(Database) รวมถึง

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  การพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งเป็น

การเขียนและทดสอบโปรแกรมว่าท างานถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และการทดสอบกับข้อมูลจริง

ที่เลือกแล้ว และการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อทดสอบการท างานของระบบกับข้อมูลทดสอบโดยผู้ใช้จริง

เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ 

 

ผลการศึกษา 

  จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานปัจจุบัน และ

รวบรวมความต้องการต่างๆ ในระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์ ที่

จะพัฒนาขึ้น สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษา

ออนไลน์ โดยแสดงเป็น Use Case Diagram แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) และ ส่วน

เชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) ดังต่อไปนี้ 

 

Use Case Diagram  

 
 

รูปที่ 1 แสดง Use Case Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์ 
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แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

 
 

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ระบบสารสนเทศเพือ่การประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์ 

 

 

 

ส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) 

การออกแบบส่ิงน าออก (Output Design)  

 

 
 

รูปที่ 3  แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา (มจพ–สก 08) 
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  รูปที่ 4 แสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (มจพ–สก 09) 

 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอรายงานตรวจสอบการท าแบบประเมิน 

 

 

การออกแบบสิ่งน าเข้า (Input Design) 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลผู้นิเทศ 
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รูปที่ 7 แสดงหน้าจอจับคู่นักศึกษากับอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน 

 

 
 

 รูปที่ 8 แสดงหน้าจอการสร้างแบบประเมินสถานประกอบการ(มจพ-สก 07-1ก) 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอการสร้างแบบประเมินนักศึกษา (มจพ-สก 08)  
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รูปที่ 10 แสดงหน้าจอการสร้างแบบประเมินรายงานนักศึกษา (มจพ-สก 09) 

 

 
 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอการกรอกแบบประเมินรายงานนักศึกษา (มจพ-สก 09)  

 

 
 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอการกรอกแบบประเมินนักศึกษา (มจพ-สก 07 – 1 ข) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การ

พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและ

ประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์นั้น สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลการ

ประเมินผลสหกิจศึกษา ซ่ึงระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้มีประโยชน์ในการช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
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จัดส่งเอกสารในการประเมินผลสหกิจศึกษา  ซึ่งระบบสารสนเทศที่จัดท าสามารถบริหารจัดการข้อมูล

ประกอบไปด้วย  ข้อมูลอาจารย์นิเทศ  ข้อมูลผู้นิเทศงาน     ข้อมูลสถานประกอบการ จัดการข้อมู ล

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้ทั้งหมด 7 แบบฟอร์ม ได้แก่ ข้อมูลแบบฟอร์ม แบบประเมิน

สถานประกอบการ(มจพ–สก 07-1ก )  แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (มจพ–สก 07-1ข ) 

แบบประเมินสถานประกอบการ(มจพ–สก 07-2ก ) แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา(มจพ–สก 07-2

ข ) แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา(มจพ–สก 08 ) แบบประเมินอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา

(มจพ-สก 08-1) แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(มจพ-สก 09 ) ในระบบสารสนเทศที่

พัฒนาขึ้นนี้มีจุดเด่นคือ สามารถจัดการข้อมูลการจับคู่นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ และสามารถประมวลผล

จากแบบฟอร์มสหกิจศึกษาได้อย่างอัตโนมัติ และถูกต้อง ยังสามารถบริหารการจัดการข้อมูล โดยมุ่งเน้น

ให้ จัดการข้อมูลต่าง ๆ ครอบคลุมไปถึงการจัดท ารายงานต่าง ๆ ท้ังที่เป็นรายงานทางจอภาพ และรายงาน

ทางเครื่องพิมพ์ตามที่องค์กรต้องการ  ซึ่งประกอบไปด้วย 6 รายงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาทั้งหมด-รายงานผลการประเมินรายงานของนักศึกษาทั้งหมด  รายงานผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา(เกรดรายวิชาสหกิจศึกษา)  รายงานผลการประเมินนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ รายงานผลการ

ประเมินอาจารย์นิเทศจากสถานประกอบการและนักศึกษา  รายงานผลการประเมินสถานประกอบการจาก

อาจารย์นิเทศและนักศึกษา  รายงานการตรวจสอบการท าแบบประเมิน ซ่ึงระบบสารสนเทศนี้สามารถ

น ามาใช้ในการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษา ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ 

โดยใช้กฎการจ าแนกต้นไม้ตัดสินใจ 

อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด 

 

Developing Information Systems to Forecast the Number of New Students 

Using Decision Tree Classification Rules 

Atcharaporn Jutapath 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ คณะบริหารธุรกจิและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องมีนี้มีวัตถุประสงค์คือ1)เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่   

ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้กฎการจ าแนก

เทคนิคต้นไม้ตัดสิน (Decision Tree)และ 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพและความถูกต้องของตัวต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้นที่น ามาใช้

ในการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า 

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสิน (Decision Tree)      

ซึ่งจากการพัฒนาตัวต้นแบบในการพยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 วิธีได้แก่ การตรวจสอบไขว้ การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการ

แบ่งร้อยละ และการแบ่งชุดข้อมูลและการทดสอบออกจากกัน จ านวนหรือปริมาณของกฎขึ้นอยู่กับความน่ าจะเป็นและ

การก าหนดค่าความเชื่อม่ันผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 0.25 หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าวิธีการแบ่งชุดข้อมูลและการทดสอบ

ออกจากกันสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตัวต้นแบบในการพยากรณ์นักศึกษาใหม่ โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้

ตัดสินใจที่มีความถูกต้องแม่นย าสูง และเหมาะสมกว่าวิธีอ่ืน หากน ากฎการจ าแนกจ านวน 315 กฎท่ีได้มาจากตัวต้นแบบ

การพยากรณ์มาสร้างเพื่อการท านาย โดยมีการน าชุดข้อมูลของผู้สมัครในปีถัดไปมาทดสอบกับตัวต้นแบบหรือกฎท่ีได้จะ

ช่วยให้สามารถทราบจ านวนนักศึกษาใหม่ในปีนั้นๆได้ และยังเป็นแนวทางก าหนดรูปแบบและวิธีการ การประชาสัมพันธ์ 

การแนะแนวหรือรับนักศึกษาใหม่ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป และ 2) การวัดค่าประสิทธิภาพต่างๆท่ีวัดได้

จะมีค่าใกล้เคียงกันหรือมีค่าเท่ากันในบางตัวต้นแบบ โดยตัวต้นแบบการพยากรณ์ท่ีพัฒนาด้วยวิธีการแบ่งชุดข้อมูลและ

การทดสอบออกจากกัน วัดค่าความถูกต้องได้เท่ากับร้อยละ 97.34 ค่าความแม่นย าเท่ากับร้อยละ 98.56 ค่าความระลึก

เท่ากับร้อยละ 97.00 และค่าความถ่วงดุลเท่ากับร้อยละ 97.13 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงทุกค่า แสดงว่าตัวต้นแบบท่ีใช้ใน

การพยากรณ์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความถูกต้องแม่นย าในการพยากรณ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยท่ีผู้วิจัยใช้กฎการ

จ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมากท่ีสุด  

ค าส าคัญ:  การพยากรณ ์ เทคนิคต้นไม้ตัดสิน  กฎการจ าแนก  การพัฒนาระบบ 

 

Abstract 

The objective of this research is 1) to develop information systems used to forecast the number of new 

students to enroll in courses. Faculty of Business and Accountancy Roi Et Rajabhat University. The classification 

rules technical decision tree. 2) To measure the efficiency and accuracy of the model was developed to be used to 

forecast the number of new students of Faculty of Business and Accountancy Roi Et Rajabhat University. The results 

showed that 1) the development of information systems used to forecast the number of new students to enroll in 
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courses. Faculty of Business and Accountancy Roi Et Rajabhat University. The classification rules technical decision 

tree. From the development of a prototype forecast is divided into three ways to cross check. To share information 

with random percent share. And the division series and the test apart. The number or volume of rules based on 

probability and the confidence researchers have set .25 or 25% means that the share series and the test apart can 

be used to develop a prototype. The forecast for new students the rule decision tree classification techniques are 

highly accurate. And more appropriate ways. If the classification rules 315 rules derived from the model prediction 

to make a prediction. By adopting a series of candidates in the next year to test the prototype or the rules that will 

be able to know the number of new students in the other. The guidelines define the form and methods. Public 

relations Guidance or accept new students at the group's next target. And 2) Measuring the effectiveness of the 

measure will have a similar or equal value in the underlying. The forecasting model developed by way of share 

series and the test apart. Measurement accuracy is equal to 97.34 percent, the precision rate of 98.56 percent, 

97.00 percent and the gift of the balance, which is 97.13 percent higher performance values. Show that the 

forecasting model used by the researchers have developed an accurate prediction for the recruitment of new students. 

The researchers used a technique of classification rules, decision trees as possible. 

Keywords: Development, Forecasting, Decision tree, Classification rules 

 

บทน า 

ปัจจุบันการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีของแต่ละสถานบันอุดมศึกษาต่างก็มี

ยุทธวิธีหรือกลยุทธ์กระบวนการในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก็เช่นกัน มีการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครที่เป็นกระบวนการเริ่มแรกซึ่ง

ได้มาในจ านวนนักศึกษาใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์โดยทางเว็บไซต์ ผ่านส่ือวิทยุ ส่ือสิ่งพิมพ์ รวมถึงการ

ไปประชาสัมพันธ์หรือการแนะแนวนอกสถาบันการศึกษาของอาจารย์แต่ละคณะซึ่งมีการเดินทางไปตาม

โรงเรียนหรือจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาของตนให้มีปริมาณที่มากขึ้น และ

มีการเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกผู้ที่สมัครที่มีความสามารถเป็นนักศึกษาใหม่ได้ดีย่ิงขึ้น ผู้วิจัยก็เป็นส่วน

หนึ่งของอาจารย์ผู้มีหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ซึ่งได้ประสบปัญหาคือการ

ออกประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษานอกสถานที่แต่ละครั้งมีการใช้งบประมาณสูงและอาจได้รับ

ผู้สมัครที่ไม่ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ

สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเข้ามาช่วยนั่นก็คือ โปรแกรม Waka เพื่อสร้างตัวต้นแบบ โดยการใช้

เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มา

พยากรณ์นักศึกษาใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้กฎการจ าแนก

เทคนิคต้นไม้ตัดสิน (Decision Tree) 

2. เพื่อวัดประสิทธิภาพและความถูกต้องของตัวต้นแบบที่พัฒนาขึ้นที่น ามาใช้ในการพยากรณ์

จ านวนนักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

269 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

ทฤษฎ ีData Mining 

 1. การท า เ หมื อ งข้ อมู ล  (Data mining) หรื ออ า จจ ะ เ รี ยก ว่ า  กา รค้ นหาคว ามรู้ ใ น

ฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases-KDD) เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ )pattern) ของ

จากข้อมูลจ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาการเรียนรู้ของเครื่อง และการรู้จ า

แบบ หรือในอีกนิยามหนึ่ง การท าเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่กระท ากับข้อมูล )โดยส่วนใหญ  ่จะมี

จ านวนมาก  (เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติ 

การรู้จ า การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ความรู้ที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลมีหลายรูปแบบ 

(ดังรูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 กระบวนการท างานเทคนิคเหมืองข้อมูล )Data mining) 

ที่มา: สายชล สินสมบูรณ์ทอง )2555( 

 

2. การจ าแนกข้อมูล (Data Classification )เป็นกระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยู่ใน

กลุ่มที่ก าหนดโดยจะน าข้อมูลส่วนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาสอนให้ระบบเรียนรู้ )training data) 

เพื่อจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ โมเดลจัดประเภทข้อมูล 

)classifier model) และจะน าข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบ )testing data) และใช้

เปรียบเทียบกับกลุ่มที่หามาได้จากโมเดลเพื่อทดสอบความถูกต้อง โดยเราจะปรับปรุงโมเดลจนกว่าจะได้

ค่าความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ หลังจากนั้น  เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาเราจะน าข้อมูลใหม่นั้นมาผ่าน

โมเดล เพื่อให้โมเดลท านายกลุ่มของข้อมูลนี้ได้ 

3. แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส าคัญในการใช้เทคนิค 

classification โดย decision tree จะมีลักษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ )tree) ที่แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ

แอททริบิว )attribute) แต่ละกิ่งแสดงเงื่อนไขในการทดสอบและลีฟโหนด )leaf node) แสดงกลุ่มที่

ก าหนดไว้ )ชลนิศา,  2550) รูปภาพที่ 2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
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รูปที่ 2 ต้นไม้ตัดสนิใจ (Decision tree) 

 

จากรูปที่ 2 ต้นไม้ตัดสินใจเป็นกระบวนการทางด้านเหมืองข้อมูล )Data mining  (ได้น าการ

ตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้มาช่วยในการท างานด้านการตัดสินใจการทดสอบตามเส้นทางของต้นไม้

ตัดสินใจตั้งแต่โหนดรากไปจนถึงใบโดยลักษณะการตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้นี้มีลักษณะคล้ายกับ

ต้นไม้กลับหัวโดยโหนดแรกสุดจะเป็นรากของต้นไม้  )Root Node  (แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ

)Attribute)แต่ละกิ่งจะแสดงค่าผลในการทดสอบและโหนดใบ )Leaf Node  (แสดงคลาสที่ก าหนดไว้ซึ่ง

เป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ สูตรที่ใช้ในการค านวณหาค่า Information 

Gain ต้องเริ่มจากการหาค่า Entropy ดังนี้ 

 Entropy:    

    Entropy(S) =  

 

 โดย  S  คือ Attribute ท่ีน ามาวัดค่า Entropy  

  Pi คือ สัดส่วนของจ านวนสมาชิกของกลุ่ม i กับจ านวนสมาชิกท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่าง  

 

 Information Gain:  

    Gain(S,A) = Entropy(S) –  

 

 โดย   A  คือ Attribute A 

      |Sv| คือ สมาชิกของ Attribute A ท่ีมีค่า v 

   |S|   คือ จ านวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง 

 

4. โปรแกรม WEKA เป็นซอฟต์แวร์ด้านการท าเหมืองข้อมูล )Data mining) ที่ได้รับการยอมรับ

และแพร่หลายในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยหลายเรื่องที่น าเอาโปรแกรม 

WAKA มาใช้ในการพัฒนารูปแบบจ าลองต่างๆ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท าให้ได้รับความนิยมก็คือ เป็น

ซอฟต์แวร์เปิด )Open Source) สามารถท าการดาวน์โหลดได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของ GPL 

License ท าให้มีผู้ใช้หลากหลายทั่วไปทุกระดับ WEKA ย่อมาจาก Waikato Environment for Knowledge 

∑−𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖

𝑐

𝑖=1

 

∑
|Sv|

|S|
Entropy (Sv)

veValues(A)
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Analysis ซึ่ ง เป็นชื่อมหาลัยแห่งหนึ่ ง  WEKA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของภาษาจา

วา (Java)สามารถรัน (run)ได้หลายระบบปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้ เป็น

เครื่องมือที่ใช้ท างานในด้านการท าเหมืองข้อมูล )Data mining) ที่รวบรวมแนวคิดอัลกอริทึมมากมาย ซึ่ง

อัลกอริทึมสามารถเลือกใช้งานโดยตรงได้จาก 2 ทางคือ จากชุดเครื่องมือท่ีมีอัลกอริทึมมาให้ หรือเลือกใช้

จากอัลกอริทึมที่ได้เขียนเป็นโปรแกรมลงไปเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มเติม และชุดเครื่องมือมีฟังก์ชันส าหรับ

การท างานร่วมกับข้อมูล ดังรูปที่  3 

 
 

รูปที่ 3 โปรแกรม WEKA ท่ีใช้ในการแปลผลด้านเหมืองข้อมูล (Data mining) 

ที่มา: วิชุดา ไชยศิวามงคง )2555) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา รวบรวมบทความวิชาการของนักวิจัยที่มีการน าเทคนิคเหมืองข้อมูล 

)Data mining) มาให้ส าหรับในการวิเคราะห์และการสร้างกฎการจ าแนกข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ และคณะ ได้น าเสนอเทคนิคเหมืองข้อมูล ได้แก่ การค้นหากฎ

จ าแนกข้อมูล )Data Classification) การจ าแนกเชิงความสัมพันธ์ )Association rule discovery) การ

พยากรณ์ข้อมูล (Data prediction) มาประยุกต์ใช้ส าหรับช่วยแนะน านิสิตเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมที่สุด 

พร้อมท านายผลการเรียนแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยน าเสนอแบบจ าลองการจ าแนกข้อมูล

ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ จากงานวิจัยสามารถท านายสาขาที่มีจ านวนนิสตได้และมีความถูกต้องค่อนข้าง

สูง แต่แบบจ าลองที่ได้มีแนวโน้มเอียงไปหาสาขาวิชาที่มีจ านวนนิสิตมากส่งผลให้ความถูกต้องแม่นย าใน

การพยากรณ์ลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ ได้มีการน าเสนอการวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้คอมมิตตีแมชชีน ภายใต้หลักการทา

งานของเหมืองข้อมูลโดยใช้ชุดข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี พ .ศ . 2546-2549 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย มีจานวน 11 แอททร  ิบิวต์ และ 12,865 ชุดข้อมูล ซึ่งคอมมิตตีแมชชีน เป็นการทางานระหว่าง  

SVM ร่วมกับ C5.0 โดยได้ท าการทดลองวัดค่าประสิทธิภาพ  ความถูกต้องเปรียบเทียบกับนิวรอล

เน็ตเวิร์กและ C5.0 ซึ่งแบบจ าลองแบบคอมมิตตีแมชชีน มีประสิทธิภาพในการ จ าแนกข้อมูลสูงที่สุด มีค่า

เท่ากับ 75.32 และได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการ

ทดลองพบว่ามีปัจจัยท่ีมีความส าคัญ จ านวน 3 ปัจจัย คือขนาดโรงเรียนเดิม อาชีพของบิดาและ อาชีพของ
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มารดาและสามารถน ามาเขียนกฎการจ าแนกสร้างความสัมพันธ์ของแอททริบิวต์ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถ

ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์จ าแนกข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ข้อมูลอื่นๆได้เป็นอย่างดี 

 อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด ได้มีการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการท าธุรกิจ

หอพักของผู้ประกอบการหอพักรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัย

ต่างๆ ท่ีท าให้การประกอบธุรกิจหอพักประสบผลส าเร็จ 1) ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป

เพื่อช่วยในการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก จ านวน 79 แห่ง มีการสร้างแบบจ าลองต้นไม้

ตัดสินใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่มสูงสุด คือ 87.93 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์

ความถูกต้องในการท านายผลสูงสุด 79 เปอร์เซ็นต์ มีรายละเอียดดังนี้ )1) จ านวน Leaf = 29 (2) ขนาด

ของต้นไม้ = 47 (3) ค่า Precision = 0.773 (4) ค่า Recall = 0.773 และ )5) F-Measure = 0.773  

2) ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าประยุกต์ใช้คือ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในการสร้างรูปแบบจ าลอง

ต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ค่าออกมานั้น ชี้ให้เห็นว่า ทางที่ส้ันที่สุดที่จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักประสบ

ผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ การรักษาความปลอดภัย ไวไฟร์ฟรี /อินเตอร์เน็ต มีเครื่องท าน้ าอุ่น/ทีวี ความ

สะดวกสบายในการเดินทาง ระบบน้ าสะดวก และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

วธิีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. ขั้นการวางแผนงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวางแผน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ขั้นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจ านวนของ

ข้อมูล ที่ด าเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปี พ .ศ. 2558 และ 2559 จ านวนของข้อมูล 

จ านวน 2 ชุด คือ 1) 500  2) 689 ของชุดข้อมูล โดยมีการคัดเลือกจากปัจจัย หรือคุณลักษณะ 

)Attribute) ที่ส าคัญเพื่อน ามาสร้างตัวต้นแบบส าหรับการพยากรณ์ ดังนี้ 

2.1 รูปแบบของการสมัคร สถานที่สมัคร )สมัครที่มหาวิทยาลัย สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต 

สมัครเมื่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยออกแนะแนว ( 

2.2 จังหวัดของผู้สมัคร อ าเภอของผู้สมัคร โรงเรียนของผู้สมัคร 

2.3 สาขาวิชาที่ผู้สมัคร ซึ่งประกอบไปด้วยขอบเขตของของข้อมูลแต่ละสาขาวิชาของ

ผู้สมัครในปีการศึกษา 2558 และ 2559 

2.4 คะแนนเกรดเฉล่ียสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า )GPA) 

2.5 ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ และจะท าการแบ่งออกเป็น 

2 คลาสคลาสแรก คือส่วนที่ผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาใหม่ และคลาสที่ 2 คือ ส่วนที่

ผู้สมัครสอบไม่ผ่านการเป็นนักศึกษาใหม่ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ Data 

File ARFF ส าหรับที่จะน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างและทดสอบตัวต้นแบบด้วยโปรแกรม WAKA โดยไฟล์

ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนหัวของข้อมูลจะเป็น Relation ส่วนที่ 2 เป็น Attribute และส่วนที่ 

3 คือ Data ดังรูปที่ 4  
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รูปที่ 4 ข้อมูลการสร้างตัวตน้แบบในการพยากรณ์ท่ีถูกจัดอยู่ในรปูแบบ ARFF ไฟล์ 

 

3. ขั้นการสร้างตัวต้นแบบ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาท าการสร้างตัวต้นแบบของการ

พยากรณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคือ โปรแกรม WAKA มาใช้ในการสร้างและทดสอบตัวต้นแบบด้วย

การใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ )Decision Tree) ภายใต้อัลกอริทึม C4.5 โดยตัวต้นแบบที่ได้จะอยู่ในรูป

ของกฎการจ าแนกประเภทข้อมูลจากการเรียนรู้ด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้หรือชุดข้อมูลชุดสร้างตัวแบบ แล้ว

น าไปทดสอบด้วยข้อมูลชุดทดสอบตัวต้นแบบที่พัฒนาขึ้นแต่ละตัวมีวิธีการแบ่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปด้วย

วิธีการสุ่มข้อมูล โดยมี 4 วิธีคือ 

3.1 วิธีท่ี 1 การตรวจสอบแบบไขว้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งหมด จ านวน N ชุดข้อมูล มาแบ่ง

ออกเป็นส่วนย่อยๆ จ านวน R ส่วน แต่ละส่วนมีขนาดเท่ากับ N ซึ่งท าการหารด้วย R จากนั้นน าข้อมูลใน

ส่วนที่ 1 ไปทดสอบกับข้อมูลส่วนที่เหลือจนครบแล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลส่วนถัดไปเป็นข้อมูลชุดทดสอบ

แทน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดค่าไว้ 3 ค่า คือ 10 15 และ 100 ตามล าดับ ซึ่งท าให้ตัวต้นแบบการพยากรณ์มี

จ านวน 3 ตัวต้นแบบ 

3.2 วิธีที่ 2 การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ เป็นการแบ่งชุดข้อมูลการเรียนรู้

และชุดทดสอบด้วยวิธีการสุ่ม โดยการก าหนดขนาดของข้อมูลชุดทดสอบเป็นร้อยละ 10 20 และ 80 

ตามล าดับ  

3.3 วิธีที่ 3 การแบ่งข้อมูลชุดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม )Cluster 

Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น )Stratified random sampling) ตามล าดับ การแบ่งกลุ่มจะ

แบ่งตามจังหวัดและตามคลาสผลลัพธ์ที่ท าให้ได้ข้อมูลสองชุดที่มีการกระจายตัว ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการก าหนด

อัตราส่วนระหว่างข้อมูลทั้งสองชุดเป็นร้อยละ 80 และ 20 จากชุดข้อมูลทั้งหมด 42,571 ชุดข้อมูล คือ 

34,057 และ 8,514 ของชุดข้อมูลตามล าดับ 

3.4 วิธีที่ 4 การพัฒนาตัวต้นแบบ ผู้วิจัยได้น าระบบสารสนเทศมาพัฒนาตัวต้นแบบเพื่อ

พยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ โดยการใช้กฎจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วยโปรแกรม WAKA 

ภายใต้อัลกอลิทึม C4.5 มีวิธีการพัฒนาดังนี้ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของ Data File ARFF ส าหรับการสร้าง

ตัวต้นแบบเข้าสู่โปรแกรม WAKA ดังรูปที่ 5 
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2. สร้างและท าการทดสอบตัวต้นแบบตามโมเดลของกฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้

ตัดสินใจ )Decision Tree) ด้วยวิธีการสุ่มข้อมูลต่างๆ โดยการก าหนดค่าเชื่อมั่น )Confidence Factor

เท่ากับ 0.25 ซึ่งเป็นค่าโดยปริยายของโปรแกรม WEKA ดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 การพัฒนาโมเดลตัวต้นแบบเพื่อใช้พยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

)Decision Tree) 

 

จากรูปที่ 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบตัวต้นแบบที่ท าการพัฒนาขึ้นให้อยู่ในรูปของกฎการ

จ าแนกอาจจะมีหลายร้อยกฎซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณและความน่าจะเป็นของคุณลักษณะประจ า กับชุด

ข้อมูลที่ท าการทดสอบ เช่น if = location = university and province = Roi Et “Yes” ซึ่งหมายความว่า 

ถ้าผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยและมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วจะเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เป็นนักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

4. ขั้นสรุปผลข้อมูล ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาน าเสนอผลการด าเนินการวิจัยในการ

วัดค่าประสิทธิภาพของตัวต้นแบบการพยากรณ์ โดยมีการน าข้อมูลจากชุดเรียนรู้มาทดสอบด้วยชุดข้อมูล

ทดสอบที่ ให้ค่ าถูกต้อง )Correct) แสดงอ ยู่ในค่ า  Correct Classified Instance ค่ าความแม่นย า  

)Precision)ค่าความระลึก )Recall) และค่าความถ่วงดุล )F-measure) โดยมีค่าความแม่นย าในการ

ค านวณจากค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดยพิจารณาจากจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจ าแนกที่มีผลลัพธ์

เดียวกัน และมีค่าความละลึกในการค านวณจากค่าของข้อมูลที่มีผลลัพธ์ถูกต้องโดยพิจารณาจากข้อมูลของ

ผลลัพธ์เดียวกัน และค่าความถ่วงดุลในการค านวณได้จากค่าเฉล่ียระหว่างค่าความแม่นย าและความระลึก 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. จากการวิจัย ผู้วิจัยได้น าผลของข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการพัฒนาตัวต้นแบบในการพยากรณ์

จ านวนนักศึกษาใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้ชุดข้อมูล

จ านวน 42,571 ชุดข้อมูลมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ที่จะเข้า

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสิน (Decision Tree) ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 กฎการจ าแนกตามเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจท่ีได้จากผู้สมัครในจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และมุกดาหาร ท่ีท า

การพัฒนาด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้และการแบ่งข้อมูลด้วยการแบ่งร้อยละ 

 

 
รูปที่ 7 ส่วนหนึ่งของกฎท่ีมีการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจท่ีได้จากผู้สมัครในจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และ

มุกดาหารท่ีพัฒนาด้วยวิธีการแบ่งชุดข้อมูลท่ีมีการทดสอบ 

 

 จากการวิจัยรูปที่ 6 และ 7 สรุปได้คือ ผู้ที่เดินทางมาสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง และผู้ที่

สมัครอยู่ท่ีโรงเรียนของตนเองโดยมีอาจารย์ฝ่ายแนะแนวไปรับสมัครจะเป็นผู้สอบไม่ผ่านการคัดเลือกมีกฎ

ที่ได้คือ if = location = university and province = Mukdahan then “No” เมื่อท าการเทียบกับตัวต้นแบบ

การพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการแบ่งชุดข้อมูลและการทดสอบออกจากกันจะสนใจคะแนนเกรดเฉล่ียสะสม 

GPA ของผู้สมัครด้วย โดยผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมี GPA มากกว่า 2.50 ขึ้นไป ท าให้กฎดังกล่าว

ถูกแตกออกเป็นสองกฎคือ if = location = university and province = Mukdahan and GPA <= 2.50 

then “No” แ ล ะ  if = location = university and province = Mukdahan and GPA > 2.50 then “Yes” 

จ านวนหรือปริมาณของกฎขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นและการก าหนดค่าความเชื่อมั่นผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 

0.25 หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละกฎที่ถูกสร้างขึ้นมาพบว่า มีเฉพาะค่าคุณลักษณะประจ าเพียง 3 ค่า คือ

สถานที่รับสมัคร จังหวัดผู้สมัคร และคะแนนเกรดเฉล่ียสะสม GPA ซึ่งมีเพียงสาขาวิชาเท่านั้นที่ไม่ได้ถูก
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น ามาสร้างกฎ ซึ่งแสดงว่าสาขาวิชานั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการจ าแนกประเภทของการสอบผ่าน

และสอบไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่  

2. การค่าประสิทธิภาพของแบบตัวต้นแบบด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไขว้ วิธีการแบ่งข้อมูลแบบ

การสุ่ม ด้วยการแบ่งร้อยละ และวิธีการแบ่งข้อมูลชุดการเรียนรู้และการทดสอบออกจากกัน แสดงกฎและ

ค่าประสิทธิภาพ คือ ค่าความถูกต้องในการจ าแนกตัวต้นแบบของการพยากรณ์ ค่าความแม่นย า ค่าความ

ระลึก และค่าความถ่วงดุลดังตารางที่ 1 

 

 

วิธีการสร้างตัวต้นแบบในการพยากรณ์ 

จ านวนของ

กฎที่ได้ 

ค่าความถูก

ต้อง (%) 

ค่ า ค ว า ม

แม่นย า 

(%) 

ค่าความระลึก

(%) 

ค่ า ค ว า ม

ถ่ ว ง ดุ ล 

(%) 

การตรวจสอบไขว้ กลุ่ม 1 314 92.97 93.67 93.10 93.00 

การตรวจสอบไขว้ กลุ่ม 2 314 92.97 93.67 93.10 93.00 

การตรวจสอบไขว้ กลุ่ม 3 314 92.97 93.67 93.10 93.00 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 10 314 93.45 94.44 94.00 93.79 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 20 314 93.79 94.88 94.55 93.79 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 80 314 94.56 95.15 94.35 95.35 

การแบ่งชุดข้อมูลและทดสอบออกจากกัน (80 : 20) 315 97.34 98.56 97.00 97.13 

  

จากตารางที่ 1 พบว่า การหาค่าประสิทธิภาพต่างๆที่วัดได้จะมีค่าใกล้เคียงกันหรือมีค่าเท่ากันใน

บางตัวต้นแบบ โดยตัวต้นแบบการพยากรณ์ที่พัฒนาด้วยวิธีการแบ่งชุดข้อมูลและการทดสอบออกจากกัน 

วัดค่าความถูกต้องได้เท่ากับร้อยละ 97.34 ค่าความแม่นย าเท่ากับร้อยละ 98.56 ค่าความระลึกเท่ากับ

ร้อยละ 97.00 และค่าความถ่วงดุลเท่ากับร้อยละ 97.13 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงทุกค่า แสดงว่าตัวต้นแบบ

ที่ใช้ในการพยากรณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความถูกต้องแม่นย าในการพยากรณ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

โดยที่ผู้วิจัยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมากที่สุด  

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่ที่

จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้กฎ

การจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสิน (Decision Tree) ซึ่งจากการพัฒนาตัวต้นแบบในการพยากรณ์แบ่ง

ออกเป็น 3 วิธีได้แก่ การตรวจสอบไขว้ การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ และการแบ่งชุดข้อมูล

และการทดสอบออกจากกัน จ านวนหรือปริมาณของกฎขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นและการก าหนดค่าความ

เชื่อมั่นผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 0.25 หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าวิธีการแบ่งชุดข้อมูลและการทดสอบออกจาก

กันสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตัวต้นแบบในการพยากรณ์นักศึกษาใหม่ โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิค

ต้นไม้ตัดสินใจที่มีความถูกต้องแม่นย าสูง และเหมาะสมกว่าวิธีอื่น หากน ากฎการจ าแนกจ านวน 315 กฎท่ี

ได้มาจากตัวต้นแบบการพยากรณ์มาสร้างเพื่อการท านาย โดยมีการน าชุดข้อมูลของผู้สมัครในปีถัดไปมา

ทดสอบกับตัวต้นแบบหรือกฎที่ได้จะช่วยให้สามารถทราบจ านวนนักศึกษาใหม่ในทุกๆปีได้ และยังเป็น
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แนวทางก าหนดรูปแบบและวิธีการ การประชาสัมพันธ์ การแนะแนวหรือรับนักศึกษาใหม่ไ ด้อย่าง

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป และสามารถน าไปใช้กับการพยากรณ์ในเรื่องอื่นๆ ได้  

การวัดประสิทธิภาพและความถูกต้องของตัวต้นแบบที่พัฒนาขึ้นที่น ามาใช้ในการพยากรณ์จ านวน

นักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าการหาค่า

ประสิทธิภาพต่างๆที่วัดได้จะมีค่าใกล้เคียงกันหรือมีค่าเท่ากันในบางตัวต้นแบบ โดยตัวต้นแบบการ

พยากรณ์ที่พัฒนาด้วยวิธีการแบ่งชุดข้อมูลและการทดสอบออกจากกัน วัดค่าความถูกต้องได้เท่ากับร้อยละ 

97.34, ค่าความแม่นย าเท่ากับร้อยละ 98.56 ค่าความระลึกเท่ากับร้อยละ 97.00 และค่าความถ่วงดุล

เท่ากับร้อยละ 97.13 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงทุกค่า แสดงว่าตัวต้นแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้นมีความถูกต้องแม่นย าในการพยากรณ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยที่ผู้วิจัยใช้กฎการจ าแนก

เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมากที่สุด และสามารถน าไปพยากรณ์ด้านอื่นๆ ได้มากมายหลายสาขา เช่น การ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด ได้ท า

การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิง เพื่อท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการน าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจากคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้ง 5 สาขาวิชา โดยมีการสร้างโมเดลในการวิเคราะห์ 2 โมเดล โมเดลส าหรับ

วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งผลของการวิเคราะห์ในโมเดลที่ 1 ผลการ

เรียนหมวดวิชาบังคับมีผลต่อสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาก

ที่สุด นอกจากนี้โมเดลได้ท าการท านายผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยสาขาวิชาบัญชีมี

ความถูกต้องมากที่สุด คิดเป็น 84.56 เปอร์เซ็นต์ โมเดลท านายผลการเรียนสาขาวิชาการจัดการมีความ

ถูกต้อง 76.36 เปอร์เซ็นต์ โมเดลท านายผลการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความถูกต้อง 73.36 

เปอร์เซ็นต์ ผลการท านายผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ใน

การประกอบในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป และทุกโมเดลมีความถูกต้องมากกว่า 80 

เปอร์เซ็นต์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่อิมัลชันเสริมเส้นใยอาหารจากสับปะรด

ส าหรับคนรักสุขภาพ โดยศึกษาการเติมโปรตีนจากถ่ัวเหลือง ร้อยละ 0.5  1 และ 2 ร่วมกับนมผงขาดมันเนย ร้อยละ 1 

และ 2 ของน้ าหนักเนื้อไก่ ศึกษาการเติมสารมอลโทเดกซ์ทริน ร้อยละ 2 และ 3 ร่วมกับโมดิฟายด์สตาร์ช ร้อยละ 2  3  

และ 4 ของน้ าหนักเนื้อไก่ ศึกษาการเติมกลูเตน ร้อยละ 0.5 และ 0.8 ร่วมกับแป้งสาลีท่ีร้อยละ 1  1.5 และ 2 ของ

น้ าหนักเนื้อไก่ และศึกษาการเติมเส้นใยท้ังหมดจากสับปะรด ร้อยละ 0.5  1  และ 1.5 ของน้ าหนักเนื้อไก่ วิเคราะห์

คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมีและกายภาพ และประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ Hedonic scale scoring test จาก

การทดลองพบว่า การเติมโปรตีนจากถ่ัวเหลือง ร้อยละ 2 การเติมมอลโทเดกซ์ทริน ท่ีร้อยละ 2 ร่วมกับโมดิฟายด์สตาร์ท

ร้อยละ 3 และการเติมกลูเตนร้อยละ 0.8 ร่วมกับแป้งสาลี ร้อยละ 1.5 ของน้ าหนักเนื้อไก่ มีผลต่อค่าความแข็ง การเชื่อม

ติด ความเหนียว การเคี้ยว การเติมเส้นใยสับปะรดร้อยละ 1 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัส 

รสชาติ และความชอบรวมมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีค่าโครงร่างเนื้อสัมผัส ปริมาณเส้นใยอาหารท้ังหมดเพิ่มขึ้น และมี

ปริมาณไขมันลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม   

ค าส าคญั  เส้นใยสับปะรดท้ังหมด  ไส้กรอกอิมัลชัน  มอลโทเดกซ์ทริน  โมดิฟายด์สตาร์ช  กลูเตน 

 

Abstract 

 This study is aimed to develop emulsion chicken sausage by adding crude fibers of pineapple for healthy 

people. The study added soy protein 0.5, 1, 2 % with skim milk 1, 2 % weight of chicken, maltodextrin 2 and 3 

% with modified starch 2, 3, 4 % weight of chicken, gluten 0.5 and 0.8  with wheat flour 1, 1.5 and 2 % weight 

of chicken and added crude fibers of pineapple 0.5, 1, 1.5 % weight of chicken. The products were studied for 

physicochemical properties and sensory evaluation on Hedonic scale scoring test. Added soy protein 2 %, 

maltodextrin 2 % with modified starch 3 %, gluten 0.8 % with wheat flour 1.5 % weight of chicken affected to 

the most value of hardness, cohesiveness, gumminess and chewiness of products. Added crude fibers of pineapple 

1 % weight of chicken resulted that product was accepted the most like score of texture, taste and overall. Final 

product was increased texture profile and crude fibers content, whereas decreased fat content compared to those of 

control sample. 

Keywords:  crude fiber pineapple, emulsion sausage, maltodextrin, modified starch, gluten 
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บทน า 

 ไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่สะดวกต่อการบริโภค ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน

ผู้บริโภคทั่วไป การบริโภคไส้กรอกอาจท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันอุดตันในเลือดและ

โรคหัวใจ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกส่วนใหญ่มีเส้นใยอาหารต่ าและมีปริมาณไขมันค่อนข้างสูง การบริโภคเส้นใย

อาหารช่วยป้องกันโรคมะเร็งในล าไส้ ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคอ้วน สมาคมการก าหนดอาหารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Dietetic 

Association) ก าหนดให้ผู้ใหญ่บริโภคเส้นใยอาหาร 25-30 กรัมต่อวัน และก าหนดให้บริโภคเส้นใยที่ไม่

ละลายต่อเส้นใยที่ละลายอัตราส่วน 3:1 [19]  ในประเทศไทยมีแหล่งของเส้นใยอาหารได้จากพืชผักผลไม้

และธัญพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในพื้นที่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.

ล าปาง ซึ่งมักน าไปแปรรูปในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สับปะรดต่างๆ และมีผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม

จ านวนมาก จึงมีแนวคิดในการศึกษาการเติมเส้นใยจากสับปะรดในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ ซึ่งใช้วัตถุดิบ

หลักเนื้อไก่ที่มีราคาไม่แพงมากนักและหาได้โดยทั่วไปในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหมูและเนื้อวัว 

เนื่องจากหลายผลงานวิจัยที่ศึกษาการเพิ่มเส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดละเอียด เช่น จากผล

การศึกษาการสกัดเส้นใยจากกากสับปะรดเสริมในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเวียนนา [2] พบว่า เส้นใยละเอียด 

30 เมช ปริมาณร้อยละ 3 ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไส้กรอก การเติมเส้นใยอาหารจากสับปะรด 

(Pineapple core dietary fiber, PDF) ร้อยละ 2 ในผลิตภัณฑ์เบเกอร์เนื้อวัว [14] ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส

และน้ าหนักของเบเกอร์เนื้อวัว หลังการท าให้สุก การเติมเซลลูโลสจากสับปะรด ( pineapple core 

cellulose, PC) มีผลท าให้เบเกอร์เนื้อวัวมีความแข็งมากกว่าการเติมเส้นใยอาหารจากสับปะรด ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ไขมันต่ า เกลือต่ า และเส้นใยอาหารสูง ด้วยการเติมเ ส้นใยจากแป้งถั่ว (pea 

hull flour) และเส้นใยจากแอปเปิ้ลในระดับที่ต่างกันร่วมกันร้อยละ 10 วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 

กายภาพ ลักษณะสี ลักษณะทางประสาทสัมผัส [18] พบว่า การเติมเส้นใยจากแหล่งที่ต่างกันช่วยเพิ่มใย

อาหารในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น การศึกษาการเติมเส้นใยอาหารจากร าข้าวไรซ์ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลติค

ด้วยเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกช่วยปรับปรุงความแน่นเนื้อและความสามารถในการอุ้มน้ าของเนื้อ [15] 

การเติมร าข้าวโอ๊ตในไส้กรอกไขมันต่ าช่วยปรับปรุงความแน่นเนื้อและลักษณะทางประสาทสัมผัส  และมี

ผลต่อการสูญเสียเนื่องจากการทอดต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเติมร าข้าวไรซ์และเส้นใยข้าวบาร์เลย์ 

การเติมร าข้าวไรซ์ในลูกชิ้นช่วยปรังปรุงความแน่นเนื้อของลูกชิ้นได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเติมร าข้าว

โอ๊ตและเส้นใยข้าวบาร์เลย์ [16] 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วัสดุที่ใช้ในการท าไส้กรอกไก่ 

เตรียมส่วนผสมลูกชิ้นไก่สูตรควบคุมประกอบด้วย เนื้ออกไก่  มันไก่  เกลือไนไตรต์  น้ าตาลทราย 

พริกไทยป่น ลูกจันทร์ป่น  ผงชูรส ฟอสเฟต  อีรีโธเบท )erythorbate  (ลูกผักชีป่น  โปรตีนจากถั่วเหลือง 

กระเทียมบด กลูเต็น นมผง และน้ าแข็ง [9] 
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วิธีการท าไส้กรอกไก่ 

การผลิตไส้กรอกไก่โดยล้างเนื้ออกไก่ แยกเอ็นพังผืด และหนังออก หั่นและบดหยาบ หมักด้วย

เกลือ ไนไตร์ทร้อยละ 2 ของน้ าหนักเนื้อไก่ เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นข้ามคืน สับผสมเนื้อที่หมักจนละเอียด

เหนียวด้วยเครื่องสับผสม (Silent cutter) และเติมส่วนผสมข้างต้นทั้งหมด(ยกเว้นมันไก่)  แล้วเติม

น้ าแข็ง 1 ส่วน จากนั้นเติมมันไก่และน้ าแข็งส่วนที่ 2 ใช้เวลาในการสับผสมทั้งหมดประมาณ 10–12 นาที 

อัดลงในไส้เซลลูโลส มัดไส้กรอกความยาวประมาณ 4± 0.5 นิ้ว น าไปอบในตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 70± 5 

องศาเซลเซียส นาน 45 นาที รมควันด้วยน้ าอ้อย จนได้สีของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม น าไปต้มในน้ าร้อน

อุณหภูมิ 70± 2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ท าให้เย็นและบรรจุถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ เก็บรักษา

ไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4± 1 องศาเซลเซียส [9] 

 

วิธีการทดลอง   แบ่งออกเป็น 5 การทดลองดังนี้                                             

 1. ศึกษาปริมาณโปรตีนจากถั่วเหลืองและนมผงขาดมันเนยที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่  

โดยเตรียมส่วนผสมของโปรตีนจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.5 1 และ 2 ร่วมกับนมผงขสดมันเนยร้อยละ 1 

และ 2 ของน้ าหนักเนื้อไก่ แทนส่วนผสมเดิมของสูตร เติมลงในส่วนผสมและผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ 

จากนั้นน าไปวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วางแผนการทดลองแบบ แบบ 3x2 Factorial 

design in Completely Randomized Design และทดลอง 2 ซ้ า 

 2. ศึกษาปริมาณมอลโทเดกซ์ทรินและโมดิฟายด์สตาร์ชที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ โดย

เตรียมส่วนผสมของมอลโตเดรกตรินร้อยละ 2 และ 3 ร่วมกับโมดิฟายด์สตาร์ชร้อยละ 2 3 และ 4 ของ

น้ าหนักเนื้อไก่ เติมลงในส่วนผสมและผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ จากนั้นน าไปวิเคราะห์และทดสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์  วางแผนการทดลองแบบ  2x3 Factorial design in Completely Randomized 

Design และทดลอง 2 ซ้ า 

 3. ศึกษาปริมาณแป้งสาลีและกลูเต็นที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ โดยเตรียมส่วนผสมของ

แป้งสาลีร้อยละ 1  1.5 และ 2 ร่วมกับกลูเต็นร้อยละ 0.5 และ 0.8 ของน้ าหนักเนื้อไก่ เติมลงในส่วนผสม

และผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ จากนั้นน าไปวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วางแผนการ

ทดลองแบบ 3x2 Factorial design in Completely Randomized Design และทดลอง 2 ซ้ า 

 4. ศึกษาปริมาณเส้นใยสับปะรดผงที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ โดยเตรียมเส้นใยสับปะรด

ผงดัดแปลงจาก [7] บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 30 เมช เติมร้อยละ 0.5 1 และ 1.5 ของน้ าหนักเนื้อ

ไก่ ลงในส่วนผสมและผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ จากนั้นน าไปวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) และทดลอง 2 ซ้ า 

 5. ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย น าผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เหมาะสมที่สุดจากข้อ 4 มาวิเคราะห์

คุณภาพ หาปริมาณความชื้น หาปริมาณไขมัน หาปริมาณโปรตีน หาปริมาณเถ้า หาปริมาณคาร์โบไฮเดรท 

หาปริมาณเส้นใย และค านวณหาค่าพลังงาน จากร้อยละของคาร์โบไฮเดรต  =100 – (ร้อยละของโปรตีน 

 +ร้อยละของไขมัน  +ร้อยละของเถ้า  +ร้อยละของความชื้น (และการหาค่าพลังงา น= [ )ร้อยละของไขมัน

x9 ) (ร้อยละของโปรตีน x 4 ) (ร้อยละของคาร์โบไฮเดรต x4(] [1] ทดลอง 3 ซ้ า 
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การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพ 

1. วิเคราะห์โครงร่างเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส l(Texture analyzer, TA.XT 

Plus, UK.) โดยทดสอบ 10 ซ้ าต่อสิ่งทดลอง 

2. ทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9  Point Hedonic Scale โดยผู้ทดสอบระดับ

ห้องปฏิบัติการ 30 คน ทดสอบจ านวน 2 ซ้ าการทดลอง ประเมินผลทางประสาทสัมผัสทางด้านลักษณะ

ปรากฏ กล่ินรส รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยวิธีทดสอบความชอบของผู้บริโภค

ด้วยสเกลความชอบ 9 จุด (9- Point Hedonic Scale) โดย 1 คะแนนหมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 

ค ะ แ น น  ห ม า ย ถึ ง  ช อ บ ม า ก ที่ สุ ด  ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์  

(Randomized Complete Block Design; RCBD) 

3. วิเคราะห์หาปริมาณความชื้น หาปริมาณไขมัน หาปริมาณโปรตีน หาปริมาณเถ้า หาปริมาณคาร์

โบไฮเดรท หาปริมาณเส้นใย [10] และค านวณหาค่าพลังงาน วิเคราะห์ 2 ซ้ าต่อสิ่งทดลอง 

4. วัดค่าสี L* a* และ b*(Colorimeter, HunterlLab, ColorlQuest XE, USA.) วัด 10 ซ้ าต่อส่ิง

ทดลอง 

5. วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางสถิติ วิเคราะห์ด้วยโปรมแกรม SPSS เวอร์ชัน 11.5 ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทางสถิติแบบ DMNRT (Duncan’s new 

multiple range) 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลของการเติมโปรตีนถั่วเหลืองและนมผงขาดมันเนยต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ มีดังต่อไปนี้ 

การเติมโปรตีนถั่วเหลืองร่วมกับนมผงขาดมันเนยในผลิตภัณฑ์ทุกส่ิงทดลองร่วมไม่มีผลต่อคะแนน

ความชอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (p>0.05) ในด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส สี กล่ินรส รสชาติ และ

ความชอบรวม โดยมีคะแนนเท่ากับ 6.6± 1.1  6.0± 1.4  6.5± 1.1  6.7± 1.0  6.4± 1.1 และ 6.5± 1.0 

ตามล าดับ การเติมซอยโปรตีนร่วมกับนมผงในผลิตภัณฑ์ทุกส่ิงทดลองร่วมไม่มีผลต่อค่าสี L* และ b* (p>0.05) 

โดยมีค่าสีเฉล่ีย 68.27± 1.53 และ 18.45± 0.3 ตามล าดับ ส่ิงทดลองที่เติมโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 1 ร่วมกับ

นมผงขาดมันเนยร้อยละ 1 มีผลต่อค่าสี a* น้อยกว่าทุกส่ิงทดลอง (p<0.05) โดยมีค่าสี a* เฉล่ียทุกส่ิงทดลอง

เฉล่ีย 2.70± 0.42 

การเติมปัจจัยโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 2 มีผลต่อค่าความแข็ง การเชื่อมติด ความเหนียวและการเคี้ยว

มากที่สุด (p<0.05)  สอดคล้องกับการศึกษาความคงตัวของอิมัลชันเมื่อเติม SPI [11] พบว่า การเติม SPI ใน

น้ ามันช่วยให้อิมัลชันมีความคงตัวมากกว่าแป้งและกัมอราบิค โปรตีนถั่วเหลืองช่วยให้เกิดการยึดเกาะตัวกันได้ดี

จึงส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้น การเติมปัจจัยนมผงขาดมันเนยช่วยให้ส่วนผสมมีความเหนียวยึดเกาะกัน

ได้ดีและผลิตภัณฑ์มีค่าการเชื่อมติดกันได้ดี (p<0.05) ดังตารางที่ 1 ส่ิงทดลองร่วมระหว่างการเติมโปรตีนถั่ว

เหลืองและนมผงขาดมันเนยไม่มีผลต่อค่าโครงร่างเนื้อสัมผัส (p>0.05) ทุกปัจจัยร่วมมีค่าความแข็ง ความ

ยืดหยุ่น การเชื่อมติด ความเหนียว และการเคี้ยวเท่ากับ 39.66± 18.73  0.39± 0.07  0.42± 0.06  

17.85± 9.70 และ 7.37± 6.01 ตามล าดับ การเติมเฉพาะโปรตีนถั่วเหลืองที่ร้อยละ 2 มีผลต่อโครงร่างเนื้อ
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สัมผัสมากที่สุด ส่วนการเติมเฉพาะนมผงขาดมันเนยมีผลต่อค่าเฉล่ียของการเชื่อมติดไม่แตกต่างกับการเติม

เฉพาะซอยโปรตีน รวมถึงทั้งสองปัจจัยไม่มีปฏิสัมพันธ์กันจึงพิจารณาเฉพาะเติมโปรตีนถั่วเหลืองที่ร้อยละ 2 ใน

การทดลองต่อไป 

ตารางที่  1  อัตราส่วนโปรตีนถ่ัวเหลืองและนมผงขาดมันเนยต่อองค์ประกอบเนื้อสัมผัสของไส้กรอกไก่เสริมใยสับปะรด 

ปัจจัย (รอ้ยละ) ความแข็ง (N) ความยืดหยุ่น (mm) การเชื่อมตดิ ความเหนียว (N) การเคีย้ว (N.m) 

โปรตีนถัว่เหลือง 

0.5 

1 

2 

 

37.82b± 10.53 

33.26b± 18.92 

47.91a± 28.56 

ns 

0.39± 0.07 

0.39± 0.06 

0.40± 0.12 

 

0.46b± 0.06 

0.39b± 0.07 

0.42a± 0.08 

 

17.70ab± 5.68 

14.05b± 9.10 

21.82± a14.87 

 

6.90b± 2.50 

5.73b± 4.08 

9.49a± 7.40 

นมผงขาดมันเนย 

1 

2 

ns 

39.10± 24.23 

40.23± 18.37 

ns 

0.40± 0.10 

0.38± 0.06 

 

0.41b± 0.07 

0.44a± 0.07 

ns 

17.14± 11.74 

18.57± 10.19 

ns 

7.59± 6.26 

7.16± 4.14 

หมายเหตุ    ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

     a, b.. อักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

2. ผลของการเติมมอลโทเดกซ์ทรินและโมดิฟายด์สตาร์ชต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ มีดังต่อไปนี้  

 จากผลการทดลองปัจจัยมอลโทเดกซ์ทรินและปัจจัยโมดิฟายด์สตาร์ชไม่มีผลต่อคะแนนความชอบ

ทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี และกล่ินรส (p>0.05) ทุกส่ิงทดลองร่วมไม่มีผลต่อค่าสี L* 

และ b* (p>0.05) โดยมีค่าสีเฉล่ีย 68.83± 2.18 และ 15.92± 0.8 ตามล าดับ ส่ิงทดลองร่วมอัตราส่วน

ร้อยละ 2:3  3:2  และ 3:4 มีผลต่อคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสและรสชาติ (p<0.05) มอลโทเดกซ์

ทรินและโมดิฟายด์สตาร์ช เป็นสารทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรต มอลโทเดกซ์ทรินเป็นกลูโคสที่ได้

จากการย่อยของสตาร์ชการเติมลงในอาหารในปริมาณมากอาจส่งผลต่อความชอบด้านรสชาติเพิ่มข้ึน ส่วน

โมดิฟายด์สตาร์ชเป็นสตาร์ชที่ผ่านกระบวนการดัดแปร การให้ความร้อนในการท าให้สุกช่วยให้เกิด

กระบวนการเจลาติไนซ์ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสส่งผลความชอบเนื้อสัมผัสมากขึ้น ส่ิงทดลองที่เติมมอลโท

เดกซ์ทรินและโมดิฟายด์สตาร์ชในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจึงมีแนวโน้มของค่าสี a* เพิ่มขึ้น (p<0.05) เกิดจาก

การให้ความร้อนในการอบและรมควันช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลเมลลาร์ด (Maillard reaction) [5] 

ดังรูปภาพที่ 1  

 
          (a)                                                              (b) 

รูปภาพที่  1  ผลของมอลโตเดรกตรนิกับโมดฟิายด์สตาร์ชตอ่ความชอบทางประสาทสัมผัส (a) และค่าสี a* (b) ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก ่

 

c

ab ab ab

bc

a

b

ab

b
ab ab

a

5
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7

2:2 2:3 2:4 3:2 3:3 3:4
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มอลโตเดรกตรินต่อโมดฟิายด์สตาร์ช (ร้อยละ)
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bc bc c
b

a a

0

0.5

1

1.5

2
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3

3.5

2:2 2:3 2:4 3:2 3:3 3:4
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*

มอลโตเดรกตรินต่อโมดิฟายด์สตาร์ช (ร้อยละ)
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ปัจจัยมอลโทเดกซ์ทรินไม่มีผลต่อปริมาณความชื้นและโครงร่างเนื้อสัมผัส )p>0.05( ผลิตภัณฑ์มี

ปริมาณความชื้นร้อยละ 63.11± 1.33 ปัจจัยโมดิฟายด์สตาร์ชที่เติมเพิ่มข้ึนมีแนวโน้มส่งผลต่อผลิตภัณฑ์

มีค่าความแข็ง ความเหนียว และการเคี้ยวมากขึ้น )p<0.05 (ดังภาพที่ 2 เนื่องจากโมดิฟายด์สตาร์ชท า

หน้าที่เป็นสารเพิ่มความหนืด )thickening agent) ในอาหารจึงช่วยให้ส่วนประกอบมีการยึดเกาะกัน

เพิ่มขึ้น [4] สอดคล้องการศึกษาคุณลักษณะและความคงตัวของอิมัลชันที่เติมโปรตีนถั่วเหลือง )Soy 

protein isolate, SPI ([11] พบว่า การเติม SPI กับแป้ง )starch  (ช่วยใหหห้อิมัลชันมีความคงตัวมากขึ้น  

ทุกส่ิงทดลองร่วมระหว่างการเติมมอลโทเดกซ์ทรินและโมดิฟายด์สตาร์ชไม่มีผลต่อค่าความแข็ง 

ความยืดหยุ่น ความเหนียว และการเคี้ยว )p>0.05( ซึ่งมีค่าเท่ากับ 39.66± 17.03  0.39± 0.07  

17.85± 9.69 และ 7.35± 4.54 ตามล าดับ ส่วนการเติมส่ิงทดลองร่วมระหว่างมอลโทเดกซ์ทรินและ

โมดิฟายด์สตาร์ชอัตราส่วนร้อยละ 2:3  3:2  และ 3:4 มีผลต่อการเชื่อมติดที่เพิ่มมากขึ้น) p<0.05 (ดัง

รูปภาพที่ 2 เกิดจากมอลโทเดกซ์ทรินซึ่งเป็นน้ าตาลกลูโคสมีสมบัติในการละลายน้ าได้ดีอาจส่งผลให้มีค่า

การเชื่อมติดของส่วนประกอบที่ละลายน้ าจับตัวกันได้ดีขึ้น 

 

 
          (a)                                                              (b) 

รูปภาพที่  2  ผลของปัจจัยมอลโตเดรกตรินต่อโครงร่างเนือ้สัมผัส (a) และมอลโตเดรกตรินกับโมดิฟายด์สตารช์ต่อค่าการเชื่อมติดของ

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ (b) 

มอลโทเดกซ์ทรินกับโมดิฟายด์สตาร์ชร้อยละ 2:3 ส่งผลต่อค่าการเชื่อมติดมากที่สุด และ

โมดิฟายด์สตาร์ชร้อยละ 3 ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มีค่าความแข็ง ความเหนียว และการเคี้ยวมากที่สุด 

สอดคล้องคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสและรสชาติที่มากที่สุดในรูปภาพที่ 1 จึงพิจารณามอลโทเดกซ์

ทรินกับโมดิฟายด์สตาร์ชร้อยละ 2:3 เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

3 .ผลของการเติมแป้งสาลีและกลูเต็นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ มีดังต่อไปนี้ 

จากการเติมทุกส่ิงทดลองร่วมกลูเต็นและแป้งสาลีไม่มีผลต่อคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส

ด้านลักษณะปรากฏ สี กล่ินรส รสชาติ และความชอบรวม (p>0.05) ปัจจัยกลูเต็นร้อยละ 0.8 มีผลต่อ

คะแนนความชอบด้านรสชาติมากกว่ากลูเต็นร้อยละ 0.5 (p<0.05) ส่ิงทดลองร่วมมีแนวโน้มท าให้ค่าสี a*  

เพิ่มขึ้นและค่าสี b* ลดลง (p<0.05) ดังภาพที่ 3 ค่าสี a*  ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการให้ความร้อนในการอบ

และรมควันช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลเมลลาร์ด (Maillard reaction) [5] 

การเติมปัจจัยกลูเตนที่ร้อยละ 0.8 ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มของปริมาณความชื้น ความแข็ง ความ

เหนียว การเคี้ยว และการเชื่อมติดมากกว่าการเติมปัจจัยกลูเตนที่ร้อยละ 0.5 (p<0.05) กลูเตนเป็น

โปรตีนที่สกัดจากธัญพืชมีสมบัติที่ให้ความเหนียวและความยืดหยุ่น โปรตีนของกลูเตนยึดเกาะตัวกันด้วย

b

b

b

a

a

a

a

ab

ab
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พันธะไดซัลไฟล์ส่งผลต่อค่าโครงร่างเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์มากขึ้น [3] สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลูกชิ้นหมู การเติมปัจจัยแป้งสาลีในระดับที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มของค่าความเหนียวและการเคี้ยวเพิ่มขึ้น 

(p<0.05) [8] ผลิตภัณฑ์ที่เติมแป้งสาลีร้อยละ 1.5 มีผลต่อค่าความเหนียว การเคี้ยว และการเชื่อมติด 

มากกว่าปัจจัยท่ีเติมแป้งสาลีร้อยละ 1 และ 2 (p<0.05) แป้งสาลีเกิดเป็นเจลท่ีอุณหภูมิ 80 – 85 OC ช่วย

ให้มีความหนืด (viscosity) มากขึ้น [6] ทุกส่ิงการทดลองร่วมไม่มีผลต่อค่าความชื้นและค่าความยืดหยุ่น 

(p>0.05) โดยมีปริมาณความชื้นร้อยละ 64.63± 1.5 และความยืดหยุ่น 0.47± 0.05 มม.  การเติมส่ิง

ทดลองร่วมระหว่างกลูเต็นและแป้งสาลีร้อยละ 0.8 และ 1.5 มีผลต่อค่าความแข็ง ความเหนียว การเคี้ยว 

และการเชื่อมติดมากที่สุด (p<0.05) ดังรูปภาพที่ 3               

 

 
          (a)                                                              (b) 

รูปภาพที่  3  ผลของการเติมกลูเต็นและแป้งสาลีต่อค่าสี L* a* b* (a) และโครงร่างเนือ้สัมผัส (b) ของผลิตภัณฑไ์ส้กรอกไก ่

 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกการเติมส่ิงทดลองร่วมระหว่างกลูเต็นและแป้งสาลีร้อยละ 0.8 และ 1.5 

ในการศึกษาต่อในการทดลองต่อไป  เนื่องจากมีค่าทางประสาทสัมผัสและค่าโครงร่างเนื้อสัมผัสสูงกว่าส่ิง

ทดลองอื่น 

4. ผลของการเติมเส้นใยสับปะรดผงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ มีดังต่อไปนี้ 

การเติมเส้นใยสับปะรดผงไม่มีผลต่อคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และกล่ินรสของ

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่  (p>0.05) การเติมเส้นใยสับปะรดผงที่ร้อยละ 1 ได้รับคะแนนความชอบด้านเนื้อ

สัมผัส รสชาติ และความชอบรวมมากกว่าการเติมร้อยละ 1.5 (p<0.05) ดังรูปภาพที่ 4 จากการศึกษาการ

สกัดเส้นใยจากกากสับปะรดและใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเวียนนา [2] พบว่า การเติมเส้นใย

สับปะรดขนาด 30 เมชร้อยละ 3 มีผลต่อลักษณะปรากฏ ความยืดหยุ่น ความคงตัว และความนุ่มสูงกว่า

การเติมเส้นใยสับปะรดในระดับที่สูงขึ้น และจากการศึกษาการเติมเส้นใยสับปะรดร้อยละ 2 ในเบเกอร์

เนื้อวัว [17] ช่วยเพิ่มน้ าหนักหลังการท าให้สุก ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสท าให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวและ

ความแข็งเพิ่มขึ้น จากการทดลองการเติมเส้นใยสับปะรดผงที่เพิ่มข้ึนมีแนวโน้มท าให้ปริมาณความชื้นและ

ค่าสี L* ลดลง ค่าสี a* และ b* เพิ่มขึ้น (p<0.05) ดังรูปภาพที่ 4 จากการทดลองนี้การเติมปริมาณเส้นใย

สับปะรดผงที่เพิ่มขึ้น ท าให้มีปริมาณความชื้นน้อยลง จึงสอดคล้องกับงานวิจัย [12] พบว่าการเติมมะเขือ

เทศผงในไส้กรอก ท าให้น้ าอิสระในผลิตภัณฑ์ลดลงและเนื้อสัมผัสของไส้กรอกมีความแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่งมี

ปริมาณใย  30 กรัม/100  กรัมของน้ าหนักแห้ง ซ่ึงประกอบด้วยเซลลูโลสและลิกนิน   
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ปริมาณสับปะรดผงไม่มีผลต่อโครงร่างเนื้อสัมผัส ด้านค่าความแข็ง ความยืดหยุ่น ความเหนียว 

การเคี้ยว และการเชื่อมติดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p>0.05) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกการเติม

เส้นใยสับปะรดผงร้อยละ 1 เนื่องจากมีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวม ค่าสี 

a* และ b* มากที่สุด (p<0.05) การเติมเส้นใยสับปะรดผงต่อคุณภาพไส้กรอกไก่เสริมใยสับปะรดที่ระดับ

ร้อยละ 0.5  1 และ 1.5 เมื่อเติมมากก็จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่ก็ส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์โดยมี

ความชื้นลดลง ผลิตภัณฑ์มีความฉ่ าน้ าน้อยลง จึงเลือกเติมเส้นใยที่ระดับร้อยละ 1 ลงในผลิตภัณฑ์ เพราะ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณเส้นใยและความชื้นที่เหมาะสม 

 

  
          (a)                                                              (b) 

รูปภาพที่  4  ผลของการเติมสับปะรดผงต่อความชอบทางประสาทสัมผัส (a)  ความชื้น และค่าสี (b) ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ 

 

5. ผลการศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย มีดังต่อไปนี้  

 จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าโคร่งเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์สุดท้ายกับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่จาก

ท้องตลาดที่ไม่เติมเส้นใยอาหารพบว่า ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีค่าความแข็ง ความเหนียว และค่าการเคี้ยว

มากกว่าตัวอย่างควบคุม (p<0.05) ดังรูปภาพที่ 5 การเติมซอยโปรตีน แป้งสาลี กลูเต็น และเส้นใย

สับปะรดเพิ่มลงในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ช่วยเพิ่มค่าโครงร่างเนื้อสัมผัสมากขึ้น จากค่าสี b* ที่เพิ่มขึ้นของ

ผลิตภัณฑ์ที่เติมเส้นใยสับปะรดเม่ือเทียบกับสูตรควบคุมอาจเป็นผลเนื่องจากสารสีแคโรทีนอยด์ที่มีใน

สับปะรด ส่วนค่าความสว่าง L* และ a* ที่น้อยลงอาจเกิดจากการออกซิเดชันของสารสีแคโรทีนอยด์ใน

กระบวนการอบแห้งเส้นใยสับปะรด ไส้กรอกไก่จากท้องตลาดทั้ง 2 ตัวอย่างมีค่าโครงร่างเนื้อสัมผัส

มากกว่าตัวอย่างควบคุมและผลิตภัณฑ์สุดท้าย (p<0.05) ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีเส้นใยอาหารทั้งหมด

มากกว่าตัวอย่างควบคุมและมีปริมาณไขมัน ปริมาณความชื้นน้อยกว่าตัวอย่างควบคุม (p<0.05) ดัง

ตารางที่ 2 เส้นใยอาหารจากสับปะรดมีทั้งหมด 1.2 กรัมต่อ 100 กรัม ประกอบด้วยเส้นใยอาหารชนิดที่

ไม่ละลาย 1.1 กรัมต่อ 100 กรัม และเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายได้ 0.1 กรัมต่อ 100 กรัม เส้นใยอาหาร

ให้พลังงานและไขมันต่ าขึ้นอยู่กับปริมาตรและขนาดอนุภาคของเส้นใยอาหาร เส้นใยสับปะรดชนิดที่ไม่

ละลายมีความสามารถในการดูดซับน้ าได้มาก แต่มีความสามารถจับกับโมเลกุลของน้ าได้น้อย [19] [13] 

ในการทดลองนี้จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีปริมาณความชื้นน้อยกว่าตัวอย่างควบคุม ปริมาณใยอาหาร

ที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ช่วยลดไขมันในผลิตภัณฑ์ได้เพียงเล็กน้อยส่งผลให้มีค่าพลังงาน

ค่อนข้างมาก เนื่องจากการเติมไขมันไก่ในส่วนผสมเม่ือได้รับความร้อนท าให้ไขมันเกิดการแตกตัวของ
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อนุภาคน้ ามันจ านวนมาก ส่งผลต่อลักษณะอิมัลชันและคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงควร

พัฒนาเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคและมีใยอาหารเพิ่มมากขึ้นในการทดลองต่อไป 

 
 

 
 

รูปภาพที่  5  โครงรา่งเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ตัวอย่างควบคุมและตัวอย่างจากทอ้งตลาดของผลิตภัณฑไ์ส้กรอกไก ่

 

ตารางที่  2  คุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลิตภณัฑ์สุดท้ายเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมของผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

ไก่ (n=3) 

คุณภาพทางเคมี-กายภาพ ตัวอย่างควบคุม ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

ความชื้น (ร้อยละ) 64.65a ±  0.36 62.97b ±  0.43 

ไขมัน (ร้อยละ) 18.54a ±  0.40 17.68b ±  1.45 

โปรตีนns (ร้อยละ) 13.50 ±  2.64 13.62 ±  2.46 

เส้นใยทั้งหมด (ร้อยละ) 0.00b ±  0.18 1.45a ±  0.18 

คาร์โบไฮเดรทns (ร้อยละ) 2.12 ±  2.47 3.12 ±  2.64 

เถ้าns (ร้อยละ) 1.19 ±  0.008 1.16 ±  0.01 

ค่าพลังงานns (กิโลแคลอรี่/100 กรัม) 299.34 226.08 

L* 69.58a± 1.26 68.32b ±  1.49 

a* 2.23a± 0.16 1.83b ±  0.12 

b* 12.08b± 0.37 13.64a ±  0.41 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

                      a, b.. อักษรที่แตกต่างกันตามนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )p<0.05( 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการพัฒนาสูตรไส้กรอกไก่พบว่า การเติมซอยโปรตีนร้อยละ 2 ของน้ าหนักเนื้อไก่หรือร้อยละ 

1.2 มีผลต่อโครงร่างเนื้อสัมผัสสูงสุด (p<0.05) การเติมมอลโทเดกซ์ทริน 2 ของน้ าหนักเนื้อไก่หรือร้อย

ละ 1.2 และโมดิฟายด์สตาร์ชร้อยละ 3 ของน้ าหนักเนื้อไก่หรือร้อยละ 1.8 มีผลต่อค่าความแข็ง ความ

เหนียว และการเคี้ยวมากที่สุด ผู้ทดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อสัมผัส และความชอบรวมมากที่สุด 

(p<0.05)  การเติมกลูเต็นร้อยละ 0.8 ของน้ าหนักเนื้อไก่หรือร้อยละ 0.48 และแป้งสาลีร้อยละ 1.5 ของ

น้ าหนักเนื้อไก่หรือร้อยละ 0.9 มีผลต่อค่าโครงร่างเนื้อสัมผัสมากที่สุดและผู้ทดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์ด้าน

เนื้อสัมผัสมากที่สุด (p<0.05) การเติมเส้นใยสับปะรดร้อยละ 1 ของน้ าหนักเนื้อไก่หรือร้อยละ 0.6  ผู้

ทดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ในด้านเนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวมและมีปริมาณเส้นใย

อาหารทั้งหมดมากกว่าตัวอย่างควบคุม (p<0.05) ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีค่าโครงร่างเนื้อสัมผัสน้อยกว่า
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ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วในท้องตลาด ดังนั้นในการศึกษาทดลองต่อไปควรพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อสัมผัสให้สามารถเพิ่มเส้นใยอาหารได้มากขึ้นและผู้บริโภคยอมรับ    
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บทคัดย่อ 

มัฟฟินเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุ มีรสชาติหวานและเนื้อสัมผัสนุ่ม แต่ผลิตภัณฑ์

มัฟฟินเป็นอาหารในกลุ่มท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาลสูง (70-80) ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มัฟฟินให้มีค่าดัชนี

น้ าตาลต่ าจากแป้งข้าวดัดแปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า โดยน าแป้งข้าวพันธ์ุเสาไห้มาดัดแปรโครงสร้างทางโมเลกุลและทาง

กายภาพให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า (LGI) และตรวจสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า แป้งข้าวดัดแปร 

LGI ท่ีผลิตได้ มีค่าดีกรีการเกิดผลึก ความชื้น และสตารช์ทนย่อยในปริมาณ 56.31% 14.40% และ 24.03% ตามล าดับ 

มีค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณท่ีระดับ 50.31 น าแป้งข้าวพันธ์ุเสาไห้ดัดแปร LGI มาใช้ทดแทนแป้งสาลี (0 10 20 30 

40 และ 50) ในการผลิตมัฟฟินท่ีมีส่วนผสมของ แป้งสาลี กัวกัม ผงฟู  น้ าตาลทราย น้ าเชื่อมฟรุกโทส ไข่ไก่ นมสด  และ 

เนยสดในปริมาณร้อยละ  4 9.68  3.58  0.51  1.7 9   22 .05  3 .58  22 . 05  5.12  และ 22.05 ตามล าดับ น ามา

ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางประสาทสัมผัส และชีวเคมี ผลการศึกษา พบว่า การใช้แป้งข้าวเสาไห้ดัดแปร  

LGI ทดแทนแป้งสาลีท่ีระดับ 10% ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีร้อยละการขยายตัวสูงกว่าสิ่งทดลองควบคุม และได้รับการยอมรับ

ทางประสาทสัมผัสจากผู้ทดสอบชิม 30 คนในระดับชอบปานกลาง มีปริมาณแป้งทนย่อย 7.93% และค่าดัชนีน้ าตาล

โดยประมาณ เท่ากับ 41.15 โดยมีค่าดัชนีน้ าตาลต่ ากว่ามัฟฟินในสูตรควบคุมสองเท่า 

ค้าส้าคัญ:  ข้าวพันธ์ุเสาไห้   การดัดแปรโครงสร้างทางโมเลกุลและกายภาพ  ดีกรีการเกิดผลึก  คุณภาพทางประสาท

สัมผัส 

Abstract 

         Muffin is a popular product from consumers of all age groups due to it is sweet taste and soft texture. 

However, muffin product was classified as high glycemic index food (70-80). Thus, this study is aimed to 

developed a low glycemic index muffin product (LGI) from modified rice flour. LGI rice flour was produced by 

physical and molecular modification of SAOHAI rice variety and analyzed on physicochemical properties.  Analysis 

results showed that LGI modified SH rice flour had 56.31, 14.40 and 24.03% of crystalinity degree, moisture 

content and resistant starch content, respectively and 60.31 of estimated glycemic index. The five level (0,  10 , 

20,  30 ,  40 and   50 %) of LGI modified SH rice flour was replaced of wheat flour in muffin production that 

composed of 49.68  3.58  0.51  1.7 9   22 .05  3 .58  22 . 05  5.12  และ 22.05 % of wheat flour, , guar gum, 

baking powder, sugar, fructose syrup, egg, fresh milk and butter, respectively. Physical properties and sensory 

evaluation of the developed muffin products were investigated. Results report that 10% of LGI modified SAOHAI 
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rice flour replacement was higher value on % expansion and higher total acceptance score by 30 panellists with 

medium liking score. The developed muffin had 7.93% of resistant starch content and 41.15 of estimate glycemic 

indexes which was two time lower glycemic index than control muffin. 

Keywords: Saohai rice variety, Molecular and physical Modification, Crystalinity degree, Sensory quality 

 

บทน้า 

ปัจจุบันประชากรโลกที่ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพด้านโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน โรค

อ้วน โรคไขมันในเส้นเลือดสูง และโรคมะเร็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ

และสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ โดยจ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น องค์การอนามัยโลกรายงานว่าในปี 

ค.ศ 2004 มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 171 ล้านคนและคาดว่าในปี ค.ศ 2030 จะมีผู้ป่วยเพิ่งสูงขึ้น 342 

ล้านคน   ส่วนในประเทศไทย คาดว่าในปี 2558 การสูญเสียค่าใช้จ่ายจากโรคเบาหวานจะเพิ่มถึง 52,150 

ล้านบาท  ดังนั้นสิ่งส าคัญในการช่วยลดปัญหาสุขภาพดังกล่าวคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติ

ช่วยป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค  

การผลิตแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเส้นใยอาหารสูง หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ แป้งทนย่อยด้วยเอนไซม์ 

ชนิดที่ 3 (Enzyme resistant starch type 3) เป็นแป้งที่ผ่านการดัดแปรโครงสร้างทางโมเลกุลและทาง

กายภาพ โดยใช้เอนไซม์ หรือสารเคมี ให้มีสมบัติทางกายภาพที่ทนต่อน้ าย่อยของเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็น

น้ าตาลในร่างกายของมนุษย์ จึงท าให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ ากว่า 55 ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน และโรค

อ้วน ส่วนแป้งที่เหลือไม่สามารถย่อยให้เป็นน้ าตาลกลูโคสได้นั้นจะมีคุณสมบัติเหมือนใยอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกายเนื่องจากที่แป้งที่เหลือจากกระบวนการย่อยของมนุษย์แล้วจะเกิดการหมักและให้กรด

ไขมันสายส้ันชนิดต่างๆ และเปลี่ยนรูปเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่ในล าไส้ ส่งผลให้ระบบการย่อย

ของร่างกายท างานปกติและป้องกันการเกิดมะเร็งในล าไส้โดยการดูดซับส่ิงเป็นพิษที่ตกค้างในร่างกาย 

(Frei et al. 2003 และ Berry, 1986)  

ค่าดัชนีน้ าตาล (glycemic index) หรือ GI เป็นหน่วยวัดผลของคาร์โบไฮเดรตต่อระดับน้ าตาลใน

เลือด คาร์โบไฮเดรตจะแตกตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างการย่อยอาหาร ให้กลูโคสเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต

อย่างรวดเร็ว เรียกว่ามีค่า GI สูง; คาร์โบไฮเดรตจะแตกตัวอย่างช้าๆ ค่อยๆให้กลูโคสเข้าสู่ระบบไหลเวียน

โลหิตอย่างสม่ าเสมอ เรียกว่ามีค่า GI ต่ า  โดย ค่า GI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ขึ้นกับว่าอาหารนั้น มีผลต่อ

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าตาลในเลือดมากหรือน้อย หลังการบริโภคอาหาร นั้น 2 ถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งค่า GI 

สามารถจ าแนกได้ 3 ระดับ คือ ค่า GI สูง (มีค่ามากว่า 70) ค่า GI ปาน กลาง (56-69) และค่า GI ต่ า 

(มีค่าน้อยกว่า 55) โดยการบริโภคอาหารที่มีค่า GI ต่ า หรือมีค่า GI ลดลง จะช่วยควบคุมระดับน้ าตาลใน

เลือด และลดความเส่ียงในการเกิดโรคได้ (Mulholland et al., 2009)  วิธีการวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ าตาลใน

อาหาร ตามหลักสากลนั้นจะใช้วิธีการทดลองในคนโดยใช้อาสามัครที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

แต่เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อค่า GI และการได้มาซึ่งค่า GI ที่ท าการทดลองในคนนั้นค่อนข้างยุ่งยาก

และเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงประการส าคัญคือท าการทดลองตัวอย่างได้น้อยดังนั้นในปีค.ศ. 1992   

Englyst และคณะ (1992)  จึงพัฒนาวิธีการวัดอัตราการย่อยแป้ง (starch) หรือคาร์โบไฮเดรตในอาหาร

ให้เป็นน้ าตาลในหลอดทดลองที่ เรียกว่า Rapidly available glucose (RAG) ซึ่งหมายถึงปริมาณน้ าตาล

กลูโคสที่ได้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรต (starch) ด้วยเอนไซม์อย่างรวดเร็วภายในเวลา 20 นาที และ 
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slowly available glucose (SAG) หมายถึงปริมาณน้ าตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรต (starch) 

ที่เหลือด้วยเอนไซม์อีก 100 นาทีถัดมาซึ่งวิธีการนี้เลียนแบบวิธีการย่อยการดูดซึมของน้ าตาลในคนการ

ทดสอบด้วยวิธีนี้พบว่าให้ผลสอดคล้องกับการทดลองในมนุษย์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างค่า RAG 

และค่า GI มีความสอดคล้องกัน ต่อมา Sopade and Gidley (2009) และ Mahasukhonthachat et al. 

(2010b) ได้ศึกษาอตัราการย่อยแป้งในหลอดทดลอง (in vitro starch digestibility) ด้วยเอนไซม์ย่อย

แป้ง ที่ระยะเวลา 0-180 นาที แล้วค านวณอัตราการย่อยได้ของแป้งตามสมการ the modified first-order 

kinetic แล้วน าค่าอัตราการย่อยแป้งที่ได้มาค านวณค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณ (Estimated Glycemic 

Index; EGI จากสมการ GI=39.21+(0.803-H90) ตามวิธีการของ Goni et al. (1997) ซึ่งจาก

การศึกษายืนยันผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาพบว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลการทดสอบที่สัมพันธ์ไปในทาง

เดียวกับการทดสอบในมนุษย์และสัตว์ทดลอง ทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

ตัวอย่างอาหารในปริมาณที่จ าเป็นต้องศึกษาเบื้องต้นก่อนที่จะน าไปทดลองต่อในมนุษย์ต่อไป 

มัฟฟินเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุ 

เนื่องจากมีรสชาติที่หวานมันและเนื้อสัมผัสนุ่ม ผลิตจากแป้งสาลี เนยสด น้ าตาลทราย ไข่ และส่วนผสมที่

เพิ่มรสชาติต่างๆ เช่น ชอคโกแลต หรือผลไม้อบแห้งและถั่วอบชนิดต่างๆ จากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

มัฟฟินนั้น จะเห็นได้ว่า อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและมีและค่าดัชนีน้ าตาลสูงถึง 70-80 

แต่มีปริมาณเย่ือใยอาหารต่ า ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหลักในส่วนผสมคือแป้งสาลีและน้ าตาลทราย ซึ่งถ้า

บริโภคในปริมาณสูงอาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพด้านโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน 

โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์มัฟฟินดัชนีน้ าตาลต่ าและใย

อาหารสูง โดยศึกษาถึงระดับการใช้แป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าและใยอาหารสูงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์

มัฟฟิน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษา ผลของการใช้แป้งข้าวดัดแปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าและใยสูงที่ผลิตจาก

แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีที่มีต่อสมบัติกายภาพทางเคมี ค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณ และการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัส    

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  วัสดุที่ใช้ในการศึกษา เช่น แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนแป้งสาลีเอนกประสงค์ น้ าตาลทราย น้ าเชื่อมฟรุกโทส ไข่ไก่ นมสด เนยขาว เนย

สด ผงฟู ซื้อจากร้านค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ส่วน กัมอราบิค (Gum Arabic)  ย่ีห้อ ACACIA 

BP. รวมท้ัง สารเคมี และเอนไซม์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ จากบริษัท เมอร์ค จ ากัด ประเทศไทย  บริษัท โยโจ

โอ เชียงไห้ สาธารณรัฐประชาชนจีน   และ บริษัทเมกาไซม์ ประเทศไอร์แลนด์  

1. การผลิตแป้งข้าวดัดแปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าใยอาหารสูง 

ท าการผลิตแป้งข้าวโดยใช้ปลายข้าวเสาไห้ น ามาล้างสะอาด แล้วแช่น้ านาน 4 ชั่วโมง แล้วอบแห้ง

ที่อุณหภูมิ50 oซ นาน 4 ชั่วโมง แล้วน ามาโม่ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 60 เมช และใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตแป้งข้าวดัดแปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าใยอาหารสูง ตามวิธีการใน Pongjanta et al. (2009) ท าการ

เตรียมสารละลายแป้งข้าวที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก มาท าให้สุกที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 

นาน 15 นาที แล้วย่อยต่อด้วยเอนไซม์ ตัดกิ่ง ไอโซพูลูลาเนส (Pululanase) เกรดอาหาร (2000 ยูนิต ต่อ 

มิลลิลิตร) จ านวน 15 ยูนิต ต่อกรัม แป้งที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วต้มเดือด
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เพื่อหยุดการท างานของเอนไซม์ จากนั้น น าไปผ่านขั้นตอนการดัดแปรทางกายภาพด้วยวิธีแช่เย็น แช่แข็ง 

และท าการละลายจากการแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ  15,  -10 และ 35 องศาเซลเซียส นาน 16, 8 และ 3 

ชั่วโมง ตามล าดับ จากนั้น ท าการแยกน้ าออกจากระบบของเจล แป้งข้าวดัดแปรโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงที่

ความเร็ว 80 รอบต่อนาที น าแป้งข้าวดัดแปรที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง 

จากนั้น บดละเอียดผ่านตะแกรงร่อนแป้งขนาด 60 เมช น ามาตรวจสอบคุณภาพด้านโครงสร้างทางจุลภาค 

ด้วยเครื่องตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดที่ก าลังขยาย 6,000 เท่า ค่าระดับดีกรี

การเกิดผลึกด้วยเครื่อง X-ray diffractometer ปริมาณสตาร์ชที่ย่อยได้ (Digested starch) ปริมาณสตาร์ช

ที่ทนย่อย (Resistant starch) และสตาร์ชทั้ งหมด  (Total starch) โดยใช้ชุดทดสอบ Resistant kit 

(Magazyme, Irland) ตามวิธีการใน AOAC (2002) เลขที่ 76.13 ตรวจสอบค่าค่าดัชนีการย่อยได้ของ

แป้งทั้งหมด และค านวณค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณ ตามวิธีการ Goni et al. (1997) ดังนี้ ค่าดัชนีการ

ย่อยได้ (Hydrolysis index; HI) ดังนี้ % HI = (AUC of sample/AUC white bread) x 100 น าค่า HI 

ไปค านวณหาค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณ (Estimate Glycemic Index; EGI) ดังนี้  EGI = 39.71 + 

(0.549 x HI) ตามวิธีการใน Goni et al. (1997) 

2. การศึกษาระดับการใช้แป้งข้าวดัดแปรให้มีดัชนีน้ าตาลต่ าทดแทนแป้งสาลี 

ท าการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตมัฟฟินพื้นฐานโดยดัดแปลงจาก Hyun-Jung et al. (2010) ที่มี

ส่วนผสมของ มีส่วนผสมของ แป้งสาลี กัวกัม ผงฟู น้ าตาลทราย น้ าเชื่อมฟรุกโทส ไข่ไก่ นมสด และ เนย

สดในปริมาณร้อยละ  4 9.68 3.58  0.51  1.7 9   22 .05  3 .58  22 . 05  5.12  และ 22.05 ตามล าดับ 

ใช้เป็นส่ิงทดลองควบคุม และใช้แป้งข้าวดัดแปรดัชนีน้ าตาลต่ าทดแทนแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ 10 20 30 

40 และ50 ในการผลิตมัฟฟิน น าผลิตภัณฑ์มัฟฟินที่พักให้เย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องไปตรวจสอบสมบัติทาง

กายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส ดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส ในด้าน ร้อยละการขยายตัว

ด้านความสูงและความกว้าง โดยค านวณจาก ความสูงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนอบ/ความสูงหรือเส้น

ผ่านศูนย์กลางหลังอบ ค่าความหนาแน่นรวม ค านวณจาก น้ าหนักของตัวอย่าง/ปริมาตรของตัวอย่าง ค่า

ความแข็งวัดโดยใช้เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส Ttexture analyzer, TA. XT plus, UK) หัววัด Spherical 

stainless PO.25s ตรวจสอบตามวิธีการใน Hyun-Jung et al.,(2010) ค่าสี ( L* a* และ b*) ด้วยเครื่อง 

Colorimeter รุ่น Color Quest XE  ท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ในด้านปริมาณแป้งที่ย่อยได้ 

ปริมาณแป้งที่ทนย่อย และ แป้งทั้งหมด โดยใช้ชุดทดสอบ Resistant kit (Magazyme, Irland) AOAC 

เลขที่ 76.13 (2002) ตรวจสอบค่าดัชนีการย่อยได้ของแป้งทั้งหมด และค านวณค่าดัชนีน้ าตาล

โดยประมาณ ตามวิธีการใน Goni et al., (1997)  และวิเคราะห์ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และ 

ใยอาหาร ตามวิธีการใน AOAC (2002: Method 931.04, 920.8, 923.03 ตามล าดับ) แล้วค านว

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โดยใช้ 100 – ผลรวมของปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และ ใยอาหาร และ 

ค านวณค่าพลังงานทั้งหมดมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรีต่อ 100 กรัมตัวอย่าง โดยค านวณ จาก (ปริมาณ

โปรตีน x4 + ปริมาณไขมัน x9  +ปริมาณคาร์โบไฮเดรต x4)  และคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้

ทดสอบที่ผ่านการฝึกจ านวน 30 คน ให้คะแนนตามแบบทดสอบ Hedonic Scaling ที่ระดับ 9 คะแนน 

โดยคะแนน 1 หมายถึงไม่ชอบมากที่สุดและคะแนน 9 หมายถึงชอบมากที่สุด  
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ตามแผนการ

ทดลองแบบ สู่มสมบูรณ์  ส่วนข้อมูลทางประสาทสัมผัส น าผลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ SPSS 

version 15  และวิเคราะห์ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล๊อค เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดย 

Duncan’s New Multiple Range Test เพื่อคัดเลือกส่ิงทดลองที่มีคุณภาพดีและได้รับการยอมรับสูงสุดไป

ศึกษาอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของผู้บริโภค 

 

ผลการศึกษา 

1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวดัดแปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า (LGIRF)   

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค โครงสร้างผลึก ปริมาณความชื้น แป้งทนย่อย แป้งที่ย่อยได้ 

แป้งทั้งหมด  ค่าดัชนีการย่อยได้ของแป้ง และค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณ ในแป้งข้าวดัดแปรให้มีค่าดัชนี

น้ าตาลต่ า พบว่าลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคเป็นแผ่นเรียบสลับกับรอยนูน (รูปที่ 1) ด้านโครงสร้างผลึก

พบว่าแป้งขาวดัดแปรมีลักษณะเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ ในระหว่าง 9.50 – 24.94 2 Theta มีสภาพผลึกเป็น

ชนิดวี (V-type crystal)  โดยมีดีกรีการเกิดผลึกที่ระดับ 56.31% (รูปที่ 2)     ในด้านปริมาณความชื้น 

แป้งทนย่อย  แป้งที่ย่อยได้ และแป้งทั้งหมด พบที่ระดับ 14.40%  25.29%  45.50% และ 70.79% 

ตามล าดับ  และมีค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณที่ระดับปานกลางคือ 60.30 (รูปที่ 3) ซึ่งจัดเป็นแป้งที่มีค่า

ดัชนีน้ าตาละดับปานกลาง เมื่อเทียบกับแป้งข้าวที่ไม่ผ่านการดัดแปร และแป้งสาลี ที่มีค่าดัชนีน้ าตาลสูงที่

ระดับ 75 – 95 จิรภา และคณะ (2557) 

 

 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างทางจุลภาคของแป้งข้าว

พันธ์ุเสาไห้ที่ดัดแปร LGI 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างผลึกของแป้งข้าวเสาไห้ดัดแปร 

LGI 

 

รูปที่ 3 ค่าปริมาณการย่อยได้ในหลอดแก้วใน

แป้งข้าวพันธ์ุเสาไห้ดัดแปร  LGI 

 

2. ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์มัฟฟิน 

สมบัติทางกายภาพ ด้านร้อยละการขยายตัว ปริมาตร ค่าความแข็ง  และค่าสี ของผลิตภัณฑ์

มัฟฟินที่ใช้แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ดัดแปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่ระดับร้อยละ 10 

20  30 40 50 พบว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05 ( ระหว่างส่ิงทดลอง โดยการใช้

ส่ิงทดลองทีใ่ช้แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ดัดแปรทดแทนแป้งสาลีที่ระดับ 10% มีร้อยละการขยายตัวด้านความสูง 

และความกว้าง  ปริมาตร ค่าความแข็ง ค่าความสว่างของสี ค่าความเข้มของสีแดง และ สีเหลือง มีค่าไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กับส่ิงทดลองในสูตรควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าร้อยละการขยายตัว ปริมาตร ความแข็ง และ ส ี ของมัฟฟินท่ีใช้แปง้ข้าวดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาล*ี 

 Expansions 

(%) 

Volume 

(Gram/cm3) 

Hardness 

(Kg Force) 

Color value 

  

High Width L* a* b* 

0% 98.66± 4.21a 16.42± 0.75

a 

0.86± 0.30a 
6.23± 1.40b 

79.50± 1.65a 3.70± 0.65ab

c 

31.83± 1.67a

b 

10

% 

100.00± 0.00

a 

16.45± 0.75

a 

0.81± 0.07a 
6.36± 1.09a 

76.89± 2.05a

b 

4.54± 1.03ab 31.60± .45ab 

20

% 

69.33± 7.82bc 16.19± 1.00

a 

0.34± 0.09c 
6.03± 1.44c 

77.54± 1.60a

b 

4.14± 1.06ab

c 

31.07± 0.09a

b 

30

% 

67.33± 5.83cd 14.66± 3.21

a 

0.46± 0.20b 
6.40± 0.93a 

75.26± .68b 5.04± 0.31a 33.33± 0.83a 

40

% 

74.66± 6.12b 8.40± 7.49b 0.33± 0.20c 
6.23± 1.25b 

78.14± 1.36b 2.63± 0.77c 31.47± 1.44a

b 

50

% 

62.66± 8.43d 12.60± 4.48

a 

0.80± 0.21a

b 

6.13± 1.83b

c 

79.71± 4.03a

b 

3.34± 0.90bc 29.55± 1.98b 

a,b,cตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) * n=10 

 

3. ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์มัฟฟิน 

ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับด้าน

ลักษณะปรากฏ สี  กล่ิน รสชาติ และ ความชอบรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย

ได้คะแนนในช่วงเล็กน้อย ถึงปานกลาง (6.60-7.16) พบว่าส่ิงทดลองที่ใช้แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ดัดแปรให้

มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่ระดับร้อยละ 10  ได้คะแนนการยอบทางประสาทสัมผัสในถูก

ลักษณะอย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กับส่ิงทดลองควบคุม  จากผลการ

ทดสอบทางกายภาพและการทดสอบทางประสาทสัมผัส จึงคัดเลือกส่ิงทดลองที่ใช้แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ดัด

แปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่ระดับร้อยละ 10  ไปวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี  

ปริมาณแป้งทนย่อย  ค่าดัชนีน้ าตาลเปรียบเทียบกับส่ิงทดลองควบคุม 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของมัฟฟินท่ีใช้แปง้ข้าวดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาลี 

ระดับแป้งข้าว

ดัดแปร LGI 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส* 

ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

0 6.93 ±  1.17ab 7.06± 1.11a 7.10± 0.88a 6.73± 0.86ab 6.23± 1.40b 6.86± 1.04a 

10 7.16 ±  0.98a 6.96± 1.12ab 7.03± 0.99a 6.96± 0.99a 6.36± 1.09a 7.13± 0.79a 

20 6.66 ±  1.32b 6.66± 1.32b 6.76± 1.04b 6.76± 0.89ab 6.03± 1.44c 6.33± 1.47c 

30 6.90 ±  1.12b 6.43± 0.93c 6.36± 0.92c 6.53± 0.97c 6.40± 0.93a 6.46± 0.89ba 

40 6.70 ± 1.44c 6.80± 1.60b 6.56± 1.67b 6.86± 1.43a 6.23± 1.25b 6.73± 1.36ab 

50 6.60 ± 0.89c 6.63± 0.92bc 6.53± 0.81b 6.40± 1.00c 6.13± 1.83bc 6.50± 0.86b 

a,b,cตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05)  (*N=30) 

 

4. ส่วนประกอบทางเคมี และอัตราการย่อยได้แป้งในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์มัฟฟิน 

 ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์มัฟฟินสูตรควบคุมและสิ่งทดลองที่ใช้แป้งข้าว

พันธุ์เสา ไห้ดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่ระดับร้อยละ 10 แสดงในรูปที่ 4 พบว่าปริมาณ
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ความชื้น โปรตีน ไขมัน เส้นใยทั้งหมด และ เถ้า ในส่ิงทดลองควบคุม พบที่ระดับ 15.10%  0.50%  

1.19%  3.98% และ 1.26% ตามล าดับ ส่วนสิ่งทดลองที่ใช้แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ดัดแปร LGI ทดแทนแป้ง

สาลี พบที่ระดับ 16.01%  1.26%  1.28%  4.33% และ 1.25%  ตามล าดับ 

 
รูปที่ 4 ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน กากใยทั้งหมด และเถ้า ในผลิตภัณฑ์มัฟฟนิสูตรควบคุมและสิ่งทดลองที่ 

ใช้แป้งข้าวพันธ์ุเสาไห้ดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่ระดับรอ้ยละ 10 (N=3) 

5. ผลการวิเคราะห์ปริมาณการย่อยได้ของสตาร์ช และค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณของผลิตภัณฑ์มัฟฟิน 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณการย่อยได้ของสตาร์ชในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์มัฟฟินสูตรทดลอง

ควบคุมและสูตรทดลองที่ใช้แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่ระดับร้อยละ 10 

ท าการวิเคราะห์จ านวน 3 ซ้ าได้ผลในรูปที่ 5 พบว่าสูตรทดลองควบคุมปริมาณสตาร์ชที่ย่อยได้ (43.55%) 

และค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณ (47.38)  สูงกว่าสูตรทดลองที่ใช้แป้งข้าวดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาลี 

(31.18% และ 41.15) ทั้งนี้เนื่องจากส่ิงทดลองที่ใช้แป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาลีใน

สูตรที่ระดับร้อยละ10 มีปริมาณสตาร์ชทนย่อย สูงกว่าส่ิงทดลองควบคุม  จึงส่งผลให้มีค่าดัชนีน้ าตาล

โดยประมาณต่ ากว่า (41.15) ส่ิงทดลองควบคุม (47.38) สูตรมัฟฟินที่พัฒนาได้นี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้

ค่าดัชนีน้ าตาลต่ าโดยมีค่าดัชนีน้ าตาลต่ ากว่ามัฟฟินสูตรควบคุมสองเท่า 

 
 

รูปที่ 5 ปริมาณสตาร์ชทนยอ่ย สตารช์ที่ยอ่ยได้ สตาร์ชทั้งหมด และค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณในผลิตภัณฑ์มัฟฟินสูตร 

ควบคุมและสิ่งทดลองที่ใช้แป้งข้าวพันธ์ุเสาไห้ดัดแปร LGI ทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่ระดับร้อยละ 10 (N=3) 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

  แป้งข้าวดัดแปรที่มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า (LGI) ที่ผลิตจากแป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ ที่ใช้ในการศึกษานี้มี 

โครงสร้างผลึกเป็นชนิดวี มีค่าดีกรีผลึก 55.54% มีปริมาณความชื้น แป้งทนย่อย แป้งที่ย่อยได้ และแป้ง

ทั้งหมด ร้อยละ 4.40 24.03 54.53 และ 78.56 ตามล าดับ และมีค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณที่ระดับ 

60.30 จึงน ามาใช้ทดแทนแป้งสาลีในการผลิตมัฟฟิน พบว่า การใช้แป้งข้าวดัดแปร LGI ที่ระดับร้อยละ 

10 โดยผลิตภัณฑ์มัฟฟินที่ได้มีคุณภาพทางกายภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบชิม และมีปริมาณความชื้น 

โปรตีน เส้นใยทั้งหมด ปริมาณแป้งทนย่อย สูงกว่าสูตรทดลองควบคุม  และมีค่าดัชนีน้ าตาลโดยประมาณ

ต่ ากว่า (41.15) ส่ิงทดลองควบคุม (47.38) Che et al. (2014) ศึกษาผลการใช้ เปลือกข้าวโพดผง 

(Cornlettes; young Zea mays) 30 กรัม มาผสมแป้งสาลี 70 กรัม ในการผลิตมัฟฟิน  ที่ส่วนผสมของ ผง

ฟู 5 กรัม  น้ าตาลทราย  81 กรัม ไข่ไก่ 56 กรัม นมสด และน้ ามันดอกทานตะวัน 57 มิลลิลิตร เมื่ออบ

สุกแล้ว น ามาตรวจค่าดัชนีน้ าตาลโดยวิธีการตอบสนองของน้ าตาลกลูโคสในเลือด (Postprandial Blood 

Glucose Responses) โดยใช้อาสาสมัครที่สุขภาพดีไม่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานจ านวน 11 คน (n = 11, 

5 men, 6 women) และอดอาหารก่อนมาบริโภคมัฟฟินสูตรควบคุมและสูตรใช้เปลือกข้าวผง จ านวน 25 

กรัม เปรียบเทียบกับเครื่องดื่มกลูโคส 250 มิลลิลิตร (25 g dextrose monohydrate in 250 ml drinking 

water). แล้วเจาะเลือดหลังบริโภคนาน 15, 30, 45, 60, 90, และ 120 นาที แล้วประเมินผลค่าดัชนี

น้ าตาล พบว่า มัฟฟินสูตรควบคุมและสูตรใส่เปลือกข้าวผงมีค่าดัชนีน้ าตาล เท่ากับ 58  และ 57  

ตามล าดับ ส่วนในผลการศึกษานี้พบว่ามัฟฟินที่ผลิตได้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ ากว่าผลการศึกษาของ Che et al. 

(2014) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากส่วนผสมมัฟฟินที่น ามาทดสอบต่างกันโดยการศึกษานี้มีส่วนผสมของ แป้ง

สาลี แป้งข้าวดัดแปรให้มีดัชนีน้ าตาลต่ าใยอาหารสูง กัวกัม ผงฟู น้ าตาลทราย น้ าเชื่อมฟรุกโทส ไข่ไก่ นม

สด และเนยสด ในปริมาณร้อยละ46.10 3.58 0.51 1.79   22.05 3.58 22.05 5.12 และ 22.05 

ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 

 ในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางท่ัวโลก ท้ังนี้การสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้

สายไวไฟ (WiFi) ได้มีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากให้ความคล่องตัวในการใช้งานสูง สะดวกสบาย ง่ายต่อ

การติดตั้ง และสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา อย่างไรก็ตามในส่วนของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไวไฟนั้น สามารถรับส่ง

สัญญาณได้ในระยะทางท่ีไม่ไกลมากนัก เช่น พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างจากจุดให้บริการสัญญาณไวไฟเกินกว่า 100 เมตร จะไม่

สามารถรบัสัญญาณได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มความเข้มของสัญญาณไวไฟ จากตัวสะท้อน

สัญญาณท่ีมีลักษณะทรงโค้งพาราโบลาท่ีประดิษฐ์ขึ้นจาก กระทะอะลูมิเนียม กะละมังอะลูมิเนียม กระชอนทอดอาหาร 

และ ฝาชีโลหะ ซึ่งเป็นวัสดุหาง่าย ต้นทุนต่ า น้ าหนักเบา โดยวิธีการทดลองได้ท าการวัดความเข้มของสัญญาณไวไฟกับ

ระยะทางท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือมีการใช้งานตัวสะท้อนสัญญาณในสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริง จากนั้นท าการเปรียบเทียบค่า

ความเข้มของสัญญาณที่ได้จากตัวสะท้อนสัญญาณแต่ละชนิด  

 ผลการทดลองพบว่า อุปกรณ์ตัวสะท้อนสัญญาณทรงโค้งพาราโบลา สามารถน ามาใช้ในการเพิ่มความเข้มหรือ

ความแรงของสัญญาณไวไฟได้ดี กล่าวคือเม่ือวัดจากตัวสะท้อนสัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระทะอะลูมิเนียม ในระยะทาง 

220 เมตร สามารถเพิ่มความเข้มของสัญญาณได้ 71.74 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือพิจารณาค่าความเข้มหรือความแรงของ

สัญญาณท่ีดีท่ีสุดของตัวสะท้อนสัญญาณ ประกอบกับค่าเฉลี่ยความนิ่งของสัญญาณ ปรากฏว่าตัวสะท้อนสัญญาณท่ี

ประดิษฐ์ขึ้นจากกระทะอะลูมิเนียม มีค่าเฉลี่ยความเข้มของสัญญาณไวไฟมากกว่าตัวสะท้อนสัญญาณอีก 3 ชนิด คือ 

กะละมังอะลูมิเนียม กระชอนทอดอาหาร และ ฝาชีโลหะ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ความเข้มสัญญาณ  สัญญาณไวไฟ  สะท้อนสัญญาณ  วัสดุทรงโค้งพาราโบลา 

 

Abstract 

At the present time, Communication networks are worldwide. Wireless Local Area Network (Wifi) is important 

with our everyday life. Because it is convenient to use and easy to stay connected or share data anywhere, anytime under the 

service areas. However, parabolic reflector antenna can’t signal lengthy distance. For example, the areas are located more 

than 100 meters. The objective of this research is to study of techniques to increase the wifi signal strength with a parabolic 

reflector material that create from materials such as aluminum pan, aluminum basin, metal colander and metal food cover. 

They are affordable and lightweight. The measurement experiments are conducted to determine the increasing strength of 

wifi signal and the effectiveness of strength of wifi signal by using the parabolic reflector material.  

The results show that the parabolic reflector dish can use to greatly increase the wifi Signal Strength. Parabolic 

reflector dish that made from aluminum pan can increase wifi signal strength 71.74 % at distance of 220  meters. The 

results of an experiment are determined by the best signal strength and the average signal stability. The parabolic reflector 
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dish that made from aluminum pan has high wifi signal strength than aluminum basin, metal colander and metal food cover, 

respectively.  

Keywords: Signal Strength, WiFi Signal, Signal Reflection, Parabolic Curvature  
 

บทน า 

  ในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารกันบนระบบเครือข่าย (โอภาส เอี่ยมสิริวงค์, 2554, p. 210-216) 

เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก สังเกตได้จากอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้

มีการน ามาประยุกต์ใช้กับการท ากิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น E-Government, E-

Commerce, E-Market,  E-banking, E-Education เป็นต้น เทคโนโลยีการส่ือสารบนระบบเครือข่าย (สัลยุทธ์ 

สว่างวรรณ, 2547, p. 11-22; ฉัตรชัย สุมามาลย์, 2521, p. 4)  สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ (1) การ

ส่ือสารผ่านสายส่ือสาร และ (2) การส่ือสารแบบเครือข่ายไร้สาย (นฤมลวรรณ  สุขไมตรี, 2556, p.1-3) ซึ่งใน

ปัจจุบันการส่ือสารผ่านเครือข่ายไร้สายไวไฟ (WiFi) (กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์, ออนไลน์; ) ได้เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวันมากขึ้น จะเห็นได้จากการออกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้มีการ

ออกแบบให้รองรับกับเทคโนโลยีไร้สายไวไฟ สามารถส่ือสารข้อมูลถึงกันได้โดยปราศจากสายเชื่อมโยง โดยอาจ

กล่าวได้ว่าในอนาคตการส่ือสารผ่านสายส่ือสาร หรือระบบเครือข่ายแบบใช้สายส่ือสารจะถูกแทนท่ีด้วยการ

ส่ือสารแบบไร้สายหรือระบบเครือข่ายไร้สายไวไฟอย่างแน่นอน เนื่องจากการส่ือสารแบบไร้สาย (จตุชัย แพง

จันทร์ และอนุโชต วุฒิพรพงษ์, 2552, p. 413)  นั้นให้ความคล่องตัวในการใช้งานสูง สะดวกสบาย และง่ายต่อ

การติดตั้ง  

แต่ด้วยการส่ือสารแบบไร้สายไวไฟมีข้อจ ากัด คือ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไวไฟมีความสามารถในการส่ง

สัญญาณได้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก (ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา ธีรกานต์ เหมือนจีน จิณณวัตร ศุขรัตน์ 

และ กายรัฐ เจริญราษฎร์, 2558, p.1-16) หากมีจุดบริการสัญญาณที่ไกลออกไปจะส่งผลให้ไม่สามารถรับ

สัญญาณไวไฟได้ เช่น พื้นที่ท่ีอยู่ห่างจากจุดให้บริการสัญญาณไวไฟเกินกว่า 100 เมตร จะไม่สามารถรับสัญญาณ

ได้ อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะท าให้สามารถรับส่งสัญญาณไวไฟได้ไกลกว่าเดิม มีอยู่ 2 วิธี คือ 1. ติดตั้งอุปกรณ์

รับส่งสัญญาณที่มีก าลังสูงกว่า 2. ใช้เสาอากาศ หรือตัวสะท้อนสัญญาณที่มีอัตราการขยายสัญญาณสูง ซึ่งทั้ง 2 

วิธีต้องอาศัยต้นทุนสูง  

งานวิจัยนี้จะได้ศึกษาและทดลองหาเทคนิคแนวทางในการเพิ่มความเข้มของสัญญาณเครือข่ายไวไฟ 

โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ตัวสะท้อนสัญญาณทรงโค้งพาราโบลา จากวัสดุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกัน 

และมีต้นทุนต่ าราคาประหยัด เพื่อน ามาใช้ในการเพิ่มความเข้มของสัญญาณ ท าให้ระยะทางของการรับส่ง

สัญญาณไวไฟสามารถท าได้ไกลกว่าเดิม และอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถรับส่งสัญญาณได้มากขึ้น แม้

อยู่ห่างจากจุดให้บริการสัญญาณ 

สมมุติฐาน 

ตัวสะท้อนสัญญาณไร้สายไวไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุทรงโค้งพาราโบลา สามารถใช้เพื่อเพิ่มความ

เข้มหรือความแรงของสัญญาณไร้สายไวไฟได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มความเข้มของสัญญาณไวไฟ จากตัวสะท้อนที่มีลักษณะทรงโค้ง

พาราโบลา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มระยะทางในการรับสัญญาณไวไฟ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ไกลขึ้น 

3. เพื่อประดิษฐ์ตัวสะท้อนสัญญาณไวไฟจากวัสดุที่มีลักษณะเป็นทรงโค้งพาราโบลา ที่สามารถหา

ได้ง่าย ต้นทุนต่ า มีใช้สอยในบ้านเรือน  

4. เพื่อวัดและเปรียบเทียบความเข้มของสัญญาณไวไฟ ที่ได้จากตัวสะท้อนสัญญาณต่างชนิดกัน 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภท การพัฒนาทดลอง (Experiment Development) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

วัสดุสะท้อนสัญญาณทรงโค้งพาราโบลาที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีลักษณะทรงโค้งพาราโบลา คือ 

กระทะอะลูมิเนียม กะละมังอะลูมิเนียม กระชอนทอดอาหาร และฝาชีโลหะ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยวัสดุ

ดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกัน คือ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 นิ้ว 

 

 
 

รูปที่ 1 วัสดุทรงโค้งพาราโบลาส าหรับประดิษฐ์ตัวสะท้อนสัญญาณเครือขา่ยไร้สายไวไฟ 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามวิธีการวิจัย 

วัดหาความเข้มของสัญญาณเครือข่ายไร้สายไวไฟ จากตัวสะท้อนสัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุ

ทรงโค้งพาราโบลาต่างชนิดกัน โดยพิจารณาประเด็นความเข้มหรือความแรงของสัญญาณต่อการรับส่ง

สัญญาณในระยะทางที่เพิ่มขึ้น  

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาลักษณะของตัวสะท้อนสัญญาณเครือข่ายไร้สายไวไฟ ทรงโค้งพาราโบลา 

2. ศึกษาและสืบหาวัสดุอุปกรณ์ต้นทุนต่ า ที่มีรูปโค้งพาราโบลา 
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Access ตัวสะท้อนสัญญาณ 

Wi-Fi USB Adaptor 

3. ศึกษาแนวทางการประดิษฐ์ตัวสะท้อนสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จากอุปกรณ์ที่มีรูปทรงโค้ง

พาราโบลา 

3. ประดิษฐ์ตัวสะท้อนสัญญาณเครือข่ายไร้สายทรงโค้งพาราโบลา จากวัสดุต่างชนิดกัน กล่าวคือ 

กระทะอะลูมิเนียม กะละมังอะลูมิเนียม กระชอนทอดอาหาร และฝาชีโลหะ 

4. ทดลองหาความเข้มหรือความแรงของสัญญาณ ต่อระยะทางการรับส่งสัญญาณที่ไกลขึ้น จาก

การใช้ตัวสะท้อนสัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยมีการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 2 

5. เก็บผลการทดลอง และสรุปเปรียบเทียบผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 จ าลองการทดลองหาความเขม้ของสัญญาณไวไฟ โดยใช้ตัวสะท้อนสัญญาณไวไฟทรงโค้งพาราโบลา 

 

ผลการศึกษา 

  งานวิจัยนี้ได้ประดิษฐ์ตัวสะท้อนสัญญาณไร้สายไวไฟ โดยเลือกใช้วัสดุคือ กระทะอะลูมิเนียม 

กะละมังอะลูมิเนียม กระชอนทอดอาหาร และฝาชีโลหะ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 นิ้ว ตัว

สะท้อนสัญญาณสามารถแสดงได้ในรูปที่ 3-4 

 

 

 

รูปที่ 3 ตัวสะท้อนสัญญาณไวไฟที่ประดิษฐ์จากกระทะอะลูมิเนียม และประดษิฐ์จากกะละมังอะลูมิเนียม 
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รูปที่ 4 ตัวสะท้อนสัญญาณไวไฟที่ประดิษฐ์จากกระชอนทอดอาหาร และประดิษฐ์จากฝาชีโลหะ 

 

การทดลองวัดหาความเข้มของสัญญาณไร้สายไวไฟ  

การศึกษาทดลองเพื่อวัดความเข้มของสัญญาณที่ได้จากตัวสะท้อนสัญญาณที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ดัง

แสดงในรูปที่ 3–4 ต่อระยะทางการรับส่งสัญญาณที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ซึ่งได้ทดลองที่ระยะทาง 10 เมตร ถึง 

220 เมตร (ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง เป็นเส้นตรง ไม่มีส่ิงกีดขวาง)  

ผู้วิจัยได้ท าการวัดค่าความเข้มของสัญญาณที่ได้รับ (Received Signal Strength Indication 

:RSSI) ซึ่งมีหน่วยเป็น dBm โดยที่ค่า RSSI (กิตติคุณ ทองพูล และคณะ, 2553) หากมีค่ามากแสดงว่ามี

ความเข้มของสัญญาณสูง ในทางกลับกันหากค่า RSSI มีค่าน้อยแสดงว่าความเข้มของสัญญาณที่ได้รับนั้น

ต่ า ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าค่า RSSI นั้นจะแปรผันตรงกับความเข้มของสัญญาณ ผลการทดลองสามารถแสดงได้

ตามตารางที่ 1 และรูปที่ 5 

 

ตารางที่ 1 ความเข้มของสัญญาณต่อระยะทางการส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สายไวไฟจากตัวสะท้อนสัญญาณท่ีใช้วัสดุต่าง

ชนิดกัน 

 

ชนิดตัวสะทอ้น

สัญญาณ
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

กระทะ -45 -45 -45 -45 -46 -46 -47 -48 -51 -52 -52 -52 -51 -51 -51 -51 -51 -52 -51 -52 -54 -55

กะละมัง -45 -45 -47 -47 -46 -45 -51 -48 -56 -56 -57 -57 -58 -59 -61 -60 -60 -59 -62 -59 -60 -62

กระชอน -45 -45 -47 -50 -52 -54 -61 -62 -64 -63 -61 -63 -63 -65 -66 -67 -67 -66 -68 -66 -67 -69

ฝาชี -45 -45 -51 -52 -50 -54 -60 -62 -65 -64 -64 -62 -64 -66 -66 -67 -66 -67 -66 -64 -67 -71

ไม่ใช้ -45 -49 -54 -59 -62 -63 -64 -63 -65 -66 -65 -65 -67 -68 -72 -72 -70 -72 -72 -70 -72 -72

ระยะทาง (เมตร)
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รูปที่ 5 กราฟเปรยีบเทียบค่า RSSI (-dB) ต่อระยะทาง (เมตร) กับอุปกรณ์สะท้อนสัญญาณทีต่่างชนิดกัน 

 

จากการทดลองเมื่อพิจารณาค่า RSSI ที่ได้พบว่ามีค่า RSSI ที่ดีที่สุด คือ กระทะ รองลงมาคือ 

กะละมัง กระชอนทอดอาหาร และ ฝาชี ตามล าดับ ส่วนค่า RSSI ที่ได้จากการทดลองในกรณีที่ไม่ใช้ตัว

สะท้อนสัญญาณนั้นมีค่าต่ าที่สุด ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าตัวสะท้อนสัญญาณที่ประดิษฐ์จากกระทะ 

สามารถสะท้อนความเข้มของสัญญาณได้ดีกว่าอุปกรณ์อื่นๆ 
 

การทดลองเพื่อเปรียบเทียบความเข้มของสัญญาณ 

การเปรียบเทียบอัตราความเข้มของสัญญาณที่เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มข้ึน) โดยไม่ใช้ตัวสะท้อน

สัญญาณ เทียบกับการใช้ตัวสะท้อนสัญญาณที่ใช้วัสดุต่างชนิดกัน แสดงได้ในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขี้นของสัญญาณ เม่ือใช้ตัวสะท้อนสัญญาณที่ใช้วัสดุต่างชนิดกัน 

ระยะทาง 

(เมตร) 

 
ชนิดตัวสะท้อนสัญญาณ 

ไม่ใช ้ กระทะ กะละมัง กระชอน ฝาช ี

Signal Signal % เพิ่ม Signal % เพิ่ม Signal % เพิ่ม Signal % เพิ่ม 

10 100 100 0.00% 100 0.00% 100 0.00% 100 0.00% 

20 91 100 9.89% 100 9.89% 100 9.89% 99 8.79% 

30 81 100 23.46% 96 18.52% 96 18.52% 87 7.41% 

40 71 100 40.85% 95 33.80% 89 25.35% 85 19.72% 

50 65 98 50.77% 97 49.23% 86 32.31% 89 36.92% 

60 63 98 55.56% 99 57.14% 81 28.57% 81 28.57% 
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กระทะ กะละมัง กระชอน ฝาชี ไม่ใช้
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ระยะทาง 

(เมตร) 

 
ชนิดตัวสะท้อนสัญญาณ 

ไม่ใช ้ กระทะ กะละมัง กระชอน ฝาช ี

Signal Signal % เพิ่ม Signal % เพิ่ม Signal % เพิ่ม Signal % เพิ่ม 

70 62 96 54.84% 88 41.94% 68 9.68% 69 11.29% 

80 64 93 45.31% 93 45.31% 65 1.56% 65 1.56% 

90 60 88 46.67% 78 30.00% 62 3.33% 60 0.00% 

100 58 85 46.55% 77 32.76% 64 10.34% 62 6.90% 

110 59 85 44.07% 75 27.12% 67 13.56% 61 3.39% 

120 60 86 43.33% 76 26.67% 63 5.00% 66 10.00% 

130 56 88 57.14% 74 32.14% 64 14.29% 61 8.93% 

140 53 88 66.04% 72 35.85% 59 11.32% 58 9.43% 

150 46 88 91.30% 67 45.65% 57 23.91% 58 26.09% 

160 46 88 91.30% 70 52.17% 56 21.74% 55 19.57% 

170 49 87 77.55% 70 42.86% 56 14.29% 58 18.37% 

180 46 86 86.96% 71 54.35% 57 23.91% 56 21.74% 

190 46 88 91.30% 66 43.48% 54 17.39% 57 23.91% 

200 50 85 70.00% 72 44.00% 57 14.00% 62 24.00% 

210 45 82 82.22% 69 53.33% 55 22.22% 55 22.22% 

220 46 79 71.74% 65 41.30% 51 10.87% 48 4.35% 

 

 ผลการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขี้นของสัญญาณ ระหว่างการไม่ใช้ตัวสะท้อนสัญญาณ กับการใช้

ตัวสะท้อนสัญญาณที่ผลิตจากวัสดุต่างชนิดกัน พบว่าตัวสัญญาณที่ผลิตจากกระทะมีค่าอัตราความเข้มของ

สัญญาณสูงที่สุด กล่าวคือในระยะทางที่ไกลท่ีสุดของการทดลองคือ 220 เมตร การใช้ตัวสะท้อนสัญญาณที่

ผลิตจากกระทะสามารถเพิ่มสัญญาณได้ถึง 79 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ ฝาชี มีเปอร์เซ็นต์สัญญาณเพิ่มขึ้น

เพียง 4.35 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นค่าความเข้มของสัญญาณที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

  ตัวสะท้อนสัญญาณไวไฟสามารถประดิษฐ์ได้จากวัสดุที่มีทรงโค้งพาราโบลา เช่น กระทะ

อะลูมิเนียม กะละมังอะลูมิเนียม กระชอนทอดอาหาร และฝาชีโลหะ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย มี

ต้นทุนต่ า น้ าหนักเบา ทั้งนี้สามารถน ามาใช้เพื่อการเพิ่มความแรงของสัญญาณไวไฟ และเพิ่มระยะทางการ

ใช้งานสัญญาณไวไฟได้   

             การทดลองหาความแรงของสัญญาณไวไฟเพื่อเพิ่มระยะทางการส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

ไวไฟนั้น ผู้วิจัยได้ทดลองกับสภาพแวดล้อมจริง โดยได้ท าการติดตั้งตัวสะท้อนสัญญาณที่ผลิตจากวัสดุต่าง

ชนิดกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในบริเวณบ้านพักอาศัยที่มีต้นไม้และบ้านในบริเวณใกล้เคียงมีหลังคา

สูง สัญญาณเครือข่ายไวไฟที่ได้รับในบางช่วงไม่นิ่ง หรือมีสัญญาณอ่อน แต่ก็ยังสามารถใช้งานระบบ

เครือข่ายทั่วไปได้ตามปกติ 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

อุปกรณ์ตัวสะท้อนสัญญาณทรงโค้งพาราโบลา สามารถน ามาใช้ในการเพิ่มความเข้มหรือความแรง

ของสัญญาณไวไฟได้ดี กล่าวคือเมื่อวัดความเข้มของสัญญาณที่ระยะทาง 220 เมตร จากตัวสะท้อน

สัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระทะอะลูมิเนียม สามารถเพิ่มความเข้มของสัญญาณได้ 71.74 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ถือว่าเป็นค่าสัญญาณไวไฟที่ดีที่สุด ส่วนตัวสะท้อนสัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกะละมังอะลูมิเนียม สามารถ

เพิ่มความเข้มของสัญญาณได้ 41.3 เปอร์เซ็นต์ ตัวสะท้อนสัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระชอนทอดอาหาร 

สามารถเพิ่มความเข้มของสัญญาณได้ 10.8 เปอร์เซ็นต์ และตัวสะท้อนสัญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นจากฝาชี

โลหะ สามารถเพิ่มความเข้มของสัญญาณได้ 4.35 เปอร์เซ็นต์ 

ดังนั้นการเปรียบเทียบความแรงหรือความเข้มของสัญญาณ กับระยะทางของการส่งกระจาย

สัญญาณ และความนิ่งของสัญญาณ จากการใช้ตัวสะท้อนสัญญาณเครือข่ายไร้สายทรงโค้งพาราโบลานั้น 

พบว่า ตัวสะท้อนสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่ประดิษฐ์จากกระทะอะลูมิเนียม มีความเข้มและความนิ่งของ

สัญญาณมากกว่า กะละมังอะลูมิเนียม กระชอนทอดอาหาร และฝาชีโลหะ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ประดิษฐ์ตัวสะท้อนสัญญาณจากวัสดุอุปกรณ์ต้นทุนต่ าที่มีลักษณะหลากหลายรูปทรง จึงท าการ

ทดลองเปรียบเทียบความเข้มของสัญญาณที่ได้จากตัวสะท้อนรูปทรงต่างกัน  

2. หากต้องการผลลัพธ์ของการทดลองคือ ความเข้มของสัญญาณ และค่าเฉล่ียความนิ่งของ

สัญญาณที่เท่ียงตรง ควรมีการก าหนดค่าตัวแปรควบคุม และทดลองในสภาพแวดล้อมจ าลอง 
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บทคัดย่อ 

การติดต่อผู้ใช้แบบธรรมชาติ เช่น หน้าจอสัมผัส การสั่งงานด้วยเสียง การเขียนด้วยปากกา และการใช้ท่าทางมือ 

เป็นท่ีนิยมและมีบทบาทในการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ งานวิจัยนี้น าเสนอขั้นตอนวิธีการรู้จ าการ

เขียนตัวเลขไทยด้วยปากกาเสมือนซึ่งเป็นการติดต่อกับผู้ใช้แบบธรรมชาติแบบหนึ่ง ด้วยการประยุกต์เทคนิคการ

ประมวลผลภาพดิจิทัลเข้ากับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร ปากกาเสมือนเป็นปากกาอิเล็คทรอนิกส์ท่ีใช้แสง

อินฟราเรดแทนการใช้หมึกและการรับภาพผ่านกล้องรับภาพแสงใกล้อินฟราเรดแทนการเขียนลงบนกระดาษ ผู้ใช้

สามารถใช้ปากกาเสมือนติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้ปากกาเสมือนเขียนตัวเลขไทยกลางอากาศท่ีหน้ากล้อง เม่ือ

กล้องรับภาพเข้ามาแล้วระบบจะท าการปรับปรุงภาพเบ้ืองต้น จากนั้นท าการแปลงให้เปน็ภาพไบนารีเพื่อท าการค านวณหา

ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของแสงไฟอินฟราเรดในภาพส าหรับใช้เป็นต าแหน่งอ้างอิงในการเขียนตัวเลขไทย และท าการ

จัดเก็บต าแหน่งท่ีได้ท้ังหมดตลอดท้ังวิดิโอ จากนั้นแบ่งส่วนของล าดับของข้อมูลต าแหน่งออกเป็น 20 ส่วนเท่าๆ กัน โดย

แต่ละส่วนจะถูกจัดให้ลงตัวด้วยเส้นตรงและค านวณหาขนาดและทิศทางจากเส้นตรงนั้น ซึ่งขนาดและทิศทางดังกล่าวจะ

ถูกใช้เป็นคุณลักษณะในการรู้จ าตัวเลขไทยด้วยขั้นตอนวิธีซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน จากผลการทดลองพบว่าความ

ถูกต้องของการรู้จ าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 96 

ค าส าคญั: การประมวลผลภาพดิจิทัล  การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร  การรู้จ าตัวเลขไทย  การรู้จ าท่าทาง  

  

Abstract 

The natural user interfaces such as touchscreens, voice-activated commands, pen-based computing, and 

hand gesture user interface, have become popular and played crucial roles in modern human and computer 

interactions. This paper proposes an algorithm for recognizing Thai numerals written with a virtual pen, which is 

one of the natural user interfaces, by applying digital image processing and machine learning techniques. The virtual 

pen is an electronic pen which uses infrared light and an infrared camera instead of pen and paper. A user can use 

the virtual pen to interact with a computer by making writing gestures in the air while holding the virtual pen. The 

infrared camera captures a stream of images as input to the proposed algorithm. The algorithm first pre-processes 

the input images and determines the positions of the pen’s tip using image binarization and connected component 

labeling, and stores the sequence of positions for further processing. Then the sequence of positions is equally 

divided into 20 sub-sequences. Each sub-sequence is fitted with a line equation, and the length and the orientation 

of that line are computed. These measurements of length and orientations are used as the features for the Support 
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Vector Machine (SVM) classifiers in order to recognize a Thai numeral from the writing gestures. The experimental 

results showed that the average accuracy of the algorithm was 96%. 

Keyword: digital image processing, machine learning, Thai numerals recognition, hand gesture recognition 
 

บทน า 

เทคโนโลยีการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเริ่มของการมี

คอมพิวเตอร์ และการติดต่อผู้ใช้แบบธรรมชาติ (Natural User Interface) เป็นเทคโนโลยีการโต้ตอบระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์ ที่ก าลังถูกใช้งานมากขึ้นในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน ซึ่งการติดต่อผู้ใช้แบบ

ธรรมชาติ คือ การที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้แบบใกล้เคียงธรรมชาติที่มนุษย์ใช้โต้ตอบ

กัน เช่น ระบบหน้าจอสัมผัส (touchscreen) การส่ังงานด้วยเสียง (voice activated commands) การเขียนด้วย

ปากกา (pen-based computing) และการใช้ท่าทางมือ (hand gesture user interface) ซึ่งในมีผลิตภัณฑ์และ

งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้น าการใช้เทคโนโลยีการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้

กับงานในหลากหลายด้าน เช่น การส่ังงานอุปกรณ์พกพาด้วยเสียงและหน้าจอสัมผัส การควบคุมทิศทางการ

เคล่ือนที่ของหุ่นยนต์ด้วยท่าทางมือ การควบคุมการน าเสนอส าหรับการน าเสนอผลงานหรือการประชุมต่างๆ

ด้วยท่าทางมือ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานส าหรับควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน เช่น การ

เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า การเปล่ียนช่องสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการ

เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน และช่วยต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น 

นอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ยังมีประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินหรือการเคล่ือนไหว

ร่างกาย ให้สามารถส่ังงานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องเดินหรือเคล่ือนไหวร่างกายมาก 

ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นส าหรับผู้ใช้งานและช่วยแบ่งเบาภาระงานแก่ผู้ดูแลอีกด้วย  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้จ าท่าทางมือ มีการพัฒนาขึ้นด้วยหลากหลายเทคนิค และน าไปประยุกต์ใช้

งานในหลายด้าน ตัวอย่างเช่น Liu และคณะ (Liu et al., 2003) น าเสนอขั้นตอนวิธีรู้จ าท่าทางมือ โดยประ

ยุกค์ใช้ส าหรับการจ าแนกการเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการตรวจจับสีผิวด้วยโมเดลสี YUV และใช้

เทคนิคฮิดเด็นมาคอฟโมเดล (Hidden Markov Model: HMM) ในการจ าแนกพยัญชนะ งานวิจัยของ Ioannis 

(2014) น าเสนอขั้นตอนวิธีการตรวจจับต าแหน่งของปลายนิ้วมือน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการจ าแนกพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ขั้นตอนวิธี HMM เช่นเดียวกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่ได้ระบุว่าใช้เทคนิคอะไรในการตรวจจับ

ปลายนิ้วมือ Silanon และ Suvonvorn (2012) น าเสนอขั้นตอนวิธีในการรู้จ าท่าทางมือส าหรับการจ าแนกการ

เขียนพยัญชนะไทย 12 พยัญชนะ โดยท าการแบ่งกลุ่มพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว เป็น 12 กลุ่ม อ้างอิงจาก

พยัญชนะที่มีลักษณะการเขียนที่คล้ายคลึงกัน และเลือกจ าแนกเพียง 1 ตัวจากแต่ละกลุ่ม ในงานนี้ใช้วิธี

ตรวจจับสีผิวในการแยกส่วนของมือและพื้นหลังด้วยเทคนิคแคมชิฟท์ (CamShift) และตัวกรองแบบคาลมาน 

(Kalman filter) และใช้เทคนิค HMM ส าหรับการจ าแนกพยัญชนะไทย อนุสรณ์และสมปอง (อนุสรณ์ อุ่นท้าว 

และสมปอง เวฬุวนาธร, 2557) น าเสนอขั้นตอนวิธีการรู้จ าภาษามือ ซึ่งเป็นภาษาส่ือสารส าหรับผู้พิการทางหู 

โดยใช้ค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ในการตรวจจับมือ และใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ใน

การจ าแนกท่าทางท่ามือ 

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยมองเห็นประโยชน์ของการติดต่อผู้ใช้แบบธรรมชาติ และได้พัฒนาขั้นตอน

วิธีส าหรับการรู้จ าตัวเลขไทยเพื่อใช้ในการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางการเขียนด้วยปากกาเสมือน 
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(virtual pen) กลางอากาศ โดยที่ระบบจะรับภาพวิดีโอท่าทางการเขียนของผู้ใช้ผ่านทางกล้องอินฟราเรด และ

ท าการตรวจจับแสงไฟอินฟราเรดจากปลายปากกาเสมือน จากนั้นท าการหาต าแหน่งของแสงไฟอินฟราเรดใน

ทุกเฟรมภาพของวิดีโอ และท าการแบ่งส่วนของชุดการเขียนของผู้ใช้ออกเป็นส่วนย่อยเพื่อค านวณหาขนาดและ

ทิศทางของแต่ละส่วน ซึ่งขนาดและทิศทางดังกล่าวใช้เป็นค่าคุณลักษณะ (features) ส าหรับการจ าแนกตัวเลข

ไทยด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) ว่าท่าทางการเขียนนั้นเป็นตัวเลข

ไทย ๐-๙ ตัวใด 

ขั้นตอนและวิธีการ 

ระบบการรู้จ าการเขียนเลขไทย ๐-๙ แบบอัตโนมัติด้วยปากกาเสมือน เริ่มต้นจากผู้ใช้กดปุ่มบนปากกา

เสมือนแล้วท าท่าทางการเขียนตัวเลขไทยกลางอากาศ จากนั้นกล้องอินฟราเรดจะท าการรับภาพการเขียนของผู้ใช้

เข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล ต่อมาจะท าการประมวลผลภาพเบื้องต้นโดยการแปลงภาพให้เป็นภาพระดับเทา 

(grayscale image) เพื่อลดขนาดของข้อมูลที่ต้องค านวณเนื่องจากรูปที่ได้จากกล้องอินฟราเรดจะไม่มีคุณสมบัติ

ด้านสี และแปลงเป็นภาพไบนารี (binary image) ด้วยการท าเทรชโฮลด์ (threshold operation) เพื่อแยกส่วนของ

แสงไฟอินฟราเรดและภาพพื้นหลังออกจากกัน ซึ่งการแปลงภาพไบนารีเป็นการแบ่งส่วนของภาพออกเป็นสอง

ส่วน คือส่วนสีด า (จุดภาพมีค่าเป็น 0) ที่เป็นส่วนของพื้นหลัง และส่วนของสีขาว (จุดภาพมีค่าเป็น 1) ที่เป็น

ส่วนของไฟอินฟราเรดที่ต้องการ ในขั้นตอนการแปลงภาพเป็นไบนารีอาจมีสัญญาญรบกวนเกิดขึ้นได้ เช่น บริเวณ

ที่สะท้อนแสงอินฟราเรด หรือแสงรบกวนจากแหล่งก าเนิดแสงอื่น จึงต้องท าการก าจัดสัญญาญรบกวนด้วยเทคนิค

มอร์โฟโลจิคัลโอเพนนิ่ง (morphological opening) และการกรองข้อมูลภาพโดยใช้การกรองแบบมัธยฐาน (median 

filter) ต่อมาคือขั้นตอนการหาพื้นที่ที่ติดกัน (connected component) ในรูปที่ผ่านการประมวลผลเบื้องต้นแล้ว

เพื่อหาขอบเขตของภาพไฟอินฟราเรดที่ต้องการ จากนั้นท าการหาต าแหน่งของไฟอินฟราเรด และเก็บบันทึก

ต าแหน่งที่เปล่ียนไปในทุกเฟรมภาพของวิดิโอ จากนั้นท าการแบ่งส่วนของล าดับต าแหน่งให้เป็น 20 ส่วนย่อย ซ่ึง

แต่ละส่วนจะมีต าแหน่งของจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด และน าทั้งสองต าแหน่งดังกล่าวมาค านวณหาสมการเส้นตรงที่

ลงตัวในแต่ละส่วนเพื่อน ามาค านวณหาขนาดและทิศทางส าหรับใช้เป็นคุณลักษณะ (feature) ในจ าแนกตัวเลขไทย

ด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support vector machine: SVM) และแสดงผลลัพธ์ออกมาทางหน้า

จอคอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบการรู้จ าตัวเลขไทยด้วยปากกาเสมือน 
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1. ปากกาเสมือนและการรับภาพผ่านกล้องอินฟราเรด 

เมื่อผู้ใช้น าปากกาเสมือนท าท่าทางเขียนตัวเลขไทยกลางอากาศ กล้องอินฟราเรดจะท า

หน้าที่รับภาพการเขียนของผู้ใช้เข้ามา ภาพที่ได้จากกล้องอินฟราเรดจะสามารถมองเห็นได้เพียง

แค่แสงไฟอินฟราเรดเท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการแยกพื้นหลังและส่วนที่ต้องการในภาพได้ ท าให้

สามารถใช้ระบบนี้กับฉากพื้นหลังแบบใดก็ได้ยกเว้นในที่ที่มีการรบกวนของแสงอินฟราเรดที่

รุนแรง เช่น พื้นที่กลางแจ้ง เป็นต้น ส่วนประกอบของปากกาเสมือนแสดงดังรูปที่ 2 (ก) ส่วน

ปลายของปากกาเสมือนเป็นไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรด (IR-LED) จากรูปที่ 2 (ข) ผู้วิจัยท าการ

ทดลองสร้างปากกาเสมือนตัวต้นแบบโดยใช้โครงของปากกาส าหรับเขียนไวท์บอร์ด และน า

ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดประกอบเข้าที่ปลายของปากกา น าสายไฟมาท าการเชื่อมต่อระหว่างขา

แอโนดของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดเข้ากับสวิทช์ และต่อเข้าสู่ขั้วลบของแบตเตอรี่ ส่วนขา

แคโทดของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดจะเชื่อมต่อกับตัวต้านทานและขั้วบวกของแบตเตอรี่ โดยมี

ขดลวดสปริงเป็นตัวช่วยยึดให้แบตเตอรี่อยู่นิ่งและน ากระแสไปยังไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (ก)                   (ข) 

 

รูปที่ 2 (ก) แบบจ าลองส่วนประกอบปากกาเสมือน (ข) ภาพจริงของปากกาเสมือน 

 
 

2. การประมวลผลภาพเบื้องต้น 

เมื่อรับภาพวิดิโอจากกล้องอินฟาเรดเข้ามาแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการประมวลผลภาพเบื้องต้น เพื่อก าจัด

สัญญาณรบกวนและปรับภาพให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมีล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

2.1 การแปลงภาพระดับเทา คือการแปลงภาพต้นฉบับที่เป็นโมเดลสี RGB ให้เป็นภาพระดับเทา 

(grayscale) โดยการแปลงให้ทุกพิกเซลในภาพจากขนาด 24 บิตของภาพสีมีค่าความเข้มแสงให้อยู่ในช่วง

ของสีเทา ซึ่งมีท้ังหมด 8 บิต ซึ่งมีค่าความเข้มแสง 256 ระดับ การแปลงภาพให้เป็นภาพระดับเทาจะช่วย

ให้สามารถประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 3 (ก) และ 3 (ข) 
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                        (ก)            (ข) 
 

รูปที่ 3 (ก) ภาพต้นฉบับ (ข) ภาพหลังจากการแปลงภาพระดับเทา 

 

 2.2 การแปลงภาพไบนารี คือการแปลงภาพจากภาพระดับเทา 256 ระดับให้เหลือ 2 ระดับคือค่า

ความเข้มแสงเป็น 0 และ 1 ด้วยการท าเทรชโฮลด์ด้วยค่า 250 จะท าให้ได้ภาพไบนารีที่มีพื้นที่ภาพบริเวณ

แสงอินฟราเรดมีค่าเป็น 1 และส่วนอื่นของภาพมีค่าเป็น 0 ดังรูปที่ 4 (ก)  

 

 

 

 

  

 (ก)              (ข)                        (ค) 
 

รูปที่ 4     (ก) ภาพไบนารขีองภาพระดับเทา 

(ข) การก าจัดสัญญาณรบกวนโดยใชม้อร์โฟโลจิคัลโอเพนนิ่ง 

(ค) การกรองข้อมูลภาพโดยใช้ค่ามัธยฐาน  
  

2.3 การประมวลผลภาพโดยใช้มอร์โฟโลจิคัลโอเพนนิ่ง (morphological opening) ขั้นตอนนี้เป็นการ

ก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากรูปที่ผู้วิจัยต้องการ เริ่มจากการกร่อนภาพ หรือมอร์โฟโลจิคัลอิโรชั่น 

(morphological erosion) ซึ่งจะท าให้สัญญาณรบกวนที่เป็นจุดขาวขนาดเล็กที่ไม่ใช่ภาพแสงอินฟราเรดถูก

ก าจัดออกไป จากนั้นท าการขยายภาพ หรือมอร์โฟโลจิคัลไดเลชั่น (Morphological Dilation) เพื่อให้พื้นที่

ภาพแสงอินฟราเรดที่ต้องการมีขนาดภาพเช่นเดิม และก าจัดสัญญาณรบกวนที่เป็นจุดด าขนาดเล็กภายใน

พื้นที่ภาพแสงอินฟราเรดออกไป ดังแสดงดังรูปที่ 4 (ข) 

 2.4 การกรองข้อมูลภาพด้วยตัวกรองมัธยฐาน (median filtering) เป็นการลดสัญญานรบกวน

ออกจากภาพอีกขั้นตอนหนึ่ง ท าให้ขอบพื้นที่ภาพแสงอินฟราเรดมีความเรียบและลดจ านวนของสัญญาณ

รบกวนที่ยังเหลืออยู่ ดังรูปที่ 4 (ค) 

3. การหาพ้ืนที่ติดกันและการหาต าแหน่ง 

เมื่อท าการประมวลผลภาพเบื้องต้นและได้ภาพที่เหมาะสมตามต้องการแล้ว จากนั้นท าการหา

พื้นที่ที่ติดกัน (connected component labeling) แสดงดังรูปที่ 5 (ก) โดยเส้นขอบสีน้ าเงินแสดงให้เห็น

พื้นที่แสงไฟอินฟราเรดท่ีผู้วิจัยต้องการ  
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                (ก)            (ข) 

 

รูปที่ 5   (ก) การหาพื้นที่ที่ติดกันของส่วนภาพที่ต้องการ  

        (ข) การหาต าแหน่งของจุดศูนย์กลาง 

 จากนั้นท าการค านวณหาต าแหน่งจุดศุนย์กลางของพื้นที่แสงไฟอินฟราเรด ดังแสดงดังรูปที่ 5 (ข) 

โดยสามารถค านวณได้จากสมการที่ (1) และ (2) 

𝑥𝑐 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=0

𝑁
    ...(1)  

𝑦𝑐 =  
∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=0

𝑁
    ...(2)  

เมื่อ 

(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) คือ ค่าต าแหน่งจุดศูนย์กลางของพื้นที่ภาพแสงอินฟราเรด  

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) คือ ค่าต าแหน่งของจุดภาพในพื้นที่ภาพแสงอินฟราเรด  

𝑁 คือ จ านวนจุดท้ังหมดในพื้นที่ภาพแสงอินฟราเรด 
 

4. การแบ่งส่วนล าดับของต าแหน่งปากกา 

เมื่อได้ล าดับของต าแหน่งปากกา (sequence of pen positions) มาแล้วจะท าการแบ่งส่วนของ

ล าดับออกเป็น 20 ส่วนย่อย ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยการน าจ านวนของต าแหน่งการเขียนตัวเลขตลอด

ทั้งวิดิโอที่อยู่ในล าดับ มาท าการหารด้วยค่า 21 จากนั้นท าการเก็บค่าผลลัพธ์ดังกล่าวไว้ สมมติให้เป็น

ค่าผลลัพธ์เป็น z ซึ่งการแบ่งส่วนของล าดับนั้น จะท าการเก็บต าแหน่งตามจ านวนเฟรมท่ีเพิ่มขึ้นทีละ z 

เฟรม จนครบ 21 ต าแหน่งตลอดทั้งวิดิโอ โดยขั้นตอนนี้จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าต าแหน่ง 21 จุด (20 

ส่วนย่อย) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การแบ่งส่วนล าดับของต าแหน่งปากกา 
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5. การค านวณหาขนาดและทิศทาง 

เมื่อแบ่งส่วนล าดับของต าแหน่งปากกาเป็น 20 ส่วนแล้วน าแต่ละส่วนมาค านวณหาขนาด และ

ทิศทาง ในการค านวณหาขนาดจะใช้การค านวณระยะทางแบบยุคลิด )Euclidean distance) ซึ่งเป็นการหา

ระยะทางระหว่างจุดสองจุดในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ดังแสดงในรูปที่ 7 และสมการการค านวณแสดงใน

สมการ 3 รูปที่ 8 แสดงการหาขนาดระหว่างจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของแต่ละส่วน  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การหาขนาดของจุดสองจุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 การหาขนาดของเส้นตรงระหวา่งจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของแต่ละส่วน 

 

                          Distance(p,q) = √(𝑝𝑥 − 𝑞𝑥)2 + (𝑝𝑦 − 𝑞𝑦)
2

            ...(3) 

เมื่อ 

𝑝𝑥 คือ ต าแหน่ง x จุดเริ่มต้นของแต่ละส่วนย่อย        𝑞𝑥 คือ ต าแหน่ง x ของ

จุดสิ้นสุดของแต่ละส่วน 

𝑝𝑦 คือ ต าแหน่ง y ของจุดเริ่มต้นของแต่ละส่วน        𝑞𝑦 คือ ต าแหน่ง y ของจุดสิ้นสุด

ของแต่ละส่วน 

 

การค านวณหาทิศทางของแต่ละส่วนใช้การค านวณการคูณเวกเตอร์แบบดอทโปรดักท์ (dot product) ซึ่ง

เป็นการคูณกันของเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ และคูณกับค่าโคซายน์ของมุมเวกเตอร์ทั้งสอง ดังนั้นเมื่อต้องการ

หามุมของเวกเตอร์ทั้งสองจากจุดก าเนิด ดังรูปที่ 9 จะต้องท าการค านวณหาขนาดของของเวกเตอร์ทั้งสอง

จากจุดก าเนิด ดังสมการที่ (4) และ (5) เม่ือได้ขนาดของเวกเตอร์ทั้งสองแล้ว จึงน าขนาดมาค านวณหา

มุมดังสมการที่ (6) และ (7)  

y 

x

y 

p(x,y) 

q(x,y) 
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  รูปที่ 9 การหามุมของสองเวกเตอรท์ี่จุดก าเนิด  

 

                           |𝑉1| =  √(𝑝𝑥)2 + (𝑝𝑦)2      ... (4) 

 

                          |𝑉2| =  √(𝑞𝑥)2 + (𝑞𝑦)2      ...(5) 

 

        𝑉1 × V2 =   |𝑉1| × |𝑉2| × 𝑐𝑜𝑠𝜃 , 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋    ...(6) 

 

                       𝜃 =   𝑎𝑐𝑜𝑠 ( 
𝑉1 × 𝑉2

|𝑉1|×|𝑉2|
)         ...(7) 

  

จากสมการที่ (4) และ (5)  

|𝑉1| คือ ขนาดของเวกเตอร์ V1  จากจุดก าเนิด   |𝑉2| คือ ขนาดของเวกเตอร์ V2 

จากจุดก าเนิด   
 

จากสมการที่ (6)  ท าให้ได้สูตรในการค านวณหามุมของสองเวกเตอร์ที่จุดก าเนิดดังสมการที่ (7) 

𝜃      คือ มุมของเวกเตอร์ V1 และ V2 ที่จุดก าเนิด   
 

6. การจ าแนกด้วยตัวจ าแนกที่เรียนรู้มาก่อน 

เมื่อได้ขนาดและทิศทางของแต่ละส่วนย่อยแล้ว จากนั้นท าการจ าแนกตัวเลขไทยด้วยเทคนิคซัพ

พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ที่มีการเรียนรู้มาก่อนด้วยการเรียนรู้แบบมีการควบคุม (supervised learning) ซัพ

พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เป็นตัวจ าแนกที่ช่วยในการจ าแนกข้อมูลโดยการสร้างเส้นแบ่งกลุ่มที่ดีที่สุดให้กับ

ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

วิธีการทดลองและผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาด้วยภาษาซีพลัสพลัส(C++) บนระบบปฎิบัติการวินโดวส์เท็น 

(Windows 10) และใช้ไลบรารีโอเพนซีวี (OpenCV) (Bradski, 2000) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ท าการ

ทดลองโดยการบันทึกวีดิโอที่ผู้ทดลองเขียนตัวเลขไทยกลางอากาศจ านวน 30 วีดิโอต่อตัวเลข รวมทั้งส้ิน 

300 วีดิโอ และใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนในการจ าแนกตัวเลขไทยทดลองในโปรแกรมเวก้า 

y 

x

y 

V1 

V2 
θ 

p(x,y) 

 
q(x,y) 
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(Weka) (Hall et. al., 2009) ในการท าขั้นตอนการหาค่าพารามิเตอร์ของตัวจ าแนกที่เหมาะสมที่สุดด้วย

เทคนิคการค้นหาแบบตาราง (grid search) และท าการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนกด้วยวิธีการ

ตรวจสอบความถูกต้องแบบไขว้ 10 กลุ่ม (10-fold cross validation) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างของข้อมูล

โดยการแบ่งกลุ่มชุดข้อมูลออกเป็นสองชุด คือชุดส าหรับการเรียนรู้ ( training set) และชุดส าหรับการ

ทดสอบ (test set) ซึ่งความถูกต้องของระบบมีค่าเท่ากับ 96% ตารางที่ 1 แสดงคอนฟิวชั่นเมทริกซ์ของ

ผลการทดลอง 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรปุผลการทดลอง 

 

 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๐ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

๑ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

๒ 0 1 27 1 0 0 0 1 0 0 

๓ 0 1 1 27 0 0 0 0 0 1 

๔ 0 0 0 0 28 2 0 0 0 0 

๕ 0 0 0 0 0 29 0 0 1 0 

๖ 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0 

๗ 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 

๘ 0 0 0 0 0 0 1 0 28 1 

๙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

 

จากตารางที่ 1 ช่องสีเขียว (ช่องตามแนวทแยงมุม) คือ จ านวนวีดิโอที่ขั้นตอนวิธีที่น าเสนอสามารถ

จ าแนกตัวเลขไทยได้ถูกต้อง ส่วนช่องสีแดงแสดงจ านวนวีดิโอท่ีจ าแนกตัวเลขไทยผิด เช่น วีดิโอการเขียน

ตัวเลข ๐ จ านวน 30 วีดิโอ ขั้นตอนวิธีนี้สามารถจ าแนกและระบุว่าเป็นการเขียนตัวเลข ๐ ได้ถูกต้องทั้งหมด 

ซึ่งมีค่าความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 และนอกจากตัวเลข ๐ แล้ว ยังมีตัวเลข ๑ ๗ และ ๙ ที่สามารถ

จ าแนกและระบุได้ถูกต้องทั้งหมด  

ส าหรับตัวเลขไทยที่ถูกจ าแนกและระบุผิดมากที่สุดคือการเขียนตัวเลข ๒ และตัวเลข ๓  คือมีความ

ถูกต้อง 27 วีดิโอ จากทั้งหมด 30 วีดิโอ คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนวีดิโอที่ถูกระบุผิดคือ จากการเขียนตัวเลข ๒ 

ระบุผิดเป็นการเขียนตัวเลข ๑ ๓ และตัวเลข ๗  และการเขียนตัวเลข ๓ ระบุผิดเป็นการเขียนตัวเลข ๑ ๒ และ

ตัวเลข ๙  

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการทดลองการเขียนตัวเลขไทยทั้งหมด 10 ตัวเลข ตวัเลขละ 30 วีดิโอ รวมท้ังส้ิน 300 วีดิโอ 

ขั้นตอนวิธีที่น าเสนอสามารถจ าแนกและระบุถูกต้องทั้งหมด 288 วีดิโอ คิดเป็นร้อยละ 96  ซึ่งการจ าแนก

ผิดนั้นส่วนหนึ่งมาจากตัวเลขที่มีลักษณะการเขียนที่คล้ายคลึงกัน เช่น การเขียนตัวเลข ๔ และตัวเลข ๕ 

เป็นต้น และปัญหาของการทดลองคือ แสงของไฟอินฟราเรดมีขนาดที่ไม่เท่ากันขณะที่ท าการบันทึกวิดิโอ 

ซึ่งเป็นผลมาจากมุมและทิศทางของการเคล่ือนที่ของมือผู้ทดลอง ท าให้กล้องอินฟราเรดได้รับแสงของ

ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดไม่เท่ากัน ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้โดยการปรับแก้ไขในส่วนของ

ปากกาเสมือน เช่น การออกแบบให้แสงอินฟราเรดสามารถเปล่งแสงออกมาได้ทั่วทิศทาง เป็นต้น การ

พัฒนาในอนาคตผู้วิจัยสามารถประยุกต์โปรแกรมให้สามารถน าเข้าข้อความ หรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 

ชุดการเรียนรู ้

ชุดการทดสอบ 
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เช่น การท่องเว็บไซต์ หรือใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ได้ด้วยการเขียนด้วยปากกาเสมือน เป็นต้น โดยไม่

จ าเป็นต้องใช้คีย์บอร์ด เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์โดยใช้

เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial Design พบว่า เม่ือทดสอบแรงดึงแนวเชื่อมแล้วค่าแรงดึงแนวเชื่อม

นั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานท าให้ของเสียมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และเลือกปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อ

ความแข็งแรงของแนวเชื่อมโดยใช้การออกแบบการทดลอง โดยเทคนิค Full Factorial Designในการหาค่าท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดของค่ากระแสไฟค่าความเร็วในการเติมลวดและค่าความเร็วในการเดินเชื่อมซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลโดยการ

เปรียบเทียบข้อมูลของสายการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง จากผลการด า เนินงานพบว่า ของเสียลดลง 5.08 

เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 771,750.00 บาท/ปี  

ค าส าคัญ:  การลดของเสีย  โรงงานผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์  การออกแบบการทดลอง  ออกแบบเชิงแฟกทอ

เรียลแบบบางส่วน 

 

Abstract 

 This dissertation aims to reduce waste products within peripherals Tractor Factory by using the technique 

called Full Factorial Design. According to the experiment, it has been found out that the welds do not go along with 

the standard since it causes even more waste products. The researchers have analyzed by Design of Experiment and 

chosen the technique called Full Factorial Design to solve the problem of the welds. Moreover, Full Factorial Design 

technique also helps to figure out the suites value of electric current, the speed of the filler rod, and the speed of 

the distance as meter/minute unit which considering from the data that the researchers have collected before the 

production and after the production. As the process has been done, it reveals that the waste products have been 

decreased approximately 5.08%, around 771,750 baht per year.  

Keywords: Waste reduction, Peripherals tractor factory, Design of experiment, Full factorial design 

 

บทน า 

 ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านตลาดของอุตสาหกรรมมีค่อนข้างสูง มีการน ากลยุทธ์วิธีการต่างๆ มา

ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การลดต้นทุนของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการลดของเสีย 

ลดความสูญเปล่าในการท างาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ต่างก็มีวิธีการทีแตกต่างกันออกไป

ของแต่ละบริษัท อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
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มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เครื่องจักรกลการเกษตรได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการทา

กิจกรรมทางการ เกษตรมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่กระบวนการผลิตจะต้องผลิตสินค้า

ที่มีคุณภาพสม่ าเสมอตรงความต้องการของลูกค้าและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ า สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดโลกได้ แต่ในธุรกิจประเภทนี้ถือว่ามีส่วนส าคัญต่อต้นทุนการผลิต เนื่องจากปัญหาปัจจุบันเทคโนโลยี

การผลิตส่วนประกอบของเครื่องจักรกลการเกษตรของคู่แข่งมีการพัฒนาอยู่เสมอ วัตถุดิบส่วนใหญ่ต้อง

อาศัยการซื้อจากผู้ขาย ดังนั้นต้นทุนด้านวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตของแต่ละบริษัทไม่ได้แตกต่างกัน

มากนักแต่ในด้านการผลิต แต่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การลดของเสียในระหว่างขั้นตอนการผลิต ซึ่ง

ส่งผลให้การบริหารจัดการของแต่ละบริษัทยังแตกต่างกันอยู่มากพอสมควรด้วยเหตุผลดังกล่าวการการ

จัดการที่กล่าวมาในข้างต้นจึงเป็นนโยบาย หลักอย่างหนึ่งของบริษัทที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับธุรกิจ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการลดของเสียในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดย

การน าองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ความรู้ทางด้านเครื่องกล วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการใช้เครื่องมือวัด โดยขั้นตอนทั้งหมดจะมีการด าเนินการ

อย่างเป็นระบบ โดยการน าเสนอกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน การลดของเสียลงอย่างเป็นระบบ การ

ค านวณและประเมินความเป็นไปได้ในการลดของเสียของหน่วยการผลิต  

 

วธิีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. การส ารวจสภาพการด าเนินงานทางการผลิตและปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

2. ส ารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

3. รวบรวมข้อมูลการผลิต วิเคราะห์ ระบุปัญหา  

4. เลือกตัวแปรมาท าการออกแบบการทดลองและท าการทดลองเบื้องต้น  

5. รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดตัวแปร และระดับของตัวแปร วางแผนการทดลองหา พารามิเตอร์ที่

เหมาะสม  

6. ทดลอง รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล  

7. สรุปผลการท างานวิจัยและข้อเสนอแนะ  

8. จัดท าสรุปผลการวิจัย ดังแสดงในรูปที ่1 
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รูปที่ 1 การด าเนินงานวิจัย 

  

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของเสียจากการทดสอบแรงดึงชิ้นงานส าเร็จ 

 
ตารางที่ 1 แสดงของเสียท่ีเกิดข้ึนในเดือน ม.ค-ส.ค 2556 

ส ำรวจสภำพกำรด ำเนินงำนกำรผลิตและปัญหำที่เกิดข้ึน 

ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อ 

วิเครำะห์ข้อมูล 

Cause and Effect Pareto Diagram 

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนกำร 

Full Factorial Design เพ่ือหำสภำวะที่
เหมำะสมของปัจจัย 

สรุปผลกำรศึกษำแลข้อเสนอแนะ 
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จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติของเสียจากกระบวนการผลิต Support Arm เดือน มกราคม-

สิงหาคม 2556 ของเสียที่เกิดขึ้น ดังรูปที ่2 จึงควรที่จะแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีระดับมาตรฐาน

ที่สูงขึ้น และมีจ านวนของเสียลดน้อยลง  

 
ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดของเสียเดือน ม.ค-ส.ค 2556 

  

 
รูปที่ 2 กราฟพาเรโตแสดงสาเหตุท่ีทาให้เกิดของเสียเดือน ม.ค-ส.ค 2556 

 

จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติของเสียจากกระบวนการผลิต เดือน ม.ค.–ส.ค. ปี 2556 ของเสียที่

เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มีค่าเฉล่ียของเสียต่อเดือนเท่ากับ 30 ชิ้น คิดเป็นเงิน 102,812.50 บาทต่อ

เดือนมีสาเหตุมาจากกระบวนการเชื่อมมากถึง 74 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าก าหนด

จากการทดสอบแรงดึง ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการระบุหัวข้อของปัญหาที่จะท าการแก้ไข โดยอาศัยเครื่องมือทางด้านการ

ควบคุมคุณภาพ คือการจัดท าแผนภาพพาเรโต ซึ่งจะจ าแนกตามกระบวนการให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นผลท า

ให้เกิดของเสียในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. ปี 2556  
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การออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial Design  

การออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial Design คือ วิธีการทดลองที่ผู้ท าการทดลองจะต้อง

ท าการทดลองให้ครบทุกเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงค่าของทุกปัจจัย และจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อตัว

แปรตอบสนองทุกกรณี เนื่องจาก การทดลองนี้มีระดับปัจจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องน าปัจจัยหลักที่มี

ผลต่อค่าตัวแปรตอบสนอง 3 ปัจจัย คือ กระแสไฟ อัตราการ ป้อนลวด และความเร็วในการเดินเชื่อมมา

ท าการวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง โดยใช้การออกแบบการ ทดลองแบบ Full Factorial เพื่อทดลอง

หาค่าตัวแปรตอบสนอง ที่ใกล้เคียงกับค่าตัวแปรตอบสนอง ที่เหมาะสมกับการผลิตที่ดีที่สุด ระดับปัจจัย

และคุณลักษณะป้อนเข้าส าหรับการทดลองแบบ Full Factorial Design ปัจจัยที่น ามาใช้ในการศึกษาใน

ขั้นตอนนี้ ได้มาจากการกรองปัจจัยเบื้องต้นด้วยการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ เพื่อขจัดปัจจัย

ที่มีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการ ผู้วิจัยได้น าปัจจัยที่มีนัยส าคัญที่ได้ผ่านการทดลองจากการกรอง

ปัจจัยเบื้องต้น มาท าการทดลองเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้จ านวนของเสียที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการน้อยที่สุด ด้วยวิธีการทดลอง Full Factorial Design  จากการวิเคราะห์ปัจจัยป้อนเข้าของทุก

ขั้นตอนของกระบวนการผลิต  โดยการระดมสมองของผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่าย

วิศวกรรม ดังนี้ 

1. การก าหนดระดับของปัจจัยของกระแสไฟ ระหว่างกระบวนการซึ่งก าหนดให้กระแสไฟเป็น

แบบเดิมที่ระดับ 1 คือการใช้กระแสไฟที่ค่า 210 A และก าหนดให้กระแสไฟแบบใหม่ที่ระดับ 2 คือการ

การใช้กระแสไฟที่ค่า 220 A  

2. ความเร็วในการเดินเชื่อมก าหนดให้อยู่ที่ 30 35 และ 40 เมตร/นาที เนื่องจากเป็นปริมาณ

สูงสุดและต่ าสุดของเครื่องเชื่อมท่ีท าการทดลอง  

3. ความเร็วในการเติมลวดก าหนด จากการศึกษาข้อมูล ความเร็วในการเติมลวด 60 65 และ 70 

เมตร/นาที เป็นอัตราความเร็วในการเติมลวดที่พนักงานใช้ในการผลิต และจากการระดมสมองกับทาง

วิศวกรและหัวหน้าแผนกได้ตั้งสมมติฐานว่า ถ้ามีการปรับเปล่ียนความเร็วในการเติมลวด ค่าที่ออกมา

สามารถยอมรับได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการ  

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ปจัจัยและคุณลักษณะป้อนเข้า 

จากระดับปัจจัยที่ก าหนดข้างต้น จึงท าการทดลองแบบ Full Factorial Design เพื่อหาระดับปัจจัย

ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้จ านวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการน้อยที่สุดส าหรับงานวิจัยนี้ ขั้นตอนการ

ออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสมบูรณ์ (Full Factorial Design) จะประกอบด้วยปัจจัยหลักที่

ใช้ในการทดลอง 3 ปัจจัย แต่ละปัจจัยมีทั้ง 2 ระดับ และ 3ระดับ ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองซ้ าที่ระดับ

ปัจจัยต่างๆ เป็นจ านวน 3 ซ้ า (3 Replicate) ดังนั้นจะต้องท าการทดลองทั้งหมด 2x3x3x3 =54 การ

ทดลอง และได้ก าหนดค่า ไว้ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถแสดงผลการออกแบบการทดลองแบบ Full 

Factorial Design  

ปัจจัย ระดับปัจจัย หน่วย 

กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม 210 220 - แอมแปร์ 

ความเร็วในการเดินเชื่อม 30 35 40 เมตร/นาที 

ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม 60 65 70 เมตร/นาที 
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ผลการทดลองและอภิปรายผล 

การเลือกและก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการมาทาการทดลองเบื้องต้น  

จากขั้นตอนการวัดผลได้ท าการศึกษาหาสาเหตุเบื้องต้นที่ได้มาจากการการวิเคราะห์ผลกระทบอัน

เนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการพบว่าสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาที่ท าการศึกษาคือวิธีการส่ง

ชิ้นงานให้กระบวนการถัดไป กระแสไฟ อัตราการป้อนลวด และความเร็วในการเดินเชื่อม เพื่อก าหนด

ทิศทางในการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง จึงท าการวิเคราะห์ปัญหา โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ซึ่งแนวทางการ

วิเคราะห์จะเริ่มท าการวิเคราะห์ทีละสาเหตุทีละปัจจัย (One Factor at a Time) โดยการด าเนินการทดลอง

เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสาเหตุที่สงสัยนั้น เป็นสาเหตุที่แท้จริง

ของปัญหาหรือความบกพร่องด้านคุณภาพ นอกจากนี้เมื่อมีการยืนยันว่าสาเหตุเหล่านั้นมีผลต่อคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ และสามารถสรุปได้ต่อไปว่าสาเหตุดังกล่าวอย่างมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การวิเคราะห์กระแสไฟ การปรับกระแสสูงเกินไปจะ ท า ให้บ่อหลอมละลายกว้าง ลึกไม่

สม่ าเสมอควบคุมแนวเชื่อมได้ยาก เกิดรอยแหว่งที่ขอบรอยเชื่อมซึ่งเรียกว่า Undercut การปรับกระแสที่ต่ า

เกินไปจะท าให้เกิดรอยนูน บริเวณขอบรอยเชื่อมเนื่องจากลวดเชื่อมกับชิ้นงานไม่ สามารถหลอมละลาย

เป็นเนื้อเดียวกันได้  

2. การวิเคราะห์ความเร็วในการเติมลวด ระบบป้อนลวด เป็นระบบการป้อนลวดเชื่อมเข้าไปในบ่อ

หลอมละลายของ ชิ้นงานโดยอัตราการป้อนจะถูกตั้งไว้ก่อนการเชื่อม การควบคุมการป้อนของลวดเชื่อมจะ

ถูกควบคุมโดยสวิทช์ที่หัว เชื่อม หากอัตราความเร็วในการป้อนลวดไม่สม่ าเสมอจะ ส่งผลต่อการซึมลึก 

กรณีเครื่องเชื่อมกระแสคงที่ความเร็ว ของมอเตอร์จะเปล่ียนแปลงอย่างอัตโนมัติตามการเพิ่ม และลดลง

ของอัตราความเร็วในการป้อนลวด ในขณะที่ความยาวในการอาร์คเปลี่ยนไป แรงดันของกระแสจะยังคงที่  

3. การวิเคราะห์ความเร็วในการเดินลวด การใช้ความเร็ว ในการเดินลวดเชื่อมถูกต้องนั้น ให้

สังเกตดูน้ าโลหะท่ีก าลัง หลอมเหลวติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและเป็น ระเบียบ ความเร็วในการเชื่อมนั้นจะมี

ผลต่อความ แข็งแรงของแนวเชื่อม ในกรณีเดินเร็วเกินไปจะท า ให้บ่อหลอมเหลวแคบและตื้น ทาให้แนว

เชื่อมขาดความ แข็งแรง หากเดินลวดเชื่อมช้าเกินไปจะได้แนวเชื่อมท่ี นูนและกว้างเกินความจ าเป็นและทา

ให้เกิดความร้อน สะสมในชิ้นงานมาก ซึ่งอาจจะทาให้ชิ้นงานบิดงอได้  
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ผลการทดลองแบบ Full Factorial Design  

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดลองแบบ Full Factorial Design 

 

การวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง (Model Adequacy Checking)  

 
รูปที่3 แสดงการวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง 

 

การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) 

จากการ พิจารณาการกระจายของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) ซึ่ง ใช้การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 

(Normal Probability Plot) โดยน าข้อมูลในรูปที่ 3 มาสร้างเป็น แผนภูมิดังรูปที่ 3 พบว่า ค่าส่วนตกค้าง 
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(Residuals) มีการกระจายตัวตามแนวเส้นตรง ท าให้ประมาณได้ว่า ค่าส่วนตกค้าง (Residuals) มีการแจก

แจงแบบปกติ  

การตรวจสอบความเป็นอิสระ (Independent) ของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) สามารถพิจารณา

จากการน าข้อมูลจากในรูปที่ 3-1 มาสร้างเป็นแผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) ดังรูปที่ 3 เมื่อพิจารณา

จากการกระจายของข้อมูลบนแผนภูมิพบว่า การกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) มีรูปแบบที่

เป็นอิสระไม่มีรูปแบบที่แน่นอน หรือไม่สามารถประมาณรูปแบบที่แน่นอนได้ แสดงให้เห็นว่าค่าส่วน

ตกค้าง (Residuals) มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent)  

การตรวจสอบความเสถียรของ  2 (Variance Stability) สามารถพิจารณาจากแผนภูมิการ

กระจายดังรูปที ่3 ซึ่งเป็นแผนภูมิการกระจายของค่าส่วนตกค้าง (Residuals)เทียบกับ Fitted Value พบวา่ 

 2 ของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) มีค่าใกล้เคียงกันในแต่ล่ะต าแหน่งและไม่พบว่ารูปแบบการกระจาย

ตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) มีลักษณะเป็นแนวโน้มแต่อย่างใดจึงสรุปว่าข้อมูลมีความเสถียรของ

ความแปรปรวน  

 

การวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง (Model Adequacy Checking) 

 
รูปที่ 4 แสดงการวเิคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลอง 

 

สรุปผลการทดลองแบบ Full Factorial Design 

1. จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม ความเร็วในการเดินเชื่อม

และความเร็วในการเติมลวดเชื่อม แต่ละปัจจัยมีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยทั้งสาม

ข้างต้นมีผลต่อจานวนของเสียในกระบวนการผลิต  
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2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้างต้น พบว่าปัจจัยกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมกับความเร็วในการ

เดินเชื่อมและความเร็วในการเดินเชื่อมกับความเร็วในการเติมลวดเชื่อมมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน โดยมีค่า 

P-Value น้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ท้ังสองปัจจัยใดท่ีมีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างกัน  

ผลการวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนองก าลังสอง  

 

 
รูปที่ 5 โครงร่างและพืน้ผิวตอบสนองระหว่างปจัจัยกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม และความเรว็ในการเดินเชื่อม 

 

จากรูปที่ 5 เป็นกราฟแสดงโครงร่าง และพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัยวิธีการระแสไฟฟ้าและ

ความเร็วในการเดินเชื่อม โดยคงที่ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม คือ 65 เมตร/นาที ค่าแรงดึงเพิ่มขึ้นเมื่อ

กระแสไฟฟ้าแนวนอนสูงขึ้นหรืออยู่ที่ระดับ 220 แอมแปร์ อย่างไรก็ดีถ้าเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าผ่านจุดต่ าสุด

หรือเป็น 210 แอมแปร์ จะท าให้ค่าแรงดึง มีแนวโน้มลดลง จากกราฟสรุปได้ว่าปัจจัยกระแสไฟฟ้า220

แอมแปร์ และปัจจัยความเร็วในการเดินเชื่อมอยู่ที่ระดับประมาณ 35-40 เมตร/นาที 

 

 
รูปที่ 6 โครงร่างและพืน้ผิวตอบสนองระหว่างปจัจัยกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม และความเร็วในการเติมลวดเชื่อม 

 

จากรูปที่ 6 เป็นกราฟแสดงโครงร่าง และพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัยกระแสไฟฟ้าและ 

ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม โดยคงที่เวลาในการเดินเชื่อมไว้ที่ 35 เมตร/นาที พบว่าค่าแรงดึงใน

กระบวนการเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการเติมลวดเชื่อมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี  ถ้าลดระดับความเร็วในการเติม

ลวด จะท าให้ค่าแรงดึงแนวโน้มลดลง และค่าแรงดึงจะลดลงเมื่อระดับปัจจัยกระแสฟ้าอยู่ที่ระดับ 210 

แอมแปร์ ดังนั้นสรุปได้ว่าปัจจัยกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 220 และปัจจัยความเร็วในการเติมลวดอยู่ที่

ประมาณ 70 เมตร/นาที  
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รูปที่ 7 โครงร่างและพืน้ผิวตอบสนองระหว่างปจัจัยความเร็วในการเดินเชื่อม และความเรว็ในการเติมลวดเชื่อม 

 

จากรูปที่ 7 เป็นกราฟแสดงโครงร่าง และพื้นผิวตอบสนองระหว่างปัจจัยความเร็วในการเดินเชื่อม

และความเร็วในการเติมลวดเชื่อม โดยคงที่ค่ากระแสไฟฟ้าได้ที่ 215 แอมแปร์ พบว่า ค่าแรงดึงลดลงเมื่อ

ระดับความเร็วในการเดินเชื่อมอยู่ที่ 35 เมตร/นาที ถ้าเพิ่มระดับของความเร็วในการเติมลวดเชื่อมใน จะ

ท าให้ค่าแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากกราฟสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยความเร็วในการเดินเชื่อมอยู่ที่30 

เมตร/นาที และปัจจัยความเร็วในการเติมลวดเชื่อมท่ีประมาณ 65 - 70 เมตร/นาที  

จากกราฟของพื้นผิวตอบสนอง (Surface Plot) สามารถระบุระดับปัจจัยที่เหมาะสมต่อผลการ

ตอบสนองจานวนของเสียที่เกิดขึ้นได้แค่เป็นช่วง ดังนั้นการก าหนดค่าปัจจัยที่ชัดเจน จึงต้องอาศัยการ

วิเคราะห์ด้วย Respond Optimizer ในโปรแกรม Minitab Version 15 เพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม

ส าหรับค่าแรงดึงผ่านมาตรฐานของโรงงาน  

 

การก าหนดค่าปัจจัยท่ีเหมาะสมจากการทดลอง  

 

 
รูปที่ 8 แสดงผลปจัจัยในการผลิต 

 

จากรูปที่ 8 พบว่าจะต้องก าหนดควบคุมปัจจัยในการผลิต คือ กระแสไฟให้อยู่ที่ระดับที่  

216.1399 แอมแปร์ และความเร็วในการเดินเชื่อมอยู่ที่ระดับ 30 เมตร/นาที และความเร็วในการเติม
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ลวดอยู่ที่ระดับ 70 เมตร/นาที อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริงไม่สามารถที่จะปรับระดับได้ละเอียด

ตามผลการศึกษา จึงทดลองก าหนดกระแสไฟให้อยู่ท่ีระดับที่ 217 แอมแปร์  

 

 
รูปที่ 9 แสดงผลปจัจัยในการผลิต 

 

จากการศึกษาข้อมูลการผลิตงานรุ่น Support Arm ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 

พบว่า เกิดของเสียจากการเชื่อม 235 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 3,181 ชิ้น คิดเป็น 7.38 เปอร์เซ็นต์ และ

ต้นทุนการผลิตชิ้นงาน Support Arm จะอยู่ที่ 3,500 บาทต่อชิ้นงาน คิด เป็นมูลค่าการสูญเสียเท่ากับ 

822,500 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสูญเสียเท่ากับ 102,812.5 บาทต่อเดือนภายหลังการปรับปรุง

กระบวนการผลิตในช่วงเดือนมกราคม 2557 สามารถแสดงข้อมูลการผลิตชิ้นงาน Support Arm  

 

ตารางแสดงของเสียที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2557 

เดือน มกราคม 2557 

จ านวนการผลิต 478 ชิ้น 

จ านวนของเสียที่เกิดขึ้น 11 ชิ้น 

เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ 2.30 เปอร์เซ็นต์ 

 

จากรูปที่ 3-9 พบว่า จ านวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ จ านวน 11 ชิ้น จากการผลิต 

ทั้งหมด 478 ชิ้น คิดเป็น 2.30 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่าการสูญเสียเท่ากับ 38,500 บาท จากข้อมูล

เบื้องต้นที่ได้กล่าวมา ส่งผลให้สามารถลดจานวนของเสียลงได้ 5.08 เปอร์เซ็นต์จากของเสียทั้งหมด คิด

เป็นมูลค่าได้เท่ากับ 64,312.5 บาทต่อเดือนหรือ 771,750 บาท/ปี 

สาเหตุที่ท าให้เกิดความผิดพลาดในการควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นงาน เกิดจากการตั้งค่า

กระแสไฟ ความเร็วในการเติมลวด และความเร็วในการเดิน ไม่สอดคล้องกันท าให้มีผลต่อความแข็งแรง

ของแนวเชื่อม การปรับปรุงระบบค่ากระแสไฟ ความเร็วในการเติมลวด และความเร็วในการเดินที่

เหมาะสมมีดังนี้ ค่ากระแสไฟเท่ากับ 217 แอมแปร์ ความเร็วในการเดินเท่ากับ 30เมตร/นาที ความเร็ว

ในการเติมลวดเท่ากับ 70 เมตร/นาที ท าให้ชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพมากขึ้น และสามารถลดความ

สูญเสียลงได้ ทั้งในส่วนของ ของเสีย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และความไว้วางใจจากลูกค้า  
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาและเสนอการแก้ปัญหาความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบ

สะสมพลังงานแบบปั๊มสูบกลับโดยใช้อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ปาน อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการไฟฟ้าและได้ผลตอบแทนตลอดท้ังปีสูงสุด ข้อมูลในพุทธศักราช 2556 ได้น ามาใช้เพื่อการศึกษาหาความ

เหมาะสมด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GAMS ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนแรก ใช้ข้อมูลก าลังการผลิต ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดต่างๆ ท างานร่วมกับระบบสะสมเพื่อให้ทราบข้อมูล 

ขนาดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุด,  พลังงานไฟฟ้าท่ีไม่เพียงพอท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ, จ านวน

ครั้งและระยะเวลาไฟฟ้าดับรวมตลอดท้ังปี, ก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือ, ขนาดของสถานี

สูบน้ า, ความจุของอ่างเก็บน้ าด้านต่ า, ก าลังการผลิตของโรงจักรพลังน้ าในระบบสะสมพลังงาน, ราคาต้นทุนการก่อสร้าง

โดยประมาณ ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความความคุ้มค่าทางการลงทุนของระบบสะสมพลังงานและขนาดก าลังผลิตของระบบ

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีได้ผลตอบแทนสูงสุดด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ คือ IRR  NPV และอัตราส่วน B
E
/C

E
 อายุโครงการ 

25 ปี ผลท่ีได้คือก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 4 MW ให้ผลตอบแทนในปีแรก 56.45 ล้านบาท 

พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจจากเดิม 649 MWh  เหลือ 498 MWh จ านวนครั้งท่ีเกิดไฟฟ้าดับ

รวมตลอดท้ังปี ลดลงจากเดิม 41 ครั้ง เหลือ 9 ครั้ง ระยะเวลาไฟฟ้าดับรวมตลอดท้ังปีลดลงจาก 243 ชั่วโมง เหลือ 14 

ชั่วโมง ก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือ 7.0 MW สถานีสูบน้ า 2.0 MW ความจุของอ่างเก็บน้ า

ด้านต่ า 20,731 ลูกบาศก์เมตร ก าลังการผลิตของโรงจักรพลังน้ าในระบบสะสมพลังงาน 7 MW ต้นทุนการก่อสร้าง

โดยประมาณ 643 ล้านบาทหรือ 19.34 ล้านเหรียญสหรัฐ มีตัวชีวัดทางเศรษฐศาสตร์บ่งบอกถึงความน่าลงทุน โดยมีค่า 

NPV เท่ากับ 35 ล้านบาท  IRR เท่ากับ 8% B
E
/C

E
 เท่ากับ 1.05 

ค าส าคญั : โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์  ระบบสะสมพลงังานแบบปั๊มสูบกลับ  พลังงานหมุนเวียน  พลังงานน้ า  ความนา่เชื่อถือ 
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ABSTRACT 

 This paper studied the optimization problem and solution for the pumped hydroelectric energy storage 

integrated with large photovoltaic system. By repairing HUAIMAEPAN reservoir at  MAESARIANG district, MAE 

HONG SON province, which deteriorated and does not fully take advantage but it have natural stream and integrating 

with hydroelectric, the energy storage can be enough demand electric power and obtaining maximum annual revenue. 

Using data in 2013, the solution is obtained from solving the formulated mathematical model by using GAMS, 

which is divided into two stages analysis. First, appropriate solutions using deference data capacity of photovoltaic 

System, integrated with pumped hydroelectric Energy Storage we obtained.  The results show the optimal size of 

photovoltaic system, maximum yearly revenue, business opportunity cost due to imsufficient electrical power, time 

and period of power outages in this year, maximum power needed support from Provincial Electricity Authority of 

Thailand, pumping station size, the capacity of lower reservoir, the capacity of hydro power plants of pumped 

hydroelectric energy storage, estimated construction cost. Second, investment analysis on the attractiveness of the 

pumped hydroelectric energy storage integrated with large photovoltaic system have maximum yearly revenue with 

indicators of economic IRR, NPV, and, with ratio is B
E
/C

E
 for the project period 25 years. The result show the 

capacity of 4MW photovoltaic system maximum revenue in first year 56.45 million baht, business opportunity cost 

649 MWh, the number power outages annually decrease from 41 times to 9 times and the outages period decrease 

from 243 hours to 14 hours, maximum power support from Provincial Electricity Authority 7.0 MW, pumping 

station size 2.0 MW, the capacity of lower reservoir 20,731 m3, the capacity of hydro power plants of pumped 

hydroelectric energy storage 7.0 MW, estimates construction cost  643 million baht or 19.34 million US Dollar 

and indicators of economic NPV 35 million baht, IRR 8%, ratio is BE/CE 1.05 

Keywords: Solar power plant, Pumped hydro energy storage, renewable energy, hydro power, Reliability 

 

บทน า 

 ปัจจุบันปัญหาการจัดการไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการ ท าให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง

ส้ินเปลืองท าให้ภาครัฐต้องน าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเข้ามาจากต่างประเทศ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มี

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายในพื้นที่ห่างไกล มีทรัพยากรที่สามารถน ามาผลิตไฟฟ้าและด าเนินการเป็นระบบ

โครงข่ายขนาดเล็ก ซึ่งได้เลือกตัวอย่างคืออ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันของ 

อ าเภอแม่สะเรียง รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าฮอด ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร หากเกิดขัดข้อง 

จะได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก สถานีไฟฟ้าจอมทองซึ่งมีระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตรซึ่งทั้งสองสถานี

จ่ายกระแสไฟฟ้าทางสายส่ง ผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ท าให้เกิดปัญหาด้านความเชื่อถือได้ของ

ไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียในระบบมากถึง 19% จึงมีการพัฒนาโรงไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน

เพื่อเพิ่มคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่ เมื่อมีเหตุการณ์ขัดข้องในระบบใหญ่ ระบบโครงข่ายขนาดเล็กจะสามารถ

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอให้ระบบใหญ่ได้รับการแก้ไข ในอ าเภอแม่สะเรียงมีแหล่ง

พลังงานเป็นพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม คือพลังงานจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

แต่ไฟฟ้าที่ผลิตได้มีความผันผวน (Non-Firm) ท าให้การวางแผนจัดการพลังงานท าได้ยาก และการผลิตไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์สามารถผลิตได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์หากเป็นช่วงเวลากลางคืน ช่วงที่มี

เมฆมากจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ จึงต้องการเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานเข้ามาช่วย  ซึ่งในปี 2004 

Edgardo D. Castronuovo, Joa’o A. Pec¸ as Lopes ได้ท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลตอบแทน
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สูงสุดในแต่ละปี ความจุน้อยสุดของอ่างเก็บน้ า และ ช่วงเวลาการท างานของ ระบบสะสมพลังงานแบบปั๊มสูบ

กลับ ท่ีต่อเข้ากับโรงจักรพลังงานลม โดยใช้กฎค่าตอบแทนพลังงานของประเทศโปรตุเกส ท าให้ผลตอบแทน

เพิ่มข้ึน มากกว่า 300,000 ยูโรต่อปีซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 

2009 Zvonimir Glasnovic , Jure Margeta ได้ท าการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบสะสมพลังงานแบบปั๊ม

สูบกลับท างานร่วมกับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ท่ีเกาะ Vis Croatia ซึ่งท าให้ทราบขนาดของอ่างเก็บน้ าเพื่อใช้ใน

การเก็บสะสมพลังงานให้พอเพียงส าหรับเสริมระบบในช่วงเวลา 3-4 เดือน และในปี 2011 A. Pulido, 

G.Winter, B.Galvan, J.Romero, C. Roca ได้ท าการวิเคราะห์ระบบสะสมพลังงานแบบปั๊มสูบกลับโดยใช้

โปรแกรม HOMER  วิเคราะห์โดยน าข้อมูลของอ่างเก็บน้ าทั้งหมดในเกาะแกรน คานาเรีย ซึ่งผลที่ได้คืออ่าง

เก็บน้ า Las Niñ as –Soria เป็นสถานที่ที่มีคะแนนสูงสุด ส าหรับการประยุกต์เป็นระบบสะสมพลังงานแบบปั๊ม

สูบกลับ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาจึงได้เลือกโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ปาน เป็นอ่างเก็บน้ าขนาด

ใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งาน อยู่ใน ต.แม่คะตวน อ าเภอแม่สะเรียง มีขนาดความจุ 285,000 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณ

น้ าไหลเข้าในอัตราสูงสุด 47 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความสูงระหว่างอ่างเก็บน้ าด้านสูงและพื้นที่ที่คาดการณ์

ไว้เป็นอ่างเก็บน้ าด้านต่ าประมาณ 27 เมตร ซึ่งหากซ่อมแซมและพัฒนาสามารถท าให้เป็นระบบสะสมพลังงาน

แบบปั๊มสูบกลับได้ เนื่องจากใช้อ่างเก็บน้ าเดิมที่ไม่ได้ใช้งานจึงมีปัญหาในส่วนของการลงทุนเริ่มต้นและปัญหา

ส่ิงแวดล้อมน้อย ดังที่กล่าวมาข้างต้นการวิจัยนี้จึงวิเคราะห์การจ าลองความเหมาะสม ของระบบสะสมพลังงาน

แบบปั๊มสูบกลับ โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ GAMS น าผลที่ได้จากการ

แก้ปัญหาความเหมาะสมมาเป็นส่ิงแรกประกอบการตัดสินใจและเป็นตัวเลือกในการออกแบบ การวางแผนการ

จัดการบริหารพลังงานไฟฟ้า ก่อนการสร้างจริงและ เป็นแนวทางให้กับการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการ

วิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ของระบบสะสมพลังงานแบบปั๊มสูบกลับในพื้นที่อื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

เก็บข้อมูล 

• ความต้องการไฟฟ้า 

• การตัดกระแสไฟฟ้าและความขัดข้องของระบบโครงข่าย 

• ก าลังการผลติกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

• ปริมาณน้ าจากธรรมชาติ 

สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

• ฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ 

• ฟังก์ชั่นข้อจ ากัดและเงื่อนไข 

แก้ปัญหาความเหมาะสมและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ GAMS 

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft  Excel 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม 

 

กลุ่มการเก็บข้อมูล 

กลุ่มการแก้ปัญหาความเหมาะสม 
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การเก็บข้อมูลความต้องการไฟฟ้าในอ าเภอแม่สะเรียง 

1. ข้อมูลความต้องการไฟฟ้า พุทธศักราช 2556 จาก ข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าโดยวัดจากก าลังไฟฟ้า

แต่ละชั่วโมง ในเขตรับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สะเรียง ความต้องการสูงสุดประมาณ 

7 MW 

2. การเก็บข้อมูลการสถานะ การตัดกระแสไฟฟ้าและความขัดข้องของระบบโครงข่ายที่ท าให้อ าเภอ

แม่สะเรียงไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ พุทธศักราช 2556 จาก ข้อมูลสถิติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แม่สะเรียงรายชั่วโมง 0 คือหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 คือจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ระบบ 

3. การเก็บข้อมูลก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จากข้อมูลทางสถิติการจ่าย

กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ของ บริษัท แม่สะเรียงโซล่า รายชั่วโมงในปีพุทธศักราช 2556 ซึ่งเป็น

ข้อมูลก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 4 MW 

4. การเก็บข้อมูลปริมาณน้ าจากธรรมชาติเลือกวิธีการใช้ข้อมูลปริมาณน้ าท่าเฉล่ียจากสถานีวัดน้ าที่มี

สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับล าน้ าห้วยแม่ปานและมีข้อมูลมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คือสถานีวัดน้ า 

รหัส 011103 ของกรมทรัพยากรน้ า มาค านวณหาอัตราการไหลในแต่ละชั่วโมงโดยใช้วิธีสัดส่วน

พื้นที ่

สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ความเหมาะสม 

 
 

รูป  1 แบบจ าลองระบบโครงข่ายขนาดเล็กมากทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ปัญหาความเหมาะสม 

 

 
 

รูป  2 แบบจ าลองการท างานของระบบสะสมพลังงานแบบปั๊มสูปกลับ 

 

สมการวัตถุประสงค์  ใช้ผลตอบแทนสูงสุดตลอดทั้งปีเป็นค าตอบโดยแบ่งออกเป็น 3 พจน์

ซึ่งในส่วนที่หนึ่ง คือราคาค่าขายกระแสไฟฟ้าเฉล่ีย คูณกับผลรวมของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายให้กับ

ความต้องการไฟฟ้าในอ าเภอแม่สะเรียง ส่วนที่ 2 คือด้วยผลรวมของต้นทุนการน าเข้าไฟฟ้าเฉล่ีย (ไม่คิด 

adder ของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนื่องจากค่า adder นั้นมาจากต้นทุนไฟฟ้าถัวเฉล่ียอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่คิดใน
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ส่วนนี้) และส่วนที่ 3 คือ ค่าเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจเมื่อไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือเกิด

เหตุขัดข้องของระบบจ าหน่าย 

𝑍 = 𝑚𝑎𝑥 ∑ [𝐶𝑒(𝑃ℎ𝑖
+ 𝑃𝑝𝑣𝑖

+ 𝑃𝑖𝑖
− 𝑃𝑒𝑥𝑖

) − (𝐶𝑖𝑃𝑖𝑖
+ 𝐶𝑝𝑣𝑃𝑝𝑣𝑖

) −𝑖

𝐶𝐿𝑃𝐿𝑖
]                  (1) 

  โดย 𝑍 คือ ผลรวมผลตอบแทนสูงสุดตลอดทั้งปีของระบบโครงข่าย (บาท) 

   𝐶𝑒   คือ ราคาค่าขายกระแสไฟฟ้าเฉล่ีย (3. 414 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

    𝑃ℎ𝑖
  คือ พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าของปั๊มสูบกลับ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

   𝑃𝑝𝑣𝑖
 คือ พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

   𝑃𝑖𝑖
 คือ พลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

  𝑃𝑒𝑥𝑖
 คือ พลังงานจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่เกินความต้องการ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

   𝐶𝑖  คือ ราคาพลังงานน าเข้าระบบโครงข่ายคิดรวมความสูญเสีย(3.273 บาทต่อ

กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

   𝐶𝑝𝑣 คือ ราคาต้นทุนเฉล่ียพลังงานจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (2.740 บาทต่อกิโลวัตต์

ชั่วโมง) 

𝐶𝐿 คือ ราคาพลังงานจากการเสียประโยชน์เมื่อไฟดับ (8.194 บาทต่อกิโลวัตต์

ชั่วโมง) 

𝑃𝐿𝑖
 คือ พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอซึ่งเป็นเหตุให้เสียโอกาสทางธุรกิจ 

   i คือ ล าดับชั่วโมง ในหนึ่งปี 

   สมการเงื่อนไข ประกอบด้วยสมการข้อจ ากัดต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหาความเหมาะสมซึ่ง

จะมีความเกี่ยวข้องทั้งพลังงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะมาจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หรือ

ระบบสะสมพลังงาน ปริมาณน้ าท่า ข้อจ ากัดต่างของอ่างเก็บน้ า ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  𝐿𝑖 ≥ 𝑃𝑃𝑣𝑖
+ 𝑃𝑖𝑖

+ 𝑃ℎ𝑖
                                                              (2) 

  โดย 𝐿𝑖 คือ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอ าเภอแม่สะเรียง (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

𝑖𝑓 𝑃𝑂𝑇𝑖
= 0 , 𝑃𝑖𝑖

= 0                                                                (3) 

  โดย 𝑃𝑂𝑇𝑖
 คือ สถานการณ์หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานีส่ง 0 ไม่จ่าย 1 จ่าย 

   𝑃𝑒𝑥𝑖
= 𝑃𝑃𝑣𝑖

− 𝐿𝑖                                                                    (4) 

Pexi
≥ 0                                                                          (5) 

Ei+1 = Ei + (ηpPexi
−

Phi

ηh
) + Vi                                                   (6) 

โดย 𝐸𝑖  คือ ปริมาณพลังงานของระบบสะสมพลังงาน ในอ่างเก็บน้ าด้านสูง (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

  𝜂𝑝 คือ ประสิทธิภาพของปั๊ม 75% 

  𝜂ℎ คือ ประสิทธิภาพของกังหันน้ า 75% 

  Vi คือ พลังงานน้ าจากธรรมชาติท่ีไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าด้านสูง (กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 
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0.2𝐸𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐸𝑖 ≤ 𝐸𝑚𝑎𝑥                                                         (7) 

โดย  𝐸𝑚𝑎𝑥 คือ ปริมาณพลังงานสูงสุดท่ีระบบสะสมพลังงาน สามารถเก็บสะสมได้  (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

𝐸1 = 𝐸𝑚𝑎𝑥                                                                     (8) 

𝑉𝑖 = 0.27𝑛𝑄𝑖                                                                   (9) 

โดย 0.27คือค่าคงที่การเปลี่ยนหน่วยอัตราการไหลจากลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นพลังงาน หนึ่งหน่วย 

      nQi คือ อัตราการไหล 75% ของน้ าจากธรรมชาติเข้าสู่อ่างเก็บน้ าด้านสูงเพื่อประกันความ

เสียงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ าท่า 

𝑛𝑄𝑖 ≤ 0.75𝑚𝑄𝑖                                                               (10) 

โดย𝑚𝑄𝑖ข้อมูลปริมาณน้ าไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าด้านสูงของระบบสะสมพลังงาน (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

𝑃𝐿𝑖
= 𝐿𝑖 −   𝑃ℎ𝑖

−  𝑃𝑝𝑣𝑖
−  𝑃𝑖𝑖

                                    (11) 

 

𝑃𝐿𝑖
≥ 0                                                                      (12) 

 พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอซึ่งเป็นเหตุให้เสียโอกาสทางธุรกิจต้องมีค่ามากกว่า 0 

 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 

เมื่อได้ผลตอบแทนสูงสุดจากการแก้ปัญหาความเหมาะสมด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

และได้ข้อมูลทางด้านเทคนิคแล้วน าข้อมูลทีได้มาใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ โดยใช้

สมมติฐานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

1.) ราคาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน การด าเนินงานและบ ารุงรักษาใช้ราคาปี 2557  

2.) อัตราส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ใช้ค่าเสียโอกาสเงินทุนร้อยละ 7.32 ต่อปี ตาม

อัตราต้นทุนของเงินทุนถัวเฉล่ีย (WACC: Weighted Average Cost of Capital) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3.) บ ารุงรักษารายปีงานโยธา, โรงไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรไฟฟ้าพลังน้ า ร้อยละ 

1.0 ของต้นทุน 

4.) อุปกรณ์ต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียหายตลอดอายุโครงการ 25 ป ี

5.) มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (Salvage Values) ในการศึกษาจะไม่น ามาพิจารณา  

6.) การเพิ่มของโหลด อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอัตรา ร้อยละ 0.69 ต่อปี 

7.) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 

8.) เกณฑ์การยอมรับ พิจารณาจากตัวชี้วัดดังนี้ 

• มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ณ อัตราส่วนลดร้อยละ  7.32  

• อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C) ณ อัตราส่วนลดร้อยละ   

7.32 

• อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
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ผลการศึกษา 

ตาราง 1 ผลในด้านข้อมูลทางเทคนิคและผลตอบแทน 

 ขนาดของโรงไฟฟา้แสงอาทิตย์ (PV)  

ข้อมูลทางเทคนิค 2MW 4MW 6MW 8MW หน่วย 

พลังงานไฟฟ้าที่ไมเ่พียงพอท าให้เสียโอกาส

ทางธุรกิจ 
575.80 498.31 147.53 115.14 MWh 

จ านวนครั้งที่เกิดไฟดบั  13 9 5 0 ครั้ง 

ระยะเวลาที่ไฟดับรวม 54 14 10 0 ชั่วโมง 

ก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคช่วยเหลือ 
7.1 7.0 6.9 6.8 MW 

ขนาดของสถานีสูบน้ า 0.44 2.07 3.76 5.44 MW 

ขนาดของสถานีสูบน้ าติดตั้ง 0.50 2.50 4.00 5.50 MW 

ความจุอ่างเก็บน้ าดา้นต่ า 4,374 20,731 37,569 54,407 m3 

ก าลังการผลิตของโรงจกัรพลังน้ าในระบบ

สะสมพลังงานติดตั้ง 
7 7 7 7 MW 

ประมาณราคาก่อสร้างกังหันน้ าและสถานีสูบน้ า 

7.5 9.50 11.00 12.50 MW 

15 19 22 25 M$ 

ประมาณราคาก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าด้านต่ า 0.07 0.34 0.61 0.88 M$ 

ประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด 15.07 19.34 22.61 25.88 M$ 

ผลตอบแทน  

เฉล่ียรายเดือน 3.41 4.70 3.78 3.24 ล้านบาท 

รวมตลอดป ี 44.28 56.45 45.31 38.91 ล้านบาท 

 ตาราง 2 ผลในด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดอายุโครงการระยะเวลา 25 ป ี

NPV 35.24 

IRR 8% 

B/C 1.05 

 
 

รูป  3 แบบจ าลองระบบโครงข่ายขนาดเล็กมากทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ปัญหาความเหมาะสม 
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด คือ 

ขนาดก าลังการผลิต 4 MW แม้ต้นทุนการสร้างที่มากกว่าก าลังผลิต 2 MW แต่เมื่อน ามาคิดตลอดอายุ

โครงการ ยังให้ผลตอบแทนสูงสุดเป็นเงิน 56.45 ล้านบาทต่อปี มีมูลค่าการก่อสร้างโดยประมาณ 19.34 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ก าลังการผลิตติดตั้งของระบบสะสมพลังงานแบบปั๊มสูบกลับเท่ากัน คือ 7 MW พลังงานไฟฟ้าที่

ไม่เพียงพอท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ 498.31 MWh จาก 649.43 MWh เกิดไฟฟ้าดับรวม 9 ครั้ง จาก 41 

ครั้ง รวมเวลาที่ไฟฟ้าดับตลอดทั้งปี 14 ชั่วโมง จาก 243 ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลมาจากการมีระบบสะสมพลังงานเข้า

ร่วมในระบบโครงข่ายเพื่อระบบยังคงอยู่ได้ด้วยตนเองในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อระบบโครงข่ายหลังได้รับการแก้ไข 

ก็กลับสู่ภาวะปกติ ก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิช่วยเหลือ 7.0 MW เนื่องจากพลังงานเหลือจาก

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์สูงสุด ขนาดของสถานีสูบน้ าจึงมีขนาด 2.5 MW ก าลังการผลิตของโรงจักรพลังน้ าใน

ระบบสะสมพลังงาน 7 MW เนื่องจากมีปริมาณน้ าไหลเข้าจากธรรมชาติ ซึ่งเมื่อคิดรวมกันต้นทุนระบบสะสม

พลังงานเป็น 9.5 MWความจุของอ่างเก็บน้ าด้านต่ า 20,731 ลูกบาศก์เมตร ในเวลา 25 ปีของโครงการนั้น มี

การลงทุนเฉพาะในปีเริ่มต้น ซึ่งคิดจากค่าสูงสุดของการประมาณต้นทุนการก่อสร้างระบบสะสมพลังงานแบบ

ปั๊มสูบกลับ ซึ่งในต้นทุนการก่อสร้างที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่ตั้ง ของระบบสะสมพลังงานใน

งานวิจัย คิดที่ต้นทุนค่าก่อสร้างสูงสุดของทุกส่วนท าให้การประมาณต้นทุน เมื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทาง

เศรษฐศาสตร์โดยใช้ข้อจ ากัดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้ผลลัพธ์คือการลงทุนในโครงการระบบสะสมพลังงานแบบ

ปั๊มสูบกลับขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 7 MW ร่วมกับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่มีก าลังการผลิตที่

เหมาะสมคือ 4MW การวิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุนจากตัวชี้วัดต่างๆให้ผลดี ค่า NPV เป็นบวกซึ่ง

หมายถึงการได้รับผลตอบแทนจากโครงการ มากถึง 35 ล้านบาท ค่า  IRR สูงถึง 8% ซึ่งมากกว่าค่าอัตรา

ส่วนลดที่มีค่า 7.32%  และอัตราส่วน BE/CE มีค่า 1.05 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แต่ก็ไม่มากจนเป็นที่น่าลงทุนหาก

มองทางด้านผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ถ้ามองทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นการพัฒนาที่ดีได้ประโยชน์ในด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากความน่าเชื่อถือของระบบมีความมั่นคงขึ้น การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและการเจริญเติมโตทางด้านอุตสาหกรรมก็จะส่งผลดีขึ้นตามความมั่นคงของระบบโครงข่าย 

ถึงแม้จะมีผลตอบแทนน้อย  การพัฒนาในอนาคตหากสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมได้ในระดับเวลาตาม

จริงและการพยากรณ์ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในส่วนของการวางแผนการจัดการพลังงาน  ว่าต้องเตรียม

พลังงานไฟฟ้าจากระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่าใด ระบบสะสมพลังงานเหลือพลังงานเท่าใด โรงไฟฟ้า

แสงอาทิตย์สามารถผลิตได้เท่าใด หรือหากมีแหล่งผลิตไฟฟ้า อื่นเพิ่มเข้ามาก็สามารถควบคุมและวิเคราะห์

ความเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน ณ เวลานั้นๆ การพัฒนางานวิจัยนี้ก็สามารถประยุกต์เป็นตัว

ควบคุม ด าเนินการบริหารพลังงาน ส่ังการอุปกรณ์ต่างๆในระบบโครงข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิคการสกัดแบบของเหลว-ของเหลวกระจายตัวแบบจุลภาค เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ

โครเมียมท้ังหมดในตัวอย่างน้้า โดยใช้ 2-ทีโนอิลไตรฟลูออโรอะซีโตนเปน็สารคีเลต และตรวจวัดด้วยเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอล

อะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปคโตรเมตรี ได้ท้าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัด ได้แก่ ผลของพีเอช ความเข้มข้นของสารคี

เลต ชนิดของตัวท้าละลายอินทรีย์ ชนิดของตัวท้าละลายกระจายเฟส และเวลาในการสกัด จากผลการทดลองพบว่า ช่วงความเปน็

เส้นตรงในการวิเคราะห์โครเมียมอยู่ในช่วง 0.5-2.5 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยมีขีดจ้ากัดต่้าสุดในการวิเคราะห์ เท่ากับ 0.005 โม

โครกรัมต่อลิตร ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) มีค่าเท่ากับ 3.30% (ท่ีความเข้มข้น 1.5 ไมโครกรัมต่อลิตร และ 

n=5) จากเทคนิคการสกัดดังกล่าวนี้ ให้ค่าประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้มข้น เท่ากับ 42.94 จากนั้น ได้น้าเทคนิคท่ีพัฒนาขน้

ไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมท้ังหมดในตัวอย่างน้้าดื่ม โดยทดสอบความถูกต้องด้วยการหาค่าร้อยละการกลับคืน พบว่าได้ผล

เป็นท่ีน่าพอใจ 

ค้าส้าคัญ:  การสกัดแบบของเหลว-ของเหลวกระจายตัวแบบจลุภาค  อิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปคโตรเมตรี  

2-ทีโนอิลไตรฟลูออโรอะซีโตน  โครเมียมท้ังหมด 
 

Abstract 

 In the present work, a method for total chromium (Cr) determination in water samples was developed by dispersive 

liquid-liquid microextraction (DLLME) using 2 - thenoyltrifluoroacetone (TTA) as a chelating reagent and detected by 

electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS). The experimental conditions, i.e. effect of pH, concentration of 

chelating reagent, types of extraction solvent, types of disperser solvent and extraction time were optimized. Under the optimized 

conditions, the calibration graph was linear in the range of 0.5-2.5 µ g/L with the detection limit (LOD) of 0.005 µ g/L. 

The relative standard deviation (%RSD) for 5 replicate measurements (1.5 µ g/L) was 3.30% and the enrichment factor was 

42.94. The proposed method was applied to total chromium determination in drinking water samples. The accuracy of the 

proposed method as percentage recovery gave satisfactorily results. 

Keywords: Dispersive liquid-liquid microextraction, electrothermal atomic absorption spectrometry, 2-

thenoyltrifluoroacetone (TTA), total chromium 
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บทน้า 

โลหะหนักสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านทางการบริโภคน้้าและอาหาร อย่างไรก็ตามการขยาย

ของภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรท้าให้เกิดมลพิษของโลหะหนักมากขึ้น (Fraga, 2005) ส้าหรับภาค

เกษตรกรรมนั้นการปนเปื้อนของโลหะหนักเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สารปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และการ

ชลประทานที่มีคุณภาพต่้า (Marcovecchio et al., 2007) โครเมียม (Chromium; Cr) เป็นโลหะท่ีมีความ

แข็ง มีความหนาแน่นเท่ากับ 72 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีเลขออกซิชันที่พบมากได้แก่ +2 +3 และ 

+6 แหล่งของโครเมียมได้แก่พืชและสัตว์ซึ่งจะพบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมและจะถูกเปล่ียนเป็นไตรวา

เลนต์โครเมียมโดยอวัยวะในร่างกาย ไตรวาเลนต์โครเมียมมีความเป็นพิษน้อยกว่าเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 

500-1000 เท่า (Nordberg et al., 2014)  ดังนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก้าหนดปริมาณสูงสุด

ของโครเมียมในน้้าดื่มไว้ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร (Organization, 1998) โครเมียม (III) ถูกใช้เป็น

ธาตุอาหารเสริมของมนุษย์และสัตว์ ซ่ึงมีบทบาทในกระบวนการเมทาบอลิซึมของกลูโคส ต่อมาได้มีการ

รายงานว่าโครเมียม (VI) เป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดผลเสียกับร่างกายทั้งระยะยาวและระยะเฉียบพลัน พบว่า

อาการป่วยของผู้ท่ีได้รับโครเมียม (VI) เข้าไปนั้นคืออาการแพ้ของผิวหนังและการอักเสบของเย่ือจมูก อีก

ทั้งเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอ (DNA) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ 

 เครื่องมือทางสเปคโตรสโคปีต่างๆ ได้ถูกน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักอย่างกว้าง

ขวาง เช่น อินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมาอะตอมมิคอีมิสชันสเปคโตรเมตรี (ICP-AES) อินดัคทีฟลีคัพเพิล

พลาสมาแมสสเปคโตรเมตรี (ICP-MS) และ อะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรี (AAS) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่มีระดับความเข้มข้นต่้าๆ หรือตัวอย่างที่มีองค์ประกอบหรือมี

ตัวรบกวน (Interference) สูงอาจท้าให้การวิเคราะห์ ในตัวอย่างเกิดความผิดพลาดหรืออาจไม่สามารถ

วิเคราะห์ได้ ฉะนั้นการเตรียมตัวอย่าง (Sample pretreatment) จึงเป็นส่ิงที่จ้าเป็นในกระบวนการวิเคราะห์

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและแยกสารที่ต้องการวิเคราะห์ออกจากตัวรบกวนต่างๆ เพื่อท้าให้การวิเคราะห์มี

ความถูกต้อง (Accuracy) สภาพไวในการวิ เคราะห์ (Senstivity) ความแม่นย้า (Precision) และ

ความจ้าเพาะเจาะจง (Specifitivity) สูง โดยวิธีที่นิยมในการเพิ่มความเข้มข้นก่อนการวิเคราะห์โครเมียม

ก่อนการวิเคราะห์ได้แก่ การสกัดด้วยของเหลว (Liquid-liquid extraction; LLE) (Bé ni et al., 2007, 

Mane et al., 2012) การสกัดด้วยเฟสของแข็ง (Solid phase extraction; SPE) (Saygi et al., 2008, 

Bartyzel and Cukrowska, 2011) โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟี แ บ บ แ ล ก เ ป ล่ี ย น ไ อ อ อ น  ( Ion exchange 

chromatography; IC) (Sahan et al., 2014, Xie et al., 2006)  การตกตะกอนร่วม (Coprecipitation) 

(Tuzen et al., 2009, Zhang, 2004) และการสกัดโดยอาศัยการเกิดจุดขุ่น (Cloud point extraction; 

CPE) (Liang and Sang, 2008, Ulusoy et al., 2011) เป็นต้น 

 เนื่องจากการใช้เทคนิค LLE นั้นเป็นเทคนิคที่ใช้ปริมาณของตัวท้าละลายเป็นปริมาณมากและต้อง

อาศัยผู้วิเคราะห์ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและส่ิงแวดล้อม จึงท้าให้เกิดการพัฒนาเทคนิคดังกล่าวโดยใช้

ปริมาตรของตัวท้าละลายที่น้อยและลดต้นทุนในการวิ เคราะห์ลง ได้แก่  การสกัดแบบจุลภาค 

( Microextraction) เ ช่ น  Single-drop microextraction (SDME) (Pena et al., 2008) Hollow-fiber 

liquid-phase microextractio (HF-LPME) (Zeng et al., 2012) Liquid-liquid microextraction 

(LLME) (Pekiner et al., 2014) Solvent bar microextraction (SBME) (Pu et al., 2009) Capillary 
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microextraction (CME) (Hu et al., 2009) แ ล ะ  Solidified floating organic drop microextraction 

(SFODME) (Chen et al., 2015) เป็นต้น แม้ว่าเทคนิคเหล่านี้จะถูกน้าไปใช้อย่างกว้างขวางแต่ก็ยังมี

ข้อจ้ากัดในการเลือกตัวท้าละลายที่ใช้ในการสกัด เช่น จะต้องมีจุดหลอมเหลวสูง และใช้เวลาในการสกัด

เป็นเวลานาน เป็นต้น 

 เ ทคนิ ค  Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) หรื อ เทคนิ คก า รสกั ด แ บ บ

ของเหลว-ของเหลวกระจายตัวแบบจุลภาค นั้นเป็นเทคนิคการสกัดแบบหนึ่งที่ถูกค้นพบด้วย Assadi และ

คณะในปี 2006 (Hu et al., 2013) เป็นเทคนิคหนึ่งของการสกัดด้วยของเหลว-ของเหลว (Liquid-

liquid extraction; LLE) โดยใช้ปริมาตรของตัวท้าละลายอินทรีย์ (Extraction solvent) ที่มีความหนาแน่น

มากกว่าน้้าในระดับไมโครลิตรโดยถูกผสมกับตัวท้าละลายกระจายเฟส (Disperser solvent) ที่มีคุณสมบัติ

ละลายได้ทั้งในชั้นตัวท้าละลายอินทรีย์และชั้นน้้าซึ่งจะถูกฉีดอย่างรวดเร็วลงไปในสารละลายตัวอย่างเกิด

เป็นสารละลายลักษณะขุ่น (Cloudy solution) โดยจะเกิดหยดขนาดเล็กของตัวท้าละลายอินทรีย์กระจาย

ตัวอยู่ในชั้นน้้าของสารละลายตัวอย่าง หลังจากนั้นสารละลายลักษณะขุ่นนี้จะถูกปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 

โดยหยดของตัวท้าละลายอินทรีย์เล็กๆ นั้นจะรวมตัวกันอยู่ที่ก้นภาชนะ แล้วจึงน้าชั้นของตัวท้าละลาย

อินทรีย์ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ 

 จากการศึกษาพบว่าได้มีการรายงานการใช้สารคีเลตประเภทต่างๆ ในการวิเคราะห์สปีชีส์ของ

โ ค ร เ มี ยม  เ ช่ น  Ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDC) 1,5-diphenylcarbazide (DPC) 

Sodium diethyldithiocarbamate (DDTC) และ N-benzoyl-Nphenylhydroxylamine (BPHA) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้ใดได้รายงานการใช้ 4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butadione (TTA) เป็น

สารคีเลต (Chelating reagent) โดยใช้การสกัดแบบ DLLME ในการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมทั้งหมดใน

ตัวอย่างน้้ามาก่อน ฉะนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น้า TTA เป็นคีเลติงเอเจนท์ในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ

โครเมียมในรูปของโครเมียม (III) โดยใช้การสกัดแบบ DLLME เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและวิเคราะห์สปีชีส์

โครเมียมในตัวอย่างน้้าซึ่งจะได้ท้าการหาสภาวะที่เหมาะสมของกา รสกัดแบบ DLLME และน้าไป

ประยุกต์ใช้กับตัวอย่างน้้าต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 เครื่องมือ 

เครื่องอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปคโตรมิเตอร์ร่วมกับระบบแก้ไขแบคกราวน์

แบบ Zeeman (Varian Model SpectrAA220Z และ AS-50 Autosampler) ได้น้ามาใช้ในการวิเคราะห์

หาปริมาณโครเมียมทั้งหมด ซึ่งใช้หลอดฮอลโลวแคโทดโครเมียม (Hamamastu photonics K.K) ตั้ง

ค่ากระแสที่ 7.0 mA (ที่ความยาวคล่ืน 357.9 nm และช่องสลิตกว้าง 0.2 nm) โดยเลือกสัญญาณเป็น

พื้นที่ใต้พีค (Peak area absorbance) ส่วนของโปรแกรมเวลาและอุณหภูมิที่ใช้สาหรับตรวจวัดนั้น แสดง

ในตาราง 1 
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ตารางที่ 1 โปรแกรมเวลาและอณุหภูมิสาหรับตรวจวัดปริมาณโครเมียมท้ังหมด ด้วยเทคนิค ETAAS 

ขั้นที่ 
โปรแกรม

อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ 

(º C) 

เวลา 

(วินาท)ี 

อัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน 

(L/min) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Drying 

Drying 

Drying 

Ashing 

Ashing 

Ashing 

Atomizing 

Atomizing 

Cleaning 

85 

95 

120 

1000 

1000 

1000 

2600 

2600 

2600 

5.0 

40.0 

10.0 

5.0 

1.0 

2.0 

0.8 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.0 

0.0 

3.0 

 

สารเคม ี

 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นเกรดงานวิเคราะห์ ได้แก่ สารละลายมาตรฐานโครเมียมความเข้มข้น 

1000 mg/L (Lobal Chemie), 2-thenoyltrifluoroacetone; (TTA) 99% (A Aldrich Chemistry), พ า

ลาเดียม(II)ไนเตรต; ความเข้มข้น 10 g/L ส้าหรับเป็นเคมิคัล-โมดิไฟเออร์ (Merk), อะซิโตรไนไตรล์ 

(Lab-Scan), เมทานอล เอทานอล คลอโรฟอร์ม และไดคลอโรมีเทน (RCI Labscan), Triton X-100, 

Triton X-114, ฟอสเฟตบัฟเฟอร์, อะซิเตตบัฟเฟอร์ และ แอมโมเนียมบัฟเฟอร์  

วิธีการสกัดด้วยเทคนิค DLLME 

 ปิเปตสารละลายมาตรฐานโครเมียมความเข้มข้น 0.5 µ g/L ปริมาตร 10 mL ใส่ลงในหลอดเซน

ตริฟิวจ์ขนาด 15 mL เติมสารละลายไฮดรอกซิลามีน ไฮโดรคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.05 mol/L ปริมาตร 

1 mL ปรับ pH ให้เท่ากับ 6 ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ เติมคีเลติงรีเอเจนต์ TTA ความเข้มข้น 

0.5 mol/L ปริมาตร 0.1 mL ปิดฝาแล้วเขย่า จากนั้นฉีดสารละลายผสมระหว่างเมทานอล 0.7 mL และ

คลอโรฟอร์ม 0.25 mL เปรียบเทียบกับการใช้ Triton X-100 เข้มข้น 0.1 %v/v เป็นตัวกระจายเฟส

ปริมาตร 0.7 mL (ส้าหรับเทคนิค Surfactant assisted emulsification DLLME, SAE-DLLME) แล้วจึง

ฉีดคลอโรฟอร์ม 0.15 mL ลงไปในสารละลาย วอร์เท็กซ์เป็นเวลา 10 นาที สารละลายจะมีลักษณะขุ่นแล้ว

จึงปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกชั้นของตัวท้าละลายอินทรีย์ จากนั้นน้าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ETAAS โดยใช้สาร

ตัวอย่างปริมาตร 10 µ L และ Pd(NO3)2 ซึ่งเป็นตัวเคมิคัลโมดิไฟเออร์ 5 µ L 

 

การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง 

 เก็บตัวอย่างน้้าดื่ม จ้านวนทั้งหมด 7 ตัวอย่างในขวดพลาสติก (PET) ที่สะอาด ปริมาตร 1 ลิตร 

แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 º C ก่อนน้ามาท้าการวิเคราะห์ น้าน้้าตัวอย่างมากรองผ่านกระดาษกรอง 

Whatman เบอร์ 1 จากนั้นท้าการสกัดด้วยเทคนิค DLLME ที่ได้กล่าวไว้ข้าวต้น ท้าการวิเคราะห์หาปริมาณ

โครเมียมทั้งหมดโดยมีการเติมตัวรีดิวซ์ไฮดรอกซิลามีน ไฮโดรคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.05 mol/L 

ปริมาตร 1 mL เพื่อรีดิวซ์โครเมียม (VI) ให้อยู่ในรูปของโครเมียม (III) ก่อนท้าการทดลอง 
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ผลการศึกษา 

 ผลของ pH 

 เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DLLME จ้าเป็นต้องท้าให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน

ระหว่างโลหะและสารคีเลต เพื่อให้สารตัวอย่างถูกสกัดเข้าไปอยู่ในชั้นตัวท้าละลายอินทรีย์ ในการสกัด pH 

มีบทบาทส้าคัญเป็นอย่างมากต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน โดยงานวิจัยนี้ศึกษาในช่วง pH 2.5–10 

จากผลการทดลองในรูปที่ 1 พบว่า ที่ pH 6 ให้สัญญาณในการวิเคราะห์มากที่สุด ดังนั้นจึงเลือกค่า pH 

ของสารละลายตัวอย่างเท่ากับ 6 เพื่อใช้ศึกษาในขั้นต่อไป 

ผลของชนิดตัวท้าละลายอินทรีย์สกัดและปริมาตรที่เหมาะสม 

 ค่า สัมประสิทธิ์ ในการแพร่กระจาย (Distribution coefficient) และความจ้าเพาะเจาะจง 

(Selectivity) เป็นปัจจัยส้าคัญในการเลือกตัวท้าละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการสกัด โดยทั่วไปแล้วตัวท้าละลาย

อินทรีย์จะต้องมีความสามารถในการสกัดสารที่สนใจสูงและละลายในน้้าได้น้อย อีกทั้งยังต้องมีความ

หนาแน่นมากกว่าน้้า โดยตัวท้าละลายอินทรีย์ที่เลือกใช้ประกอบด้วยคลอโรฟอร์ม (CHCl3) และไดคลอโร

มีเทน (CH2Cl2) (รูปที่ 4)พบว่า CHCl3 ให้สัญญาณในการวิเคราะห์ที่สูงกว่าจึงเลือกใช้ตัวท้าละลาย

อินทรีย์นี้เพื่อใช้ในการสกัด 

 ปริมาตรของตัวท้าละลายอินทรีย์นั้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้มข้น เมื่อเพิ่มปริ

มาตรของตัวท้าละลายอินทรีย์จะท้าให้ปริมาตรของชั้นสารละลายอินทรีย์หลังปั่นเหวี่ยงมากขึ้นด้วยส่งผล

ให้ความเข้มข้นของสารที่สนใจในชั้นของสารละลายอินทรีย์มีค่าลดลงซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการเพิ่ม

ความเข้มข้นนั้นลดลง โดยปริมาตรที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในช่วง 50-400 uL พบว่าจะใช้ปริมาตรของ 

CHCl3 ที่ 250 uL ส้าหรับ DLLME และ 150 uL ส้าหรับ SAE-DLLME เพื่อใช้ศึกษาในขั้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

    รูปที่ 1  ผลของ pH ต่อการสกัดด้วยเทคนิค DLLME     รูปที่ 2 โครงสร้างระหว่างโครเมียม (III) กับ TTA 

โดยใช้สภาวะ Cr (III) 0.5 µ g/L ปริมาตร 10 mL,  

TTA 5 mmol/L, CHCl3 และ MeOH ปริมาตร 300  

และ 700 µL เวลาวอร์เท็กซ์ 5 นาที       
 

ผลของชนิดและปริมาตรของตัวท้าละลายกระจายที่เหมาะสมในการสกัด 

เทคนิค DLLME จ้าเป็นต้องใช้ตัวท้าละลายกระจายเพื่อช่วยในการกระจายตัวของตัวท้าละลาย

อินทรีย์ในสารละลาย โดยตัวท้าละลายกระจายเฟสที่เลือกใช้ในการทดลองได้แก่ อะซิโตน เอทานอล เมทา

นอล และ อะซิโตรไนไตรล์ (รูปที่ 4) โดยปริมาตรที่ทดลองใช้อยู่ในช่วง 300-1000 µ L พบว่าเมทา
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นอลให้สัญญาณที่สัญญาณที่ดีที่สุดที่เมื่อใช้ในปริมาตร 700 µ L นอกจากนั้นยังศึกษาการใช้สารลดแรง

ตึงผิวแทนการใช้ตัวกระจายเฟสเพื่อลดความเป็นพิษของตัวท้าละลายกระจายเฟส โดยสารลดแรงตึงผิวที่

เลือกใช้ได้แก่ Triton X-100, Triton X-114, SDS และ CTAB พบว่าเมื่อใช้ Triton X-114 ให้สัญญาณ

พื้นที่ใต้พีคสูงที่สุดแต่มีราคาแพง จึงเลือกใช้ Triton X-100 ที่ให้สัญญาณใกล้เคียงเมื่อใช้ Triton X-100 

เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า โดยความเข้มข้นของ Triton X-100 ที่ศึกษาอยู่ในช่วง 0.004-0.01 %v/v 

พบว่าที่ความเข้มข้น 0.007 %v/v ให้สัญญาณที่สูงที่สุดและเลือกใช้เพื่อใช้ศึกษาในขั้นต่อไป 

ผลของความเข้มข้นของ 2-thenoyltrifluoroacetone (TTA) 

 ในงานวิจัยนี้ศึกษาความเข้มข้นของ TTA ในช่วง 1.5–10 mmol/L เพื่อศึกษาว่ามีสารคีเลตมาก

พอส้าหรับเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับโครเมียม(III) ซึ่งแสดงโครงสร้างในรูปที่ 2 จากผลการทดลอง

ในรูปที ่3 พบว่าที่ความเข้มข้นของ TTA 5.0 mmol/L ให้สัญญาณในการวิเคราะห์มากที่สุด จึงได้เลือกค่า

นี้เป็นค่าที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 3 ผลของความเข้มข้นของ TTA ต่อการสกัดด้วยเทคนิค  รูปที่ 4 ผลของตัวท้าละลายอินทรีย์และตัวกระจายเฟส  

DLLME โดยใช้สภาวะ ด้วยสภาวะ Cr (III) 0.5 µg/L   ที่มีต่อการสกัดด้วยเทคนิค DLLME โดยใช้สภาวะ   

ปริมาตร 10 mL, pH 6, CHCl3และ MeOH ปริมาตร 300   Cr(III) 0.5 µg/L ปริมาตร 10 mL, pH 6, ตัวท้าละลาย 

และ 700 µL เวลาวอร์เท็กซ์ 5 นาที    อินทรีย์ปริมาตร 300 และ ตัวกระจายเฟสปริมาตร 700 

       µL เวลาวอร์เท็กซ์ 5 นาที 

 

ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด 

เพื่อศึกษาว่าในการทดลองสามารถสกัดตัวอย่างออกไปวิเคราะห์ได้มากที่สุดสาหรับเทคนิค 

DLLME จึงจ้าเป็นต้องศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด โดยท้าการศึกษาในช่วงเวลา 0.5–20 นาที จากผล

การทดลองตามรูป 3 พบว่าเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการสกัด จะได้สัญญาณที่สูงมากขึ้น และเริ่มลดลงเมื่อ

เกิน 10 นาที ดังนั้นจึงได้เลือกระยะเวลาในการสกัด 10 นาที เพื่อใช้ในการทดลองในขั้นต่อไป 

ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analytical performance) 

กราฟมาตรฐานของการตรวจวัดด้วยเครื่อง ETAAS ปกติเทียบกับการสกัดด้วยเทคนิค SE-VA-

DLLME พบว่ามีค่าเท่ากับ y = 0.0048x + 0.0005; r2 = 0.9983 และ y = 0.2061x + 0.0169; r2 = 

0.9921 ตามล้าดับ ช่วงความเป็นเส้นตรงส้าหรับการวิเคราะห์ที่ 0.5–2.5 µ g/L ขีดจ้ากัดต่้าสุดในการ

วิ เคราะห์ (LOD) 0.005 µ g/L ขีดจ้ากัดต่้ า สุดในการหาปริมาณ (LOQ) 0.018 µ g/L ค่าส่วน



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

345 

ก
ล
ุ่ม
วิท

ย
าศ

าส
ต
ร์แ

ล
ะเ

ท
ค
โน

โล
ยี
 

เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) มีค่าเท่ากับ ± 3.30% (ที่ความเข้มข้น 1.5 µ g/L และ n=5) 

และแฟคเตอร์การเพิ่มความเข้มข้น (Enrichment factor, EF) โดยใช้ปริมาตรสารตัวอย่าง 10 mL มีค่า

เท่ากับ 42.94 

การประยุกต์ใช้วิธีการสกัด DLLME ในการหาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในตัวอย่างน้้าดื่ม 

 จากสภาวะที่เหมาะสม ได้น้าไปใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในตัวอย่างน้้าดื่ม 

พบว่าได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมท้ังหมดในตัวอย่างน้้าดื่ม และค่าร้อยละการกลับคืน ท่ีสกัดด้วยเทคนิค 

DLLME โดยใช้วิธีเทียบกราฟมาตรฐาน (Calibration method) 

ตัวอย่าง 

ความเข้มข้นที่

เติม  

(µ g/L) 

ปริมาณที่พบ  

(µ g/L ±  

SD) 

ร้อยละการได้

กลับคืน  

(% ±  SD) 

น้้าดื่ม1 

0 

0.5 

1.5 

0.58± 0.16 

1.08± 0.12 

1.94± 0.28 

- 

99.00± 0.73 

90.66± 6.76 

น้้าดื่ม2 

0 

0.5 

1.5 

1.23± 0.11 

1.75± 0.10 

2.61± 0.97 

- 

103.99± 5.74 

91.52± 5.10 

น้้าดื่ม3 

0 

0.5 

1.5 

1.37± 0.06 

1.82± 0.12 

2.78± 0.11 

- 

91.69± 6.00 

94.55± 2.97 

 

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในตัวอย่างน้้าดื่มจ้านวน 7 ตัวอย่าง ซึ่งท้าการวิเคราะห์

โดยวิธีเทียบกราฟมาตรฐาน จากการศึกษาร้อยละการกลับคืนโดยเติมโครเมียมที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1.5 

ไมโครกรัมต่อลิตร ลงไปพบว่ามีความเข้มข้นของโครเมียมทั้งหมดในน้้าดื่มอยู่ในช่วง 0.58–2.30 ไมโครกรัมต่อ

ลิตร ซ่ึงพบว่าปริมาณของโครเมียมที่ตรวจพบไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก้าหนดไว้ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 

โดยให้ค่าร้อยละการกลับคืนของวิธีอยู่ในช่วง 90.66-103.99% ซึ่งยอมรับได้ทางเคมีวิเคราะห์ 
 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

  ส้าหรับงานวิจัยนี้ได้น้าเสนอการหาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในตัวอย่างน้้าโดยใช้เทคนิคการสกัด

แบบของเหลว-ของเหลวกระจายตัวแบบจุลภาคโดยใช้ 2-thenoyltrifluoroacetone (TTA)  เป็นสารคีเลต

และตรวจวัดด้วยเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปคโตรเมตรี (ETAAS) ใน

ตัวอยา่งน้้าดื่ม ซึ่งเทคนิคนี้ให้ค่าขีดจ้ากัดต่้าสุดในการวิเคราะห์และประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้มข้นที่

ดีเม่ือเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่นๆ เช่นเทคนิคการสกัดแบบจุดขุ่น (Liang and Sang, 2008), เทคนิคการ

ตกตะกอนร่วม (Bulut et al., 2009) และเทคนิค DLLME (Wen et al., 2013) คือ ใช้ตัวท้าละลาย

อินทรีย์สกัดปริมาณน้อย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ราคาไม่แพง สามารถแยกเฟสของตัวท้าละลายอินทรีย์

ออกจากสารละลายได้ง่าย มีขีดจ้ากัดต่้าสุดในการวิเคราะห์ที่ต่้า และให้ประสิทธิภาพในการเพิ่มความ

เข้มข้นที่สูงโดยมีค่าเท่ากับ 42.94 อีกทั้งให้สภาพไวในการวิเคราะห์ที่สูงอีกด้วย จากหลักการดังกล่าว
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สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น ตัวอย่างทาง

คลินิกวิทยา ส่ิงแวดล้อม และตัวอย่างอาหารได้ ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในอนาคต 
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การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูก

ข้าวโพดในพื้นลาดชันทีจ่ังหวัดน่าน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินและรูปแบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นท่ีลาดชัน

จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

และพื้นท่ีป่า และศึกษาหาพื้นท่ีต้นแบบในการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมสู่การขยายผลแก่ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดน่าน

เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด โดยจะใช้ข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดท าแผนท่ีย้อนหลัง ปีพ.ศ.2550 - 2555 

เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรในพื้นท่ีต้นแบบ จากการศึกษาพบว่า (1) การเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดน่าน พื้นท่ีป่ามีอัตราการลดลงถึงร้อยละ  7.37 พื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอัตราเพิ่มขึ้น 

8.15 (2) รูปแบบการปลูกพืชบนพื้นท่ีลาดชันที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดพื้นที่ลาดชันจังหวัดน่าน ได้แก่ 1)

การปลูกกล้วย ข่า มะม่วงหิมะพานต์ บ้านน้ าลี ต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 2)การปลูกกาแฟบ้านสันเจริญ ต.ผาทอง 

อ.ท่าวังผา จ.น่าน 3)การปลูกกล้วย ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งพบว่าเกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก

สามารถมีรายได้และความเป็นอยู่ท่ีดี และมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าน้อยมาก ท าให้สามารถใช้เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมขึ้นแก่

เกษตรกรในจังหวัดน่าน 

ค าส าคญั : การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  จังหวัดน่าน  ขา้วโพด  พืน้ท่ีลาดชัน    

 

Abstract 

The study of land use and cropping pattern suitable for replacing the maize growing on slope area in Nan 

Province aims to study the change of land use in Nan Province by growing maize for feeding animals, and being a 

forest area. Moreover, this study also aims to find the model area for growing industrial drops replacing the maize 

growing and they should be suitable for expanding its result for the community in Nan province. The process will 

be done by using data from the geographic information system to be made as a map for previous years of 2007 – 

2012 and conducting data analysis and in-depth interview with farmers at the role model area. (1) The change of 

land use in Nan Province. The forest area has been decreased for 7 . 37% .  The maize growing area for feeding 

animals has been increased to 8.15%. (2) The cropping pattern on slope area which is suitable for growing other 

crops replacing growing maize on slope area in Nan Province such as 1 )  The growing of bananas, galangals, and 
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cashew nuts in Ban Nam Lee, Nam Mun Sub-district, Tha Pla District, Uttaradit Province 2 )  The growing of 

coffee seeds in Ban San Charoen, Pha Thong Sub-district, Tha Wang Pha District, Nan Province 3) The growing 

of bananas in Khun Nan Sub-district, Chalerm Phra Kiat District, Nan Province. It was found that farmers growing 

industrial drops are able to earn income and have a well living which results in a less forest invasion. It could be 

provides an alternative way for farmers in Nan province. 

Keywords: Land Use, Geographic Information System, Nan province, Corn, Slope  

 

บทน า 

 สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เนื่องมาจากกิจกรรม

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มมาก

ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมตามมา และนับวันปัญหาเหล่านี้จะทวี

ความรุนแรงมากขึ้น  โดยกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ มีทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  จากข้อมูล

ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553  พบว่า เนื้อ

ที่ประเทศไทย 320 ล้านไร่  ซึ่งแบ่งเป็นการเพาะปลูกพืชไร่ 32.06 ล้านไร่  (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2553)  

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกพืชไร่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย แม้ว่าพื้นที่

จังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นป่าเขาหรือพื้นที่ลาดชัน โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 มีพื้นที่การเพาะปลูก

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ถึง 852,219 ไร่ ซึ่งพื้นที่การเพาะปลูกนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยในปี พ.ศ.2548- 

2549  มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพียง 293,336 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มลดลง

อยา่งต่อเนื่อง  จากปี พ.ศ. 2547  จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่า 5.3 ล้านไร่  ปี พ.ศ. 2552  มีพื้นที่ป่า 5.1 ล้าน

ไร่  และในปี พ.ศ. 2556  เหลือพื้นที่ป่าเพียง 4.6 ล้านไร่ (กรมป่าไม้, 2557)  แสดงให้เห็นถึงการบุกรุก

พื้นที่ป่า เพื่อท าการเกษตรกรรมอย่างเห็นได้ชัด  การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในจังหวัดน่าน มี 2 ลักษณะ 

ได้แก่ การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ราบ  และการปลูก ข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชัน  โดยข้าวโพดในพื้นที่ราบ

สามารถปลูกได้ปีละ 1-2 ครั้ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าได้ง่ายจึงสามารถปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี    

ส่วนการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชัน จะปลูกในพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่สูง อาศัยเพียงน้ าฝนเท่านั้น จึง

สามารถปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งการเตรียมพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ใช้วิธีถางและเผา(slash 

and burn) จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดหมอกควันและฝุ่นในอากาศเกิดเป็นปัญหาคุณภาพอากาศ  และในช่วง

สู่ฤดูฝนมักพบปัญหาคุณภาพน้ า  เนื่องจากเมื่อมีฝนตกลงมาจะเกิดการชะล้างหน้าดินลงสู่แม่น้ าสายหลัก

และแม่น้ าสาขา โดยน าพาสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินลงสู่แหล่งน้ า  

 จากปัญหาส่ิงแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์บนพื้นที่ลาดชันของ

จังหวัดน่าน และเพื่อลดปัญหาดังกล่าว  จึงได้ศึกษาหาพื้นที่ต้นแบบและหาพืชทางเลือกในการปลูกพืชบน

พื้นที่ลาดชันที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกบนพื้นที่ลาดชันของจังหวัดน่าน  โดยมีการศึกษา

สภาพแวดล้อมของพื้นที่ตัวอย่าง  ศึกษาผลกระทบ ศึกษาการปลูก  พันธุ์พืช  ตลอดจนศึกษาถึงผลผลิต

ของพืชและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ  เพื่อเป็นแนวทางเสนอและขยายผลแก่ชุมชนในพื้นที่

จังหวัดน่านเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด 
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วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดน่าน 

 1.1 ศึกษาพื้นที่การปลูกข้าวโพด และพื้นที่ป่าย้อนหลัง 10 ปี โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) 

2. ศึกษารูปแบบการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันที่เหมาะสมของพื้นที่ต้นแบบ 

 1.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ต้นแบบ 

 1.2 ศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ศึกษารายได้ ต้นทุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดย

ศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกร 

   

ผลการศึกษา 

1. ศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าและพื้นที่การปลูกข้าวโพจังหวัด

น่าน พบว่าอัตราการลดลงของพื้นที่ป่า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกข้าวโพด โดยในปี พ.ศ.

2550 พื้นที่ป่าของจังหวัดน่านมีทั้งหมด 5,542,678 ไร่ และในปี พ.ศ.2555 พื้นที่ป่าของจังหวัดน่านมี

ทั้งหมด 4,812,085 ไร่ ลดลงถึง 730,593 ไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่าน ในปี พ.ศ.2550 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 604,764 ไร่ และในปี พ.ศ.2555 พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 1,183,705 

ไร่ เพิ่มขึ้น 578,941 ไร่ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2555 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม พื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ในปี พ.ศ.2550 พบว่า พื้นที่ป่าทั้งหมดมีพื้นที่ 

5,542,678 ไร่ และในปี พ.ศ.2555 ป่ามีพื้นที่ 4,812,085 ไร่ พื้นที่ของป่าลดลง 730,593 ไร่ หรือร้อย

ละ 7.37 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 (ไร่)  

ร้อยละ 

ปี พ.ศ. 2555 (ไร่)  

ร้อยละ 

ปี พ.ศ.2550 กับ พ.ศ. 

2555 

 

ร้อยละ 

ข้าวโพด 604,764 7.95 1,183,705 16.10 578,941 8.15 

นาข้าว 231,435 3.04 218,540 2.97 -12,895 -0.07 

ไม้ผลผสม 94,057 1.24 43,278 0.59 -50,779 -0.65 

ล้ินจี่ 37,136 0.49 43,310 0.59 6,174 0.10 

ไร่ร้าง 36,124 0.47 18,845 0.26 -17,279 -0.21 

ล าไย 35,171 0.46 48,346 0.66 13,175 0.20 

สัก 26,601 0.35 88,542 1.20 61,941 0.85 

ยางพารา 18,897 0.25 171,518 2.33 152,621 2.08 

มะม่วง 5,314 0.07 14,777 0.20 9,463 0.13 

ป่าดิบสมบูรณ ์ 666,779 8.77 639,877 8.70 -26,902 -0.07 

ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟ ู 179,803 2.36 146,551 1.99 -33,252 -0.37 

ป่าผลัดใบสมบูรณ ์

อื่นๆ 

4,696,096 

973,597 

61.74 

12.80 

4,025,657 

710,664 

54.74 

9.66 

-670,439 

262,933 

-7.00 

-3.14 

รวม 7,605,774 100 7,601,930 100   
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

รูปที่ 1 แสดงการเปรยีบเทยีบพื้นที่ปา่ของจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2555 
 

2. รูปแบบการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันที่เหมาะสมสู่พื้นที่ลาดชันจังหวัดน่าน 

 2.1 ศึกษาพื้นที่บ้านน้ าลี ต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยปลูกกล้วยน้ าว้า ข่า และมะม่วง

หิมะพานต์ ทั้งแบบเดี่ยว และแบบผสมผสาน โดยเกษตรกรจะปลูกกล้วยห่างประมาณ 50 x 50 ซม. หรือ 

100x100 ซม. ขุดหลุมลึกประมาณ 50  ซม. ไม่มีค่าปุ๋ย ไม่มีค่าสารเคมี ใช้เพียงการถางหญ้าเพียงอย่างเดียว 

(ปีละ 2 ครั้ง) และจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยกล้วย 1 

ต้น ให้ผลผลิตประมาณ  3-5 เครือ ( 1 เครือมีประมาณ 9–13 หวี) สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี เดือน

ละ 2-3 ครั้ง และสามารถขายกล้วยได้หวีละ 11 บาท หัวปลี ขายได้กิโลกรัมละ 2 บาท การปลูกข่าของเกษตรกร

นิยมปลูกแซมในสวนกล้วยหรือสวนมะม่วงหิมะพานต์ โดยเว้นระยะห่างประมาณ 2–3 เมตร  ใช้ระยะเวลาตั้งแต่

เริ่มปลูกจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 3 ปี โดยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจะไม่ขุดข่าไปขายหมดทัง้กอ 

แต่เหลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ข่าได้ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ต่อไป ข่าสดสามารถขายได้กิโลกรัมละ 8 

บาท แต่หากเกษตรกรน าข่ามาตากแห้งสามารถขายได้กิโลกรัมละ 42 บาท (ข่าสด 3 กิโลกรัม จะได้ข่าตากแห้ง 

1 กิโลกรัม) การปลูกมะม่วงหิมะพานต์ จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 4-5 ปี 

ปลูกห่างประมาณ 2 เมตร ไม่มีค่าปุ๋ยและสารเคมี เก็บเกี่ยวได้ปีละ 1 ครั้ง สามารถขายได้กิโลกรัมละ 40 บาท 

โดยจ้างแรงงานเก็บกิโลกรัมละ 7-10 บาท และสามารถเก็บเกี่ยวไปได้อีก 20–30 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล  ซึ่งใน

การท าการเกษตรของเกษตรกร บางรายปลูกแบบผสมผสานกันระหว่าง กล้วยน้ าว้ากับมะม่วงหิมะพานต์ กล้วย

น้ าว้ากับข่า หรือมะม่วงหิมะพานต์กับข่า หรือปลูกรวมกันทั้งหมดในสวนเดียวกัน แต่ที่นิยมคือจะปลูกกล้วย

อย่างเดียวกับปลูกมะม่วงหิมะพานต์กับข่า ซึ่งผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน และน า
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ผลผลิตดังกล่าวไปส่งขายต่อไป โดยเกษตรกรมีรายได้ประมาณ 20,000  บาท/เดือน และค่าต้นทุนที่ส่วนใหญ่

จะเป็นการจ้างแรงงานภายในครอบครัวหรือหมู่บ้าน ประมาณ 2,000–3,000 บาท/ต่อเดือน ดังแสดงในตาราง

ที่ 2 

    

    
 

รูปที่ 2 แสดงการปลูกพืชเศรษฐกจิในพื้นที่บ้านน้ าลี ต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจบ้านน้ าล ี

ข้อมูล บ้านน้ าลี 

อาชีพหลัก เกษตรกรรม 

อาชีพรอง รับจ้าง/ค้าขาย 

ต้นทุนการผลิต 2,000 – 3,000 บาท 

รายได้เฉล่ีย/เดือน  10,000 - 20,000 บาท 

รายได้ที่ได้จากผลผลิตสุทธิ  7,000 – 17,000 บาท 

ที่มา : จากการศึกษา 

ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านน้ าลีขึ้นอยู่กับการปกครองท้องถิน่ของต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัด

อุตรดิตถ์ มี 238 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล และรักษากฎระเบียบ มีศาสนาพทุธเป็นศาสนาหลัก พูด

ภาษาค าเมืองทางเหนือเป็นภาษาท้องถิ่น ประชาชนของบา้นน้ าลีส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที่เดิมอยู่แล้ว ท าอาชีพ

เกษตรกรเป็นหลักมาตั้งแต่อดตี ไม่พบว่ามีแรงงานอพยพเขา้มา เนื่องจากประชากรในหมู่บ้านท าอาชีพเกษตรกร

เป็นหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ท าการเกษตรมีขนาดกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์จึงสามารถรองรับค่าครองชีพ

ของชาวบ้านได้ โดยการจา้งแรงงานจะหมุนเวียนกันภายในหมู่บ้าน จะวา่จ้างคนภายในหมู่บ้าน หรือญาติพี่น้องของ

ตนเองเปน็ส่วนใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านสงัคมบ้านน้ าล ี

ข้อมูลเบื้องต้น บ้านน้ าลี 

จ านวนครัวเรือน (ครอบครัว) 243 

จ านวนประชาชน (คน) 696 

เผ่าประชากร ไทย 

ผลผลิตหลัก กล้วยน้ าว้า ข้าว ข่า มะม่วงหิมะพานต ์

ที่มา:  (องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมัน 2558 
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ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม บ้านน้ าลี ตั้งอยู่ที่ ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ส่วนใหญ่

อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ ป่าดิบชื้น เป็นต้น อีกทั้งยังมีเขาสลับกันเนินที่

ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความลาดชัน มีการท าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น นาข้าว ข้าวโพด กล้วย 

โดยพื้นที่ป่า จากปี พ.ศ.2555 มีจ านวนลดลง 9,352 ไร่ จากปี พ.ศ.2552 

     
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

รูปที่ 3 แสดงการเปรยีบเทยีบของพื้นที่ป่าต าบลน้ าหมัน ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2555 
 

2.2 ศึกษาพื้นที่บ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีการปลูกกาแฟเปน็หลักของทั้ง

หมู่บ้านซึ่งที่บ้านสันเจริญแห่งนี้ได้มีการรวมตัวก่อตัง้เปน็รัฐวิสาหกิจชุมชนใช้ชื่อกาแฟสวนยาหลวงซึง่การวมตัว

นี้จะช่วยให้เกษตรสามารถหาตลาดขายส่ง และมีอ านาจต่อรอง ก าหนดราคาได้ โดยการปลูกกาแฟจะปลูกห่าง 

2x2 เมตร ไดป้ระมาณ 400 ต้น/ไร่ จะใช้น้ าจากฝนเพียงอย่างเดียว ในระหว่างรอการเกบ็เกี่ยวผลผลิต เกษตรกร

มีต้นทุนในการดูแลคือค่าปุ๋ย ใส่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงปีละ 2 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ไร่ ส่วนคา่แรงไม่มี

เพราะเกษตรกรจะดูแลตกแต่งกิ่งต้นกาแฟ และถางหญา้ด้วยตนเอง และเมื่อถึงชว่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรใช้

วิธีการลงแขกช่วยกันเกบ็ผลผลิตซึ่งกันและกนัต้นกาแฟจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนเกบ็เกีย่วผลผลิตจะใช้เวลา

ประมาณ 3–5 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรแต่ละราย โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ 1 ครั้ง คือในช่วง

เดือนพฤศจกิายน–กุมภาพันธ์ โดยสามารถขายผลสดที่ราคา 16-17 บาท/กิโลกรัม บางปีราคาสูงถงึ 25บาท/

กิโลกรัมและรัฐวิสาหกิจชุมชนจะน ามาแปรรูปเป็นกาแฟกะเทาะเปลือกกาแฟสารและกาแฟคั่วบดส่งออกสู่ตลาด 

ดังแสดงในตารางที่ 4 

    
 

รูปที่ 4 แสดงการปลูกกาแฟและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่บ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.นา่น 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจบ้านสันเจริญ 

ข้อมูล บ้านสันเจริญ 

อาชีพหลัก เกษตรกรรม 

อาชีพรอง รับจ้าง/ค้าขาย 

ต้นทุนการผลิต 1,000 – 2,500 บาท 

รายได้เฉล่ีย/เดือน  15,000 - 20,000 บาท 

รายได้ที่ได้จากผลผลิตสุทธิ/เดือน  14,000 – 17,500 บาท 

ที่มา : จากการศึกษา 

ข้อมูลด้านสังคม บ้านสันเจริญ หมู่ 6 ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีทั้งหมด 124 

ครัวเรือน มีประชากรกว่า 600 คน อาชีพหลักคือการปลูกกาแฟ ซึ่งเดิมทีนิยมปลูกฝิ่นเป็นหลัก อาชีพรองคือ

การรับจ้างทั่วไป และเก็บลูกชิดในป่ามาขาย ซึ่งลูกชิดสามารถเก็บได้ปีละ 1 ครั้ง ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านสัน

เจริญเป็นชาวเขาเผ่าเมี่ยน(เย้า) มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อดีต ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านสันเจริญ จะท า

การเกษตรอยู่ภายในหมู่บ้าน มีเพียงบางส่วนที่เข้าไปหางานท าภายในตัวเมือง ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านสังคมบ้านสันเจริญ 

ข้อมูลเบื้องต้น บ้านสันเจริญ 

จ านวนครัวเรือน 124 

จ านวนประชาชน (คน) 600 

เผ่าประชากร เมี่ยน (เย้า) 

ผลผลิตหลัก กาแฟ 

ที่มา : จากการศึกษา 

ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พื้นที่ป่าส่วนใหญ่จะอยู่บนภูเขา 

หรือพื้นที่ลาดชัน ซึ่งมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร เช่น การท าไร่และปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มีผล

ท าให้พื้นที่ป่ามีจ านวนลดลงถึง12,666ไร่ โดยในปี พ.ศ.2550 มีพื้นที่ป่า 201,124 ไร่ ในปี พ.ศ.2555 

มีพื้นที่ป่า 188,458 ไร่ แต่ในส่วนบริเวณบ้านสันเจริญ หากพิจารณาจากแผนที่แล้ว จะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่ามี

การเปล่ียนแปลงน้อยมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งในบ้านสันเจริญอุดมไปด้วยพื้นที่ป่า และ

ภูเขาล้อมรอบ และพบการปลูกข้าวโพดค่อนข้างน้อย 

    
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

รูปที่ 5 แสดงการเปรยีบเทยีบของพื้นที่ป่าต าบลผาทอง ระว่างปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2555 
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2.3 ศึกษาพื้นที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ท านา ปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ พืชสวน และเลี้ยงสุกร การปลูกกล้วยน้ าว้าใน ต.ขุนน่าน เริ่มได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากมูลนิธิ

ปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชด าริจงัหวัดน่าน และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในปี พ.ศ.2552 เพื่อลด

การปลูกข้าวโพด ซึ่งทางมูลนิธิได้เข้ามาให้ความรู้ต่างๆ และช่วยหาตลาดให้อีกด้วย การปลูกกล้วยของ

เกษตรกรต าบลขุนน่าน จะใช้วิธีเพาะกล้า ปลูกก่อนฤดูฝน (เมษายน–พฤษภาคม) เพื่อให้กล้าได้รับน้ าฝน 

และสามารถอยู่รอดเจริญเติบโตได้ ปลูกห่างกัน 4x4 เมตร หรือ 5x5 เมตร ขุดหลุมลึกประมาณ 50 ซม. 

ซึ่งจะได้ประมาณ 60-100 ต้น/ไร่ ในด้านการดูแลรักษา มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก โดยการถางหญ้าเพื่อก าจัด

วัชพืช และตัดแต่งกอกล้วยให้เหลือเพียง 3–5  ต้นต่อ 1 กอ เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งน้ าและสารอาหาร

กันเอง หากไม่ตัดแต่งกอกล้วยจะท าให้ผลผลิตได้ไม่ดีตามท่ีต้องการ เกษตรกรไม่มีการใส่ปุ๋ยและสารเคมี

ใดๆ และไม่มีการรดน้ า เพราะใช้เพียงแค่น้ าฝนเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและเป็น

พื้นที่ลาดชัน ซึ่งยากต่อการรดน้ าเองของเกษตรกร ต้นกล้วยจะใช้เวลาประมาณ 10 เดือน ถึงจะเริ่มออกปลี 

และหลังจากนั้นอีก 4–6  เดือน จะออกผลผลิตเป็นเครือและเริ่มตัดขายได้ เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิต

ขายได้เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งต้นไหนที่ถูกตัดเครือออกไปแล้ว จะต้องตัดต้นออกไปด้วย (ยกเว้นต้นแม่) เพื่อ

ไม่ให้เกิดการแย่งน้ าและสารอาหาร และจะมีหน่อใหม่งอกขึ้นมาทดแทน ซึ่งใน 1 เครือ มีประมาณ 10 หวี 

สลับกันออกผลผลิตในแต่ละต้นภายใน 1 กอ โดยกล้วยสามารถขายได้ราคาหวีละ 5–6  บาท ดังแสดงใน

ตารางที่ 6 

    
 

รูปที่ 6 แสดงการปลูกกล้วยในพื้นที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

ตารางที่ 6 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจต าบลขุนน่าน 

ข้อมูล ต าบลขุนน่าน 

อาชีพหลัก เกษตรกรรม 

อาชีพรอง รับจ้าง/เลี้ยงสัตว์/ค้าขาย 

ต้นทุนการผลิต 500 – 1,00 บาท 

รายได้เฉล่ีย/เดือน 5,000 - 12,000 บาท 

รายได้ที่ได้จากผลผลิตสุทธิ/เดือน  4,000 – 11,00 บาท 

ที่มา : จากการศึกษา 
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ข้อมูลด้านสังคม ต าบลขุนน่านมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านห้วยกานต์ บ้านเปียงก่อ 

บ้านด่าน บ้านเปียงซ้อ บ้านนาคุ บ้านห้วยฟอง บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง บ้านห้วยปูด บ้านกิ่วจันทร์ บ้านน้ า

ช้างพัฒนา บ้านน้ ารีพัฒนา บ้านบวกหญ้า บ้านบวกอุ้ม บ้านห้วยเต๋ย มีประชากรทั้งส้ิน 6,667 คน อาชีพ

ประชาชนของต าบลขุนน่าน มีอาชีพหลักทางการเกษตร  ประกอบไปด้วย การท านา  ปลูกพืชไร่ พืชสวน  

เล้ียงสัตว์  อาชีพรองได้แก่  อาชีพหัตถกรรมพื้นฐาน  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ประชากรมีรายได้เฉล่ีย

มากกว่า  31,253 บาท / คน / ปี (องค์การบริหารส่วนต าบลขุนน่าน, 2558) ประชากรส่วนใหญ่มีถิ่น

ฐานเดิมอยู่ท่ีต าบลขุนน่านอยู่แล้วตั้งแต่อดีต มีเกษตรกรบางรายท่ีเดินทางเข้าไปหางานท าต่างจังหวัด หรือ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยหนุ่มสาว แต่เมื่อมีโครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวทาง

พระราชด าริ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้ามาสนับสนุนในด้านต่างๆ ประชากรส่วนนั้นจึงกลับมาท า

การเกษตรที่บ้านเกิดของตน และมีรายได้ท่ีสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ข้อมูลด้านสังคมต าบลขุนน่าน 

ข้อมูลเบื้องต้น ต าบลขุนน่าน 

จ านวนหมู่บ้าน 15 

จ านวนประชาชน (คน) 6,667 

เผ่าประชากร ไทย 

ผลผลิตหลัก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลขุนน่าน (2558) 

ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม พื้นที่ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นภูเขา 

และพื้นที่ลาดชัน ปัจจุบันเป็นภูเขาหัวโล้นเสียมาก เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรกรรม

โดยเฉพาะการปลูกข้าวไร่ และข้าวโพด โดยจากปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2555 พื้นที่ป่ามีจ านวนลดลงถึง 

62,276 ไร่ 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

รูปที่ 3 แสดงการเปรยีบเทยีบของพื้นที่ป่าระว่างปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2555 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ในพื้นที่การปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่าน พบว่าในปี พ.ศ.

2550 มีพื้นที่  604,764 ไร่  และในปี  พ.ศ.2555 มีพื้นที่  1,183,705 ไร่  เมื่อเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี พ.ศ.2550 กับปี พ.ศ.2555 พบว่าพื้นที่ข้าวโพดมีพื้นที่

เพิ่มขึ้น 578,941 ไร่ หรือร้อยละ 8.15 ส่วนการเปล่ียนแปลงในพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน พบว่าในปี พ.ศ.

2550 พื้นที่ป่าทั้งหมดมีพื้นที่ 5,542,678 ไร่ และในปี พ.ศ.2555 ป่ามีพื้นที่ 4,812,085 ไร่ พื้นที่ของ

ป่าลดลง 730,593 ไร่ หรือร้อยละ 7.37 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถ แสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวโพดมี

ส่วนส าคัญในการลดลงของพื้นที่ป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อ

คุณภาพน้ า เกิดจากการใช้ปุ๋ย และสารเคมี เมื่อมีฝนตกจะท าให้เกิดการชะล้างสู่แหล่งน้ า ผลกระทบต่อ

คุณภาพดิน เกิดจากการสะสมของปุ๋ยและสารเคมีที่ตกค้างในดิน ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เกิดจาก

การเผาเพื่อเตรียมดินส าหรับการปลูก และยังส่งผลให้เพิ่มอัตราความเส่ียงต่อการเกิดดินโคลนถล่มเมื่อ

ฝนตกอีกด้วย 

จากการศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) บ้านน้ าลี ต าบลน้ าหมัน อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) 

บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 3) ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

น่าน ได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก อันได้แก่ กล้วยน้ าว้า ข่า มะม่วงหิมะพานต์ และกาแฟ  สามารถ

ช่วยลดการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้ และไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มจากเดิม เนื่องจากเกษตรกรจะใช้พื้นที่

เดิมในการปลูกข้าวโพดมาปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกแทน โดยจะค่อยๆ ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลง และ

ค่อยๆ เพิ่มพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการปลูก

ข้าวโพด เช่น ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีในการปลูกข้าวโพดที่จากเดิมต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก และยังท า

ให้เกษตรกรเป็นหนี้ส้ิน หลังจากที่เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกจึงท าให้เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ปลูกข้าวโพด สามารถลดหนี้สินลงได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเงิน และด้าน

สุขภาพ ซึ่งในการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด นอกจากจะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อ

ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย กล่าวคือหากเกษตรกรยังคงปลูกข้าวโพดต่อไป จะย่ิงส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า

เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพดิน คุณภาพน้ าที่เกิดจากการใช้

สารเคมี การเผาซังข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ และเมื่อปลูกไป 3–5 ปี ผลผลิตจะมีคุณภาพ

ต่ าลงเรื่อยๆ จึงท าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีมากย่ิงขึ้น หรือหาที่ปลูกแห่งใหม่ทดแทน และเมื่อมีการบุ

รุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดลดลง จะท าให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าขึ้นได้ ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผล

การศึกษาของสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี(2558) ที่เห็นว่า สถานการณ์การสูญเสียพื้นที่ป่า

ต้นน้ าในจังหวัดน่านถือได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ การ

ขาดแคลนน้ า ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของประชาชน สาเหตุหลักของการ

สูญเสียพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าอย่างรวดเร็วในช่วง 5–10 ปีที่ผ่านมา มาจากการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเล้ียง

สัตว์บนพื้นที่ลาดชัน ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจากราคาข้าวโพดที่สูงขึ้น ท าให้เกษตรกรมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการ

ขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดของตนเองไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติ นอกจากนี้ยังศึกษาน าเสนอทาง เลือกรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีจะน ามาประยุกต์เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงให้เห็นว่า

ในแต่ละทางเลือกให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่าการปลูกข้าวโพดได้อย่างไร เช่น ในหมู่บ้านที่สามารถ
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จัดสรรที่ราบได้บางส่วน และมีระบบชลทาน เกษตรสามารถปลูกท านาข้าวเหนียวและปลูกพืชหลังนา

ติดต่อกันได้ 2 ชนิด เช่น ข้าว-ยาสูบ-ข้าวโพด หรือ ข้าว-ผักกาดปลีเขียว-ถั่ว แล้วแต่สภาพความ

เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

จากปัญหาการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และนโยบายของรัฐบาลที่เร่ง

แก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นในพื้นที่ต้นน้ า 13 จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกบุกรุกกว่า 

8.6 ล้านไร่ โดยใน ระยะเร่งด่วน คือ ปีพ.ศ. 2558-2559 ซึ่งจากการศึกษาพื้นที่ต้นแบบ สามารถเป็น

แนวทางหรือทางเลือกให้แก่เกษตรกรจังหวัดน่าน เพื่อลดการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  และลดการบุกรุก

พื้นที่ป่าให้น้อยลง 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อม และสภาพทางสังคมในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติมว่ามีความเหมาะสมในการ

ปลูกทดแทนมากน้อยเพียงใด 

2. ควรสนับสนุนให้มีการวิจัย การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อ

ทดแทนการปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะและความเป็นไปได้ของการน าขยะในมหาวิทยาลัยมา

แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง (RDF) โดยปัจจุบันปริมาณขยะมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นและยังเป็นปัญหาในการจัดการขยะ 

วิธีการศึกษาได้ส ารวจปริมาณขยะและองค์ประกอบของขยะ จากนั้นจะเลือกประเภทขยะที่จะน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง โดย

ทดสอบค่าความร้อน, เถ้า และความชื้น ผลการศึกษาพบว่าขยะท่ีเป็นกล่องไม่สามารถใช้งานได้จากบริษัทดอยค า ไม่

สามารถวัดค่าความร้อนเนื่องจากไม่ติดไฟ ซึ่งถ้าจะน ามาใช้เป็นขยะเชื้อเพลิงควรผสมร่วมกับขยะเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนๆ 

ในส่วนขยะจากมหาวิทยาลัยมีความเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ เนื่องจากให้ค่าความร้อนสูงสุด (4,400 กิโล

แคลอรีต่อกิโลกรัม)   มีค่าความชื้นต่ า (ร้อยละ 0.61) ให้เถ้าน้อย (ร้อยละ 6.93) และเป็นพลาสติกและกระดาษโดย

ส่วนใหญ่ ท าให้ติดไฟได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านและฟืนท่ีเป็นเชื้อเพลิงท่ัวไปแต่มีความชื้นและเกิดเถ้ามาก อย่างไรก็

ตามหากต้องน าขยะมหาวิทยาลัยมาใช้แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงควรศึกษาข้อจ ากัดอ่ืนๆ โดยละเอียด เช่น องค์ประกอบทาง

เคมีในขยะเชื้อเพลิง RDF และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

ค าส าคัญ: เชื้อเพลิงขยะ ขยะ RDF 

Abstract 

         These research objectives are to study the development of solid waste management and to study possibility 

of solid waste improvement from university to refuse derived fuel (RDF). Nowadays, the amount of solid waste in 

university tends to increase in every year and the solid waste management is still not completetly solved. This study 

measured the amount of solid waste and clarified their composition. After that, type of solid waste that can be used 

to produce fuel was selected by determination of heat value, ash and moisture. This study found that the heating 

value of waste from Doikham Company (useless paperbox) was not analyzed because of their non-

flammableproperty. Nevertheless, waste from Doikham Company should be mixed with other RDFs for usage as 

RDF. The results showed that there were a possibility to use solid waste from university as RDF because of their 

heating value was the highest (4,400 Kcal/kg) and there was low moisture content (0.61%) and low ash content 

(6.93%). Most of solid waste from university like plastic and paper was used as RDF in this study which has 

flammable propertiy, compared with charcoal and firewood (high moisture and ash contents). However, when usage 

of solid waste from university as RDF, there should be investigated additinally on other limitations such as chemical 

properties of RDF and economical cost-benefit analysis.  

Keywords: Refuse Derived Fuel (RDF), Solid waste 
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บทน า 

  ปัจจุบันการก าจัดขยะเป็นปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยควรได้รับการแก้ไข ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

สามารถน าไปสู่การเกิดมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ า และมลพิษทางอากาศ โดยปัญหาการจัดการขยะ

ชุมชนเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้

ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการจัดการขยะชุมชนอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่

ประเทศไทยควรเร่งด าเนินการแก้ไข  เช่น ด้านเก็บขนต้องไม่ยุ่งยากและซับซ้อน และมีการก าจัดขยะอย่าง

ถูกวิธี เป็นต้น จากรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 พบว่า ประเทศไทยมี

ทั้งหมด 2,490 เทศบาล แต่มีการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมเพียง 499 เทศบาลซึ่งใช้วิธีการฝัง

กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การฝังกลบแบบควบคุมและการเผาโดยใช้เตาเผาที่ควบคุมมลพิษทางอากาศ  

 มหาวิทยาลัยถือเป็นชุมชนหนึ่งในแง่ของประชากร ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่เป็นจ านวน

มาก และกิจกรรมของประชากรในมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมากเช่นกัน โดยแต่ละ

วันทางมหาวิทยาลัย   แม่ฟ้าหลวงจ าเป็นต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ขนส่งและก าจัดที่เกิดขึ้นในหมา

วิทยาลัย ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยถือเป็นส่ิงที่ควร

พิจารณาและเร่งด าเนินการแก้ไข 

  การน าพลังงานกลับมาใช้ (Energy Recovery) จากขยะถือเป็นวิธีการที่น่าสนใจ จากงานวิจัยที่ผ่านมา 

พบว่า ขยะ โดยเฉพาะขยะชุมชนสามารถแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) ในหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ไฟฟ้า เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าซ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยมีขยะจากชุมชนที่ถูกใช้มาผลิต

เป็นเชื้อเพลิงขยะ เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น (Weerasak & Sanongraj, 2015) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการน าขยะในมหาวิทยาลัยมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ

เพื่อหาวิธีลดขยะที่ต้องส่งบริษัทเอกชนก าจัด นอกจากนี้คณะผู้วิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของการน าขยะจาก

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ซ่ึงเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง

ขยะด้วยเช่นกันเพื่อใช้หาวิธีการการก าจัดขยะที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  การส ารวจเพื่อหาปริมาณขยะและองค์ประกอบของขยะ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างทกุวัน ช่วงเช้า จ านวน 7 

วัน  โดยจ าแนกขยะที่สามารถแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงได้ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก และขยะที่เป็นกล่องที่ไม่

สามารถใช้ได้แล้วจากบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด หลังจากนั้นล้างท าความสะอาด ตากให้แห้ง และ

อัด โดยทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ค่าความร้อน เถ้าและความชื้น ดังแสดงในรูปที่ 1 จากนั้นจะน าข้อมูล

ทั้งหมดมาเสนอแนวทางรูปแบบต่างๆและความเป็นไปได้ของการน าขยะในมหาวิทยาลัยมาแปรรูปเป็น

เชื้อเพลิงขยะ โดยเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในงานวิจัยนี้ใช้วิธี Drying 

method (hot air oven method) ที่อุณหภูมิ 105 ºC เพื่อให้ไอน้ าระเหยออกจากตัวอย่าง ค่าความชืน้ที่ได้สามารถ

ค านวณจากน้ าหนักของตัวอย่างที่ลดลง ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3173 การวิเคราะห์ปริมาณเถา้โดยน า

ตัวอย่างไปเผาให้ความร้อนในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 500 ºC แล้วเพิ่มความรอ้นเปน็ 700-750 ºC เป็นเวลา 2 
ชั่วโมง จนน้ าหนักที่คงที่ของถ้วยทนไฟรวมกับน้ าหนักของเถ้าที่เหลือ จึงน ามาชั่งน้ าหนกั ตามวิธีมาตรฐาน 

ASTM D3174 (ภานุวัฒน,์ 2554) วิธีการวิเคราะห์ค่าความร้อน ดัดแปลงจาก สัมพันธ์และคณะ (2557)  โดย

การน าเชื้อเพลิงรูปแบบต่างๆชั่งเพื่อทราบปริมาณและน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ าโดยวัดอุณหภูมิของน้ า
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ทุกๆ 5 นาที จนกระทัง่น้ าเดือด และค านวณหาค่าพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงรปูแบบตา่งๆ โดยสมการค านวณ

ดังต่อไปนี ้

Q=mc∆t 

โดย  

Q คือ ปริมาณความร้อนที่ได้รับหรือสูญเสียไปมีหน่วยเป็นแคลอรี (cal) 

m คือ  มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกรัม (g) 

c   คือ  ความจุความร้อนจ าเพาะของวัตถุมีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัมองศาเซลเซียส (cal/g ºC) 

∆t  คือ  อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (ºC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  วิธีการศึกษา 

 

ผลการศึกษา 

 การส ารวจปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2558 พบว่าขยะในมหาวิทยาลัยมีส่วนประกอบ 

ดังแสดงในตารางที่ 1 การศกึษาปริมาณความชื้นและปริมาณเถ้าในขยะที่สามารถแปรรปูเป็นเชื้อเพลิง (RDF) 

พบว่า  ปริมาณความชื้นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ RDF ของมหาวิทยาลัยรวมกับขยะที่เป็นกล่องไม่ใช้แล้วจากบริษัท

ดอยค า (RDF-MFU+Doikham) และ RDFของขยะที่เป็นกล่องไม่ใช้แล้วจากบริษัทดอยค า (RDF-Doikham) ดัง

แสดงในตารางที่ 2 การหาปริมาณค่าความร้อนจาก RDF 11 รูปแบบ พบว่าสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ให้ค่าความ

ร้อน  ได ้10 รูปแบบเนื่องจาก RDFแบบที่ 1 ถึง11 มี 1 รูปแบบที่ไม่สามารถให้ความร้อนได้ คือ RDF-Doikham 

ที่ไม่สามารถที่ติดไฟได้ จึงได้เปรียบเทียบพลังงานความร้อนจากน้ ามันเชื้อเพลิง 10 รูปแบบ  โดย RDF-MFU ซึ่ง

หมายถึง ขยะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สามารถแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง ให้ความร้อน 4,400 Kcal/kg (18.42 

MJ/kg) เป็นพลังงานสูงที่สุดใน 11 รูปแบบ และ RDF-MFU+Doikham อัตราส่วน 1:1 ได้ 3,100 Kcal/kg 
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(12.98 MJ/kg) และ เชื้อเพลิงให้ความร้อนต่ าสุดคือ RDF อัตราส่วนดอยค าและฟืน ด้วยอัตราส่วน 1:1 ถึง 

2,000 Kcal/kg (8.37 MJ/kg) ดังแสดงในรูปที่ 3 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของขยะในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส ารวจป ีพ.ศ.2558 

Wasองค์ประกอบ Percenก=ร้อยละ (%)by weight 

ฤดูหนาว ฤดูรอ้น 

เศษอาหาร 11.1 13.5 

กระดาษ 45.2 40.0 

พลาสติก 9.1 8.2 

เศษอินทรีย์อื่นๆ 4.0 4.6 

เศษไม้กิ่งไม้  18.7 24.0 

แก้ว 3.5 2.5 

โลหะ 4.1 3.1 

อื่นๆ 4.3 4.1 

รวม 100.0 100.0 

 

 

ตารางที่ 2 ค่าความชื้นและปริมาณเถ้า 

คุณสมบัติ RDF-MFU RDF-MFU+Doikham RDF-Doikham 

ค่าความชื้น (%) 

ปริมาณเถ้า (%) 

0.61 

6.93 

1.03 

7.36 

1.52 

8.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ภาพตัวอย่าง RDF ของมหาวทิยาลัย RDF จากบริษัทดอยค า และ RDFของมหาวิทยาลัยรวมกับขยะทีเ่ปน็กล่องไม่ใช้แล้วจากบริษัท

ดอยค า 

 

 

RDF ของมหาวิทยาลัย (RDF-MFU) 

RDF ของมหาวิทยาลัยรวมกับขยะทีเ่ปน็กล่องไม่ใช้แล้วจากบริษัทดอยค า 

     

RDF จากบริษัทดอยค า (RDF-Doikham) 
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รูปที่ 3 RDF และค่าความร้อนของเชือ้เพลิงรูปแบบต่างๆ 

 

หมายเหตุ:สัญลักษณ์ชนิดเชื้อเพลิงรูปแบบต่างๆ 

RDF-1: RDF-MFU RDF-2: (RDF-MFU) + ถ่าน  RDF-3: (RDF-

MFU)+ฟืน  

RDF-4: RDF-Doikham RDF-5: (RDF-Doikham) + ถ่าน  RDF-6: (RDF-

Doikham) +ฟืน  

RDF-7: (RDF-MFU) + (RDF-

Doikham)  

RDF-8: (RDF-MFU) + (RDF-

Doikham) + ถ่าน 

RDF-9: (RDF-MFU) 

+ (RDF-

Doikham)+ฟืน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และค่าความร้อนของขยะที่สามารถแปรรูปเป็น

เชื้อเพลิง (RDF) โดยเฉพาะอย่างย่ิง RDF ของมหาวิทยาลัย (RDF-MFU) มีคุณสมบัติพื้นฐานของขยะ

เชื้อเพลิง RDF ในด้านปริมาณความชื้นซึ่งต่ ากว่าขยะเชื้อเพลิง RDF ของประเทศฟินแลนด์ (ร้อยละ 25-35) 

และประเทศอิตาลี (ร้อยละ25) ทั้งนี้เป็นเพราะ RDF-MFU ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติมีการล้างท าความสะอาด

และท าให้แห้งก่อนจึงมีค่าที่ต่ ากว่า ในด้านของเถ้าที่เกิดขึ้น RDF-MFU เกิดปริมาณเถ้าต่ ากว่าขยะเชื้อเพลิง 

RDF ของประเทศฟินแลนด์ (ร้อยละ 5-10) และประเทศอิตาลี (ร้อยละ20) (Nithikul, 2007) จากผล

การศึกษาค่าความร้อนพบว่า RDF-MFU ให้ค่าความร้อนสูงกว่าขยะเชื้อเพลิง RDF ของประเทศฟินแลนด์ 

3,100 – 3,800 Kcal/kg (13-16 MJ/kg) และประเทศอิตาลี 3,580 Kcal/kg (15 MJ/kg) ในส่วนของ

ขยะที่เป็นกล่องไม่สามารถใช้งานได้จากบริษัทดอยค าไม่สามารถหาค่าความร้อนได้ เนื่องจากไม่ติดไฟ ซึ่งถ้าจะ
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RDF และเชื้อเพลิงรูปแบบต่างๆ
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น ามาใช้เป็นขยะเชื้อเพลิงควรผสมร่วมกับขยะเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ขยะจากมหาวิทยาลัยสามารถที่จะน ามาใช้

เป็นเชื้อเพลิงขยะได้ เนื่องจากค่าความร้อนสูงสุดเนื่องจากมีค่าความชื้นต่ าให้เถ้าน้อยเป็นพลาสติกและ

กระดาษโดยส่วนใหญ่  ท าให้ติดไฟได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านและฟืนที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วไปแต่มีความชื้น

และเกิดเถ้ามาก สรุปผลการศึกษาการน าขยะในมหาวิทยาลัยมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะมีความเป็นไปได้ใน

ด้านค่าความร้อนที่ได้ ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งให้บริษัทก าจัดอย่างไรก็

ตามหากต้องน าขยะมหาวิทยาลัยมาใช้แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงควรค านึงถึงข้อจ ากัดต่างๆ     เช่น องค์ประกอบ

ทางเคมีในขยะเชื้อเพลิง RDF และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนการน าขยะจากบริษัทดอยค าผลิตภัณฑ์

อาหาร จ ากัด มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ มีความเป็นไปได้น้อยในทางปฏิบัติ การจัดการขยะดังกล่าวต้องใช้

วิธีจัดการอื่นที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 

      การวิจัยการศึกษาและพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแก้วส าหรับผู้ประกอบการเซรามิก 

ในปัจจุบันงานเซรามิกขนาดใหญ่มีกระบวนการผลิตท่ีค่อนข้างยากมีลักษณะงานท่ีเฉพาะเช่นกระถางขนาดใหญ่ งาน

ประติมากรรม ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นงานประติมากรรม มีปัญหามากในการผลิตชิ้นงาน เพราะเซรามิกขนาดใหญ่มีปัญหา

ในการขึ้นรูป การบิดเบี้ยวของชิ้นงาน การแตกร้าว มีน้ าหนักมาก ทรุดตัวได้ง่ายขณะขึ้นรูปชิ้นงานท้ังก่อนเผาและหลังเผา

และความหนาบางของชิ้นงานท่ีไม่สม่ าเสมอ  

จากปัญหาในการขึ้นรูปงานเซรามิกขนาดใหญ่ ผู้วิจัยได้ศึกษาและมองเห็นว่าวัสดุใยแก้วซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการ

หล่อไฟเบอร์กล๊าสจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชิ้นงานและสามารถขึ้นรูปงานขนาดใหญ่ได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น

ว่าใยแก้วมีลักษณะเป็นใยเส้นสั้นซึ่งสามารถยึดโครงสร้างของเนื้อดินส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ ถ้าน ามาช่วยใน

การขึ้นรูปงานเซรามิกขนาดใหญ่ จะสามารถท าให้ลดน้ าหนักของชิ้นงานให้เบาลงและลดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้ เพราะ

เม่ือใยแก้วผ่านการเผาแล้วแก้วจะหลอมเป็นโครงสร้างแตกต่างจากวัสดุอ่ืน ท่ีผ่านการเผาแล้วหายไป น่าจะเสริมสร้าง

ผู้ประกอบการเซรามิกท่ีท าผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ หรือท าประติมากรรมเซรามิกขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี     

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้  เพื่อศึกษาและพัฒนาผลของการทดลองน าใยแก้ว(Fiber Glass)มาปรับใช้ใน

การพัฒนาการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ รวมถึงการทดสอบกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วย

ใยแก้วเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการผสมเนื้อดินท้องถ่ินคือเนื้อดินเอิทเทินแวร์มีดินแดง,ดินเหลืองและเนื้อ

ดินสโตนแวร์มีดินด า,ดินขาวกับใยแก้วเส้นสั้นตั้งแต่ 1-10% เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างใยแก้วกับเนื้อดินเพื่อ

ช่วยในการขึ้นรูป จากการทดลอง ดินเอิทเทินแวร์ใช้ใยแก้วผสมอยู่ท่ี  4-10% ส่วนดินสโตนแวร์ใช้ใยแก้วผสมอยู่ท่ี  6-

10%  และได้ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติโดยน าสูตรท่ีได้มาทดสอบการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดข้ึนรูป,การขึ้นรูปด้วยวิธีการทา

และการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ โดยเผา 3 อุณหภูมิคือ1,000
°

C, 1,150
°

C,และ1,230
°

C ตามลักษณะของดินแต่ละ

ชนิด สามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามอุณหภูมิ ของเนื้อดินได้ เนื้อดินกับใยแก้วท่ีผสมกันสามารถยึดเกาะเป็น

โครงสร้างยกตัวออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายกว่าปกติ ผลการทดลองพบว่าการน าใยแก้วแบบเส้นสั้นมาผสมในเนื้อดินแต่ละ

ชนิดสามารถช่วยในการขึ้นรูปเป็นโครงสร้างภายในเนื้อดินได้เป็นอย่างดีลดการบิดเบ้ียวการแตกร้าวมีน้ าหนักเบาเป็น

ทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการและกลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผา 

ค าส าคญั: ใยแก้ว หลอมละลาย โครงสร้าง ประติมากรรมขนาดใหญ่ 
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Abstract 

According to the research, study, and development of molding large ceramic products with fiberglass for 

ceramic entrepreneurs, currently, large ceramic works have quite difficult manufacturing processes with specific 

work characteristics, for instance, large pots. Most sculptural works will be created as the sculptures and have many 

problems in the workpiece production, as large ceramics have molding problems, distortion of the workpiece, 

cracking, heavy weight, easy collapse during molding, both before and after burning, and inconsistent thickness and 

lightness of the workpiece. 

Referring to the large ceramic molding problems, the researcher studied and saw that the glass fiber 

material, which was mainly used in the casting of glass fiber would help reinforce the workpiece strength and could 

be molded to be the large works. The researcher saw that glass fiber was the short fiber which could hold the 

structure of the clay for large ceramic products. If it is taken to assist in large ceramic work molding, it can reduce 

the weight of the workpiece to lighten and reduce the distortion of the workpiece. The reason was that when the 

fiberglass was burned, the glass would melt to be the structure, different from other materials which were burned 

and then disappeared. This could strengthen ceramic entrepreneurs making large ceramic products or large ceramic 

sculptures well. The purposes of the research are as follows: 

To study and develop the results of trials to bring fiber glass to adjust for use in the development of 

molding large ceramic products. It included the tests of the large ceramic product molding process with fiber glass 

to produce the prototype products by mixing local clay which was Earthenware clay having red clay and yellow 

clay and Stoneware clay having black clay, white clay, and short fiber glass between 1-10% to find the appropriate 

ratio between the fiber glass and clay to aid molding the clay. According to the experiments, the Earthenware clay 

used 4-10% of fiber glass to mix, and the Stoneware clay used 6-10% fiber glass mixture. The properties were 

analyzed by bringing the tested molding formula by extrusion, molding by the applying method, and molding by 

the casting method. There were three burning temperatures which were 1,000°  C, 1,150°  C, and 1,230°  C. 

According to the characteristics of each clay kind, the prototype products could be built based on the temperature 

of the clay. The mixed clay and glass fiber could be adhered to be the structure lifting out of the mold more easily 

than normal. The trial results showed that bringing the short glass fiber to mix in each clay type could help in 

forming the structure within the clay well and decreasing the distortion, cracking, and lightweight. This was one 

alternative for the operators and pottery group.  

Keywords: Fiber glass, Melt, Structure, Optima Dental cover large 

 

บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาแต่ก่อนนิยมปั้นหม้อต่างๆ,กระถาง,ตุ่ม,แจกัน ปั้นขึ้นมาเพื่อ

ใช้งานและเพื่อตอบสนองความต้องการ ของตัวเองและผู้บริโภค  แต่ปัจจุบันนิยมปั้นเป็นของตกแต่งแทน 

เนื่องจากรายได้ดีกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จ าพวก  แจกัน,กระถาง,ตุ๊กตาไม่ว่าจะเป็นคน,สัตว์ชนิด

ต่างๆ ซึ่งมีความต้องการของท้องตลาดที่ดีกว่า 

ของประดับตกแต่งมีตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีหลายขนาดหลายรูปแบบซึ่ง

คุณสมบัติของงานเซรามิกนั้นจะมีความคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ทนได้ทั้งกรดและด่าง และที่ส าคัญ

คือ คงทนกว่าวัสดุอื่นๆแต่ในปัจจุบันงานเซรามิกขนาดใหญ่มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยากมีลักษณะ
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งานที่เฉพาะเช่นกระถางขนาดใหญ่ งานประติมากรรม ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นงานประติมากรรมและมีปัญหา

มากในการผลิตชิ้นงานจึงท าให้โรงงานเซรามิกต่างๆเล่ียงที่จะท างานเซรามิกขนาดใหญ่ๆพวกนี้ เพราะ

เซรามิกขนาดใหญ่มีปัญหาในการขึ้นรูป การบิดเบี้ยวของชิ้นงาน การแตกร้าว มีน้ าหนักมาก ทรุดตัวได้ง่าย

ขณะขึ้นรูปชิ้นงานทั้งก่อนเผาและหลังเผาและความหนาบางของชิ้นงานที่ไม่สม่ าเสมอ เวลารับงานเซรามิก

ขนาดใหญ่ ต้องท าเผื่อถึง 3 เท่าของปริมาณที่ต้องการ 

จากปัญหาในการขึ้นรูปงานเซรามิกขนาดใหญ่ ผู้วิจัยได้ศึกษาและมองเห็นว่าวัสดุใยแก้วซึ่งส่วน

ใหญ่ใช้ในการหล่อไฟเบอร์กล๊าสจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชิ้นงานและสามารถขึ้นรูปงาน

ขนาดใหญ่ได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าใยแก้วมีลักษณะเป็นใยเส้นสานซึ่งสามารถยึดโครงสร้างของเนื้อดิน

ส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ ถ้าน ามาช่วยในการขึ้นรูปงานเซรามิกขนาดใหญ่ จะสามารถท าให้ลด

น้ าหนักของชิ้นงานให้เบาลงและลดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้ เพราะเมื่อใยแก้วผ่านการเผาแล้วแก้วจะ

หลอมเป็นโครงสร้างแตกต่างจากวัสดุอื่น ที่ผ่านการเผาแล้วหายไป น่าจะเสริมสร้างผู้ประกอบการเซรามิก

ที่ท าผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ หรือท าประติมากรรมเซรามิกขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี  

 สมมุติฐาน การวิจัย 

ใยแก้วเกิดจากการหลอมละลายและแข็งตัวของ”ซิลิก้า”ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากแก้วที่การเผาใน

อุณหภูมิสูง น่าจะเป็นตัวท าโครงสร้างของงานผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แนวคิด  ทฤษฏี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่มีหลากหลายอาทิเช่น แจกัน,อ่าง,กระถางรวมถึงประติมากรรมดิน

เผา รูปแบบที่นิยมกันรูปปูนปั้นบุคคลหรือสัตว์ที่มีขนาดต่างๆผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องประดับ เครื่องราง 

มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน (1) 

 แหล่งดินขาวในภาคเหนือที่มีชื่อเสียงและกลุ่มเครื่องปั้นดินเผานิยมน ามาใช้ คือ  แหล่งดินขาวเขา

ปางค า อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ดินขาวแหล่งนี้คุณภาพปานกลาง สามารถน าไปผสมเป็นเนื้อดินปั้นใน

การท าเครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องขาวได้(2) 

 ดินขาว  เกาลินหรือดินขาวบริสุทธ์ิ ค าว่าเกาลินมาจากภาษาจีนแปลว่าภูเขาสูงเป็นแหล่งดินขาวใน

ประเทศจีน ดินขาวมีคุณสมบัติเป็นสีขาวก่อนเผาและหลังเผา มีความทนไฟสูงถึง 1,750 ° C มีความ

ผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่จากสูตรปกติ 

ดิน,ทราย,ดินเชื้อ,ขี้เล้ือย,ฟางข้าวฯ 

เผาได้ต่ า,บิดเบี้ยว,แตกร้าว,หนัก 

ผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแก้ว 

ดิน,ใยแก้ว 

เบา,หดตัวต่ า,เผาได้สูง,ลดการสูญเสีย 
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บริสุทธ์ิมากกว่าดินชนิดอื่นนิยมมาท าผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลนและผลิตภัณฑ์โบนไซน่า รวมถึงผลิตภัณฑ์เซรา

มิกท่ีมีเนื้อสีขาวทุกชนิด  ซึ่งมีแร่ธาตุเจือปนในปริมาณน้อย 

 ดินสโตนแวร ์ (Stone ware Clay) คือดินเหนียวตามธรรมชาติที่สามารถเผาในอุณหภูมิสูง  1,250-

1,280 ° C ได้โดยไม่ยุบตัว ก่อนเผามีสีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อนหลังการเผาได้สีครีม เป็นดินที่มีมีปริมาณของด่าง

หรือตัวหลอมละลายอยู่ในเนื้อดินค่อนข้างมาก จึงมีคุณสมบัติคล้ายดินส าเร็จรูปที่ผสมขึ้นส าหรับเผาใน

อุณหภูมิสูง เป็นดินเหนียวธรรมชาติสามารถน าใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น ดินด าตามแหล่งต่างๆ ดินขาวล าปาง 

อาจจะน ามาผสมกันตามอัตราส่วนเพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อดิน เรียกว่าสโตนแวร์เนื้อละเอียด 

 ดินเอิทเทินแวร์ (Earthen ware) เป็นดินที่มีจุดสุกตัวที่อุณหภูมิต่ า ประมาณ 945-1,148 ° C เนื้อดิน

มีปริมาณเหล็กสูงมีปริมาณของฟลักซ์ท่ีปนอยู่ในเนื้อดินมากเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,150 ° C จะท าให้เนื้อ

ดินมักโป่งพองและอ่อนตัว ดินชนิดนี้น าไปใช้ปั้นภาชนะหรือวัตถุที่มีคุณภาพต่ าหรือปานกลาง เช่น กระถาง

ต้นไม้ อิฐมอญ กระเบื้องปูพื้นบางชนิด แต่ช่างปั้นบางคนกลับพบว่าลักษณะของดินประเภทนี้ให้ความงามอีก

รูปแบบหนึ่งส าหรับน าไปปั้นงานประติมากรรมดินเผา แหล่งดินเช่นดินแดงม่อนเขาแก้วจังหวัดล าปางและดิน

เหลืองเหมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น โดยที่สารประกอบเหล็กที่มีอยู่ในเนื้อดินท าให้ดินมีสีแดงหรือน้ าตาล 

ดังเช่นดินที่ใช้ขึ้นรูปภาชนะด่านเกวียนที่มีชื่อเสียง (3) (4)   

        ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้ว ใยแก้วเป็นวัสดุส าหรับเสริมโครงสร้างโดยทั่วไปน ามาใช้ในหลายรูปแบบ

เช่น ใช้กับการผสมเรซิ่นหรือไฟเบอร์กล๊าส ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ งานกรองอลูมิเนียมเหลว ตัดเย็บเส้ือ

หุ้มวาล์ว ท าเรือไฟเบอร์กล๊าส อุปกรณ์กีฬา เช่น ก้านไม้กอล์ฟ ใยแก้วเป็นฉนวนกันความร้อนภายใน

อาคาร เป็นต้น ใยแก้วมีหลายชนิดแต่งตา่งกนัไปเช่น ใยแก้วชนิดเส้นส้ัน,ใยแก้วชนิดผนืเส้นส้ัน,ใยแก้วเส้นยาว

,ใยแก้วชนิดผืนเส้นยาวเป็นต้น ไฟเบอร์กล๊าสหรือใยแก้วนับได้ว่าเป็นวัสดุที่เป็นประโยชน์ ใยแก้วเกิดจากการ

หลอมละลายและแข็งตัวของ “ซิลิก้า” ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากแก้วที่การเผาในอุณหภูมิสูงๆ ประมาณ 1,000° C ข้ึน

ไป   
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลของการทดลองน าใยแก้ว(Fiber Glass)มาปรับใช้ในการพัฒนาการขึ้นรปู

ผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ 

2. เพื่อทดสอบกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแก้ว 

3. เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนาดใหญ่ที่ได้จากผลของการทดลอง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่แต่ละชนิด 

2. รวบรวมข้อมูลกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่และ ไฟเบอร์กล๊าส 

3. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างเนื้อดินทั้ง 4 ชนิดกับใยแก้วโดยการเบนส่วนผสม 1-10% 

และ ทดสอบคุณสมบัติในการน ามาขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป,หล่อน้ าดิน,ทาน้ าดินหล่อโดย

เผา3 อุณหภูมิคือ1,000° C, 1,150° C,และ1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OFที่ใช้ในการ

ทดสอบ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

370 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท

ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

4. วิเคราะห์หาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมส าหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ ่

5. ทดลองกระบวนการขึน้รูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแก้วเพื่อเปน็ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

6. วิเคราะห์ผลการทดลอง 

7. สรุปผลงานและเขียนรายงาน 

วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง 

1. ดินแดง (ม่อนเขาแก้ว จ.ล าปาง)   

2. ดินเหลือง (เหมืองกุง จ.เชียงใหม่)   

3. ดินด า (แม่ริม จ.เชียงใหม่)   

4. ดินขาว (จ.ล าปาง) 

5. ใยแก้วชนิดผืนเส้นส้ัน ( Chopped strands mat ) ร้าน เคมีภัณฑ์ (จ.เชียงใหม่) 

6. ใยแก้วเส้นส้ัน ( Chopped strand ) ร้าน เคมีภัณฑ์ (จ.เชียงใหม่)    

อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- แบบบันทึกผลการทดสอบคุณสมบัติของใยแก้วน าไปเผาที่ อุณหภูมิ 1,000° C, 1,150° C,และ

1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 

- แบบบันทึกผลการทดสอบหาอัตราส่วนแบบลายเบน1-10% ของน้ าดินหล่อดินขาวและดินด ากับใย

แก้วเส้นส้ันเผาที่อุณหภูมิ 1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 

- แบบบันทึกผลการทดสอบหาอัตราส่วนแบบลายเบน1-10% ด้วยวิธีการทาของดินแดงและดินเหลือง

กับใยแก้วเส้นส้ันเผาที่อุณหภมูิ 1,000° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 

- แบบบันทึกผลการทดสอบสูตรดินที่ผสมใยแก้วเส้นส้ันขึ้นรปูด้วย การหล่อ,การทาและการอัด 

- แบบบันทึกผลการทดสอบคุณสมบัติท่ีเหมาะสมส าหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ 

- แบบบันทึกผลการทดสอบกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแกว้เพื่อเป็น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ผลการศึกษา/การทดลอง 

     ผลการทดลองการทดสอบระหว่างเนื้อดินท้องถิ่นระหว่างดินแดง,ดินเหลือง,ดินด าและดินขาวกับใยแก้วเส้น

ส้ันจากสูตรการเบนตั้งแต่ 1-10 % เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างใยแก้วกับเนื้อดินและการทดสอบการ

ขึ้นรูประหว่างใยแก้วแบบผืนเส้นส้ันกับเนื้อดินขาวรวมถึงการทดสอบการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆที่ผสมสูตรที่

คัดเลือกกับใยแก้วเส้นส้ัน มีการอัดขึ้นรูป, การขึ้นรูปด้วยการทาและการขึ้นรูปด้วยการหล่อเพื่อหากรรมวิธีการ

ขึ้นรูปเซรามิกขนาดใหญ่เพื่อเป็นเผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามอุณหภูมิของเนื้อดิน โดยเผา 3 อุณหภูมิคือ 1,000° C, 

1,150° C,และ1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF ที่ใช้ในการทดสอบและใช้ในการสรุป โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 เนื้อดินที่น ามาทดลองทดสอบคือดินเอิทเทินแวร์ มีดินแดงและดินเหลือง ส่วนดินสโตนแวร์ มีดินขาว

และดินด าน ามาทดสอบคุณสมบัติกับใยแก้วแบบผืนเส้นส้ันและใยแก้วเส้นสั้นเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการ

ทดลองเทคนิคการขึ้นรูปเพื่อท าการคัดเลือกในการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภาพที่ 1-5 แสดง การเตรียมชิ้นงาน

และชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อบนแบบพิมพ์ ผลจากการน าใยแก้วมาผสมกับดินเอิทเทินแวร์ (ดินแดงและดิน

เหลือง) และดินสโตนแวร์ (ดินขาวและดินด า) แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า ดินสโตนแวร์ (ดินขาวและดินด า) เมื่อ
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ผสมใยแก้วในอัตราส่วน ≤ 4 % พบว่าดินหลังการหล่อมีรอยแตกร้าวตามบริเวณมุมของชิ้นงาน และเมื่อเพิ่ม

ปริมาณใยแก้ว > 4% พบว่ารอยแตกร้าวลดลง และพบว่า ที่ปริมาณการเติมใยแก้ว ≥ 6 % พบว่าชิ้นงานหลังการ

หล่อไม่มีรอยร้าวของชิ้นงาน และชิ้นงานสามารถยกตัวขึ้นหลุดจากพิมพ์ได้ และจากผลการทดลองการน าใยแก้ว

มาผสมกับดินเอิทเทินแวร์ (ดินแดงและดินเหลือง) ผลของการขึ้นรูปชิ้นงานแสดงในตารางที่ 1 พบว่า เมื่อผสม

ใยแก้วในอัตราส่วน ≤ 3 % พบว่าดินหลังการหล่อมีรอยแตกร้าวตามบรเิวณมุมของชิ้นงาน และเมื่อเพิ่มปริมาณ

ใยแก้วมากขึ้น (> 3%) พบว่าชิ้นงานหลังการหล่อไม่มีรอยร้าวของชิ้นงาน เช่นเดียวกับดินสโตนแวร์ แสดงดัง

ภาพ 6 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าใยแก้วส่งผลต่อการลดรอยร้าวในการขึ้นรูปของดินชนิดต่างๆ ทั้งนี้

เนื่องจากโดยปกติแล้วเนื้อดินเหนียวชนิดต่างๆ นั้นเมื่อน ามาขึ้นรูปและถูกปล่อยให้แห้ง เนื้อดินจะเกิดการหด

ตัวดินบริเวณที่แห้งจะหดตัวท าให้เกิดแรงดึงขึ้นซึ่งท าให้ชิ้นงานง่ายต่อการแตกร้าวเมื่ออยู่ในสภาวะพลาสติก 

(14-15) เส้นใยแก้วที่เติมลงไปนั้นจะท าหน้าที่เป็นตัวเสริมแรง โดยเข้าไปเสริมความแข็งแรงให้กับเนื้อดินและ

ไปช่วยลดรอยแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวของเนื้อดินท าให้เนื้อดินทนต่อแรงดึงจากการหดตัวได้มากขึ้น ซึ่ง

ได้ผลเช่นเดียวกับงานวิจัย D. H. Gray และคณะ ที่ใช้ไฟเบอร์เป็นตัวเสริมแรงในการลดรอยแตกร้าวจากการขึ้น

รูปของทราย (16) และงานวิจัยของ R. M. Al-Wahab และคณะที่ศึกษาการใช้ไฟเบอร์เพื่อลดการหดตัวและ

รอยแตกจากแรงดึงในเนื้อดินปั้น โดยพบว่าการผสมไฟเบอร์ลงในเนื้อดินนั้นจะช่วยลดการแตกร้าวของดินเมื่อ

ดินแห้งได ้(17-18) 

การเตรียมวัตถุดิบและการผสมเนื้อดินขาวกับใยแก้วส าหรับใช้ทดสอบในการหล่อน้ าดินและการอัด

ดิน 

 

  

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการเตรียมวัตถุดิบและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

 

 

 

ภาพที่  2 แสดงการผสมดินขาวกับใยแก้วส าหรับใช้ทดสอบในการหล่อน้ าดนิ  
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ภาพที่ 3 แสดงการผสมเนื้อดินกับใยแก้วส าหรับใช้ทดสอบในการขึ้นรปูด้วยการทาหรืออัดลงในแบบพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลการศึกษาการทดสอบหาอัตราส่วนแบบลายเบน1-10% ของน้ าดินหล่อดินขาวเผาทีอุ่ณหภูมิ 1,230° C บรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ์ OF 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5 แสดงผลการศึกษาการทดสอบหาอัตราส่วนแบบลายเบน1-10% ด้วยวิธีการทาของดินเหลืองเผาที่อุณหภูมิ 1,000°  C 

บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 

 

ผลการทดสอบระหว่างดินกับใยแก้วที่เบนตั้งแต่1-10% 

วัตถุดิบ % ดินขาว100 ดินด า100 ดินเหลือง100 ดินแดง100 

ใยแก้ว 1 ร้าว ร้าว ร้าว ร้าว 

ใยแก้ว 2 ร้าว ร้าว ร้าว ร้าว 

ใยแก้ว 3 ร้าว ร้าว ร้าวนิดหน่อย ร้าวนิดหน่อย 

ใยแก้ว 4 ร้าว ร้าว ดียกตัว ดียกตัว 

ใยแก้ว 5        ร้าวนิดหน่อย ร้าวนิดหน่อย ดียกตัว ดียกตัว 

ใยแก้ว 6 ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว 

ใยแก้ว 7 ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว 

ใยแก้ว 8 ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว 

ใยแก้ว 9 ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว 

ใยแก้ว 10 ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว ดียกตัว 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของเนื้อดินกับใยแก้วท่ีเบนตั้งแต่1-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างสูตรเนื้อดินที่มรีอยร้าวกบัสูตรเนื้อดินที่ได้ผลของเนือ้ดินแดง,ดินเหลืองและดินด า,ดินขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  7 ผลการศึกษาการทดสอบสูตรดินที่ผสมใยแก้ว6%ขึ้นรูปด้วยการทา 

 

ผลการทดสอบการขึ้นรูปด้วยการทาใช้ดินด าผสมใยแก้วเส้นส้ัน 6% ผสมตามอัตราส่วนตอนน้ าหนัก

ดินแห้ง มีผลการทดสอบได้ดังนี้ สามารถขึ้นรูปได้บาง ร่อนยกตัวออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายกว่าปกติในส่วนที่

แหลมคมไม่มีรอยแตกร้าวคงรูปได้ไม่บิดเบี้ยวและไม่แตกร้าว ตอนเป็นดินดิบ เนื่องจากใยแก้วไปช่วยลดแรง

ดึงจากการหดตัวเมื่อแห้งของดินส่งผลให้ดินที่ผสมใยแก้วไม่แตกร้าว (16)  นอกจากนั้นใยแก้วที่ผสมลงไป

กระจายตัวในดินจะท าหน้าที่เป็นวัสดุเสริมแรงช่วยเสริมโครงสร้างของดินให้แข็งแรงและคงรูปได้ ไม่บิดเบี้ยว

แม้ข้ึนรูปชิ้นงานบาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ M.R. Abdi และคณะที่พบว่าการใช้ไฟเบอร์ผสมในดินช่วยให้

ดินขาวมีความแข็งแรงคงรูปได้มากขึ้น (19) 
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ภาพที่ 8 แสดงผลการศึกษาการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมน ามาการขึ้นรปูด้วยการทา,การหล่อและการอัดขึ้นรปูด้วยการเผาทีอุ่ณหภูมิ 

1,000° C,1150 ° C และ1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 
 

น าผลการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่  มาขึ้นรูป

ด้วยการอัดด้วยดินแดงและดินเหลืองผสมใยแก้ว 4% การขึ้นรูปด้วยการหล่อหรือการทาดินขาวและดินด า

กับใยแก้ว 6%เผาที่อุณหภูมิ 1,000° C,1150 ° C และ1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 สามารถขึ้นรูปได้บาง ร่อนยกตัวออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายในส่วนที่แหลมคมไม่มีรอยแตกร้าวคงรูป

ได้ไม่บิดเบี้ยวและไม่แตกร้าว ตอนเป็นดินดิบ ชิ้นงานที่บางจะทนไฟในอุณหภูมิที่ 1,000° C,1150 ° C 

ส่วนชิ้นงานที่บางจะยุบตัวเล็กน้อยในอุณหภูมิท่ี 1,230° C  

 

 

 

 

ภาพที่  9 แสดงการผสมเนื้อดินกับใยแก้วโดยผสมตามน้ าหนักดินแห้งและนวดผสมน้ า 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงการอัดขึ้นรูปลงบนแม่พิมพ์โดยกดอัดและเกล่ียดินให้มีความหนาสม่ าเสมอกันและเชื่อมรอยตอ่ระหว่างแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 11 แสดงผลการศึกษาการทดสอบกระบวนการขึ้นรูปด้วยการอัดผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแกว้ 

 

น าชิ้นงานที่ได้ทดสอบขึ้นรูปด้วยวิธีการการอัด,การหล่อและการทาขึ้นรูปไปตกแต่ง รอให้ดินแห้งสนิทแล้ว

จึงน าไปเผา ตามอุณหภูมิของเนื้อดินที่ 1,000° C,1150 ° C และ1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12  แสดงผลการศึกษาการเผา ที่อุณหภูมิ 1,000° C,1150 ° C และ1,230° C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OF 

สรุปผลการวิจัย 

     จากการทดลองการผสมเนื้อดินท้องถิ่นคือเนื้อดินเอิทเทินแวร์มีดินแดง,ดินเหลืองและเนื้อดินสโตน

แวร์มีดินด า,ดินขาวจากการเบนกับใยแก้วเส้นส้ันตั้งแต่ 1-10% เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างใยแก้วกับ

เนื้อดินเพื่อช่วยในการขึ้นรูปนั้น ดินเอิทเทินแวร์ใช้ใยแก้วผสมอยู่ที่ 4-10% ส่วนดินสโตนแวร์ใช้ใยแก้วผสมอยู่

ที่ 6-10%  ส่วนการทดสอบการขึ้นรูประหว่างใยแก้วแบบผืนเส้นส้ันกับเนื้อดินสามารถขึ้นรูปได้แต่ผลิตภัณฑ์มี

รอยร้าวตอนเป็นดินดิบ การทดสอบการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆที่ผสมตามสูตรที่คัดเลือกกับใยแก้วเส้นส้ัน มีการ

อัดขึ้นรูป,การขึ้นรูปด้วยการทาและการขึ้นรูปด้วยการหล่อนั้น เนื้อดินกับใยแก้วที่ผสมกันสามารถยึดเกาะเป็น

โครงสร้างยกตัวออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายกว่าปกติ และสามารถเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปเซรามิกขนาดใหญ่เพื่อเป็น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามอุณหภูมิ ของเนื้อดินได้ โดยเผา 3 อุณหภูมิคือ1,000° C, 1,150° C,และ1,230° C 

บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ OFสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง 3 เทคนิคตามคุณสมบัติของเนื้อดินในแต่ละชนิด

ดังผลที่บันทึกไว้ และ ซิลิก้าจะขยายตัวในอุณหภูมิ  573 ° C ซึ่งเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม่

แตก  แต่ถ้าเนื้อดินมีซิลิก้าน้อยจะท าให้ผลิตภัณฑ์แตกง่ายได้  รวมถึงใยแก้วน าแสงที่ผสมลงไปในเนื้อดินช่วย

ลดรอยแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวของเนื้อดิน และช่วยเสริมแรงท าให้เนื้อดินแข็งแรง คงรูปได้มากขึ้นจึง

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าการน าใยแก้วแบบเส้นส้ันมาผสมในเนื้อดินแต่ละชนิดสามารถช่วยในการขึ้นรูปเป็น

โครงสร้างภายในเนื้อดินได้เป็นอย่างดีลดการบิดเบี้ยวการแตกร้าวมีน้ าหนักเบาเป็นทางเลือกหนึ่งของ

ผู้ประกอบการและกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุน

งานวิจัย ขอขอบพระคุณ  คณะอาจารย์แผนกเทคโนโลยีเซรามิกที่ให้ค าปรึกษาและแรงสนับสนุนในการท างาน 

งานวิจัยเรื่องนี้ คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับหน่วยงานราชการหรอืผู้ประกอบการและกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

ตลอดจนผู้ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างงานประติมากรรมเซรามิกด้วยใยแก้ว 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันอนุภาคเงินนาโนถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมท าความสะอาด เครื่อง

เคลือบ เคร่ืองส าอาง และอ่ืนๆ จึงอาจท าให้เป็นการเพิ่มโอกาสที่ส่ิงมีชีวิตจะสัมผัสกับอนุภาคเงินนาโน ดังนั้นเม่ืออนุภาค

เงินนาโนถูกพาเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารผ่านการดูดซึมของพืช ผลของการสะสมของอนุภาคเงินนาโนในพืชจะส่งผลต่อการ

พัฒนาการและการเจริญเติบโต และเม่ือมีการส่งผ่านสู่สิ่งมีชีวิตอ่ืนจะส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม งานวิจัยนี้

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนย่อยแบบเปียกท่ีมีสภาวะเหมาะสมต่ออนุภาคเงินนาโนในพืช  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ

กระบวนการย่อยแบบเปียก 3 วิธี คือ D1 D2 และ D3 โดย D1 และ D2 เป็นกระบวนการย่อยโดยใช้กรดไนตริก แต่

แตกต่างในการใช้เวลาและอุณหภูมิ และ D3 เป็นกระบวนการย่อยโดยใช้กรดผสมของกรดไนตริกและไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากน้ าผึ้งแท้จากธรรมชาติ และยืนยันอนุภาคท่ีสังเคราะห์

ได้โดยเทคนิค UV-Vis spectrophotometry ท่ีมีความยาวคลื่นท่ี 423 นาโนเมตร จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาการวิเคราะห์

อนุภาคเงินนาโนในตัวอย่างพืช โดยเปรียบเทียบพืช 2 ชนิด คือ ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 และ ข้าวเหนียว กข6 โดยน า

ตัวอย่างของรากของพืชท้ัง 2 ชนิด มาเข้าสู่กระบวนการย่อยแบบเปียกท้ัง 3 วิธี จากผลการศึกษาโดยเทคนิค Graphite 

furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS) กระบวนการย่อยแบบ D1 มีร้อยละการคืนกลับคือ 73-93 

กระบวนการย่อย D2 มีร้อยละการคืนกลับคือ 82-97 และกระบวนการย่อย D3 มีร้อยละการคืนกลับคือ 33-48 

กระบวนการย่อย D2 จึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในการใช้ศึกษาปริมาณของอนุภาคเงินนาโนในตัวอย่างพืช 

ค าส าคญั: อนุภาคเงนินาโน, ข้าวเจา้หอมมะลิ 105, ข้าวเหนียว กข6, กระบวนการย่อยแบบเปียก, ร้อยละการคืนกลับ 

 

Abstract 

Silver nanoparticles (AgNPs) are used in an increasing number of industrial products such as cleaner, 

coating, cosmetics and other. Making it more chances for organism to was exposed to nanoparticles.  AgNPs would 

possibly accumulate in roots and can translocate to shoot in plant, the toxicity of AgNPs have effects on the growth 

and development of plants and AgNPs leading to transfer to the food chain. This study was done to wet digestion 

for silver nanoparticles in plant. It was compare the wet digestion by D1 D2 and D3 methods. D1 and D2 methods 

were wet digestion by using nitric acid, which D2 method was the difference of time and temperature. D3 method 

was wet digestion by using mixture of nitric acid and hydrogen peroxide. First step, the researchers synthesized 

silver nanoparticles from pure natural honey. The silver nanoparticles were studied by UV-Vis spectrophotometry 

have a wavelength of 423 nm. After that the researchers have analyzed AgNPs in samples of plants by compared 
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the two types of plants were rice (Oryza sativa L.cv. KDML105) and sticky rice (Oryza sativa var. glutinosa cv. 

RD6 ) .  Roots of two types of plants were digested for three methods. The results were determined by Graphite 

furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS). The wet digestion process by D1 method was percent recovery 

of 73-93. D2  method was percent recovery of 82-97 and D3  method was percent recovery of 3 3 -48 , 

respectively. Therefore, D2 method was the optimum quantity of the silver nanoparticles in plants. 

Keywords: Silver nanoparticle, Rice (Oryza sativa L.cv. KDML105), Sticky rice (Oryza sativa var. glutinosa cv. 

RD 6), Wet digestion, Percent Recovery 

 

บทน า 

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับ

อะตอม โมเลกุล หรือโมเลกุลมหภาค (Macromolecule) ที่มีขนาดเล็กในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร การสร้าง

และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ที่มีสมบัติและหน้าที่ใหม่ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความเล็กในระดับนาโนของส่ิงนั้นๆและรวมถึงความสามารถในการควบคุมและจัดการได้อย่างถูกต้องและ

แม่นย าในระดับอะตอม เนื่องด้วยในปัจจุบันมีความก้าวหน้า และมีความตื่นตัวทางด้านนาโนศาสตร์เป็นอย่าง

มาก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆขึ้นมา และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ส่ิงนั้นๆอีกด้วย จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดโดย Project on Emerging Nanotechnologies ของ สหรัฐอเมริกา 

ในปี 2008 พบว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมายที่น านาโนเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อาทิ 

ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ด้านเคลือบ ผลิตภัณฑ์ด้านท าความสะอาด ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและ

เครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็ก และอื่นๆอีกมากมาย 

จากสินค้าในท้องตลาดในปัจจุบันที่อ้างถึงข้อดีของความเป็นนาโนหรือมีส่วนประกอบของ วัสดุที่ผลิต

จากนาโนเทคโนโลยี ซึ่งได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดความสนใจให้กับผู้อุปโภคได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง

ข้อดีของความเป็นนาโน เช่น เพิ่มความแข็งแรงให้กับสินค้า เพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้แก่สินค้า เป็นต้น  

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีสามารถท าได้หลายๆ ด้านด้วยกัน (Corbett; et al. 2000: 523-545) 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัสดุศาสตร์ (Materials) ทางด้านการแพทย์ (Bio-medical Applications) ทางด้าน 

อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Applications) ทางด้านฟิล์มบาง (Thin Films) และการ ประยุกต์ใช้ใน

ด้านอื่นๆ อีกมากมาย 

โดยอนุภาคเงินนาโนเป็นวัสดุนาโนชนิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เนื่องจาก

คุณสมบัติของอนุภาคเงินนาโนนั้นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ท าความสะอาดตัวเอง มีความไวต่อแสง และมี

คุณสมบัติใช้ในการวินิจฉัย จากที่กล่าวมาอุตสาหกรรมจึงได้นิยมน ามาเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆมาก

ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามอนุภาคเงินนาโนนั้นสามารถถูกปลดปล่อยสู่

ส่ิงแวดล้อม (Ralf, K.; et al. 2010: 2900-2905.)  และเพิ่มโอกาสในการที่ส่ิงมีชีวิตจะสัมผัสกับอนุภาคเงิน

นาโนเหล่านี้ 

จากการที่อนุภาคเงินนาโนถูกปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมนั้นท าให้ส่ิงมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารมีโอกาส

ส่งผ่านอนุภาคเงินนาโนเหล่านี้ได้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อพืชได้ดูดซับอนุภาคเงินนาโนที่ถูกปลดปล่อยจากดินและน้ า

ขึ้นไปสะสมยังราก และถูกส่งผ่านจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของต้น (Krishnaraj, C.; et al. 2012: 651-658.) 
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ต่อจากนั้นได้มีการบริโภคพืชของสัตว์ชนิดต่างๆ ท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต เช่น การเจริญเติบโต และ 

พัฒนาการ 

ซึ่งในประเทศไทยได้มีการท าเกษตรกรรมกันอย่างแพร่หลาย โดยในการท าเกษตรกรรมนั้น เกษตรกร

จ าเป็นต้องใช้น้ าจากดินและแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงท าให้พืชในเกษตรกรรมมีโอกาสในการที่จะได้รับและได้สัมผัส

กับอนุภาคเงินนาโน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสะสม เคล่ือนย้าย และผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 

เนื่องจากพืชเป็นแหล่งอาหารส าคัญของส่ิงมีชีวิตมากมาย จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของ

อนุภาคเงินนาโนที่มีพืช โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกสายพันธุ์พืช 2 ชนิด คือ ข้าวในสายพันธุ์หอมมะลิ105 และข้าว

เหนียวสายพันธุ์ กข6  ซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญและมีความนิยมในความบริโภคอย่างแพร่หลาย 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการย่อยแบบเปียกที่มีต่ออนุภาค

เงินนาโนกับต้นข้าวในสายพันธุ์หอมมะลิ105 และข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข6 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. การสังเคราะห์อนุภาคเงนินาโน 

น าน้ าผึ้งแท้จากธรรมชาติ 20 กรัมมาผสมกับน้ าปราศจากไอออน 80 มิลลิลิตร จากนั้นเตรียม

สารละลายเงินไนเตรทความเข้มข้น 1 มิลลิโมล่าร์ จากนั้นน าน้ าผึ้งที่เตรียมไว้มา 15 มิลลิลิตร และ สารละลาย

เงินไนเตรทความเข้มข้น 1 มิลลิโมล่าร์ 20 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน โดยน าไปกวนให้เข้ากัน ปรับpH ที่ 8.5 โดย

ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมล่าร์ น าไปวิเคราะห์ขนาดอนุภาคเบื้องต้นโดยใช้เทคนิค 

UV–VIS spectrophotometer และวิเคราะห์ปริมาณของอนุภาคเงินนาโนโดยใช้เทคนิค Graphite furnace atomic 

absorption spectroscopy (GFAAS) (ดัดแปลงมาจาก : Philip, D.;  2010 :1078-1081.) 

2. การเพาะปลูกพืช 

น าเมล็ดพืชไปท าความสะอาดใน 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ น าเมล็ดที่ท าความสะอาดแล้วไปแช่ใน

น้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าเมล็ดข้าวไปปลูกในอาหารเพาะปลูก (Hoagland solution) เป็นเวลา 15 วัน 

เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน จึงน าไปเข้าสู่กระบวนการย่อยต่อไป 

การเตรียมอาหารส าหรับเพาะปลูกพืช คือ Hoagland solution (ดัดแปลงมาจาก: Hoagland, D.R. and 

D.I. Arnon. 1950:1-32. และ Camille, L.; et al. 2012: 197-208. ) มีดังนี้ สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์

ความเข้มข้น 1 โมล่าร์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร, สารละลายแคลเซียมไนเตรตความเข้มข้น 1 โมล่าร์ ปริมาตร 5 

มิลลิลิตร, สารละลายโพแทสเซียมฟอตเฟตความเข้มข้น 1 โมล่าร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร, สารละลายแมกนีเซียม

ซัลเฟตความเข้มข้น 1 โมล่าร์ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร, สารละลายเฟอร์ริกไนเตรตความเข้มข้น 0.01 โมล่าร์ 

ปริมาตร 10 มิลลิลิตร, สารละลาย Micronutrient stock ปริมาตร 1 มิลลิลิตร โดยสารละลาย Micronutrient stock 

ปริมาตร 1 ลิตร มีส่วนผสมดังนี้ กรดบอริก 2.86 กรัม, แมงกานีสคลอไรด์ 1.81 กรัม, ซิงค์ซัลเฟต 0.22 กรัม, 

คอปเปอร์ซัลเฟต 0.08 กรัม, โซเดียมโมลิบเดต 0.02 กรัม ปรับปริมาตรในขวดปรับปริมาตรขนาด 1,000 

มิลลิลิตร และปรับ pH ที่ 5.5 

3. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการย่อยแบบเปียก 

ในการวิเคราะห์ปริมาณต้องมีกระบวนการย่อยตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยได้เลือกกระบวนการ

ย่อยแบบเปียก (Wet digestion) โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการคือ กระบวนการย่อยท่ี 1 (D1) (ดัดแปลงมา
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จาก: Julia, F.; et al. 2011: 961-966) ซึ่งใช้กรดไนตริกเป็นตัวละลาย โดยมีขั้นตอนคือ น ารากไปอบเป็น

เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นน าส่วนรากของพืชที่ผ่านการอบแล้วมาชั่งน้ าหนัก 100 

mg ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร และเติมอนุภาคเงินนาโนที่มีความเข้มข้น 300 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นใส่กรดไนตริกเข้มข้นปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นและใส่ 5% กรดไนตริกปริมาตร 25 มิลลิลิตร จึงน าไปวิเคราะห์ โดย

มีตัวควบคุม คือ อนุภาคเงินนาโนที่มีความเข้มข้น 300 ไมโครกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นใส่

กรดไนตริกเข้มข้นปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ทิ้ง

ไว้ให้เย็นและใส่ 5% กรดไนตริกปริมาตร 25 มิลลิลิตร จึงน าไปวิเคราะห์  โดยการศึกษา 3 ซ้ า และ

กระบวนการย่อยที่ 2 (D2) (ดัดแปลงมาจาก: Prakash, M.G.N.; et al. 2014: 105-113) ซึ่งใช้กรดไนตริก

เป็นตัวละลาย โดยมีข้ันตอนคือ น ารากไปอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นน าส่วน

รากพืชที่ผ่านการอบแล้วมาชั่งน้ าหนัก 100 mg ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร และเติมอนุภาคเงินนา

โนที่มีความเข้มข้น 300 ไมโครกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นใส่กรดไนตริกเข้มข้นปริมาตร 2 

มิลลิลิตร น าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นและใส่ 5% กรดไน

ตริกปริมาตร 25 มิลลิลิตร จึงน าไปวิเคราะห์ โดยมีตัวควบคุมคือ อนุภาคเงินนาโนที่มีความเข้มข้น 300 

ไมโครกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นใส่กรดไนตริกเข้มข้นปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปให้ความร้อน

ที่อุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ท้ิงไว้ให้เย็นและใส่ 5% กรดไนตริกปริมาตร 25 มิลลิลิตร 

จึงน าไปวิเคราะห์ โดยการศึกษา 3 ซ้ า และกระบวนการย่อยที่ 3 (D3) (ดัดแปลงมาจาก: Krishnaraj, C.; et al. 

2012: 651-658) ซึ่งใช้กรดไนตริกและกรดเปอร์คลอริกเป็นตัวละลาย โดยมีขั้นตอนคือ น ารากไปอบเป็น

เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นน าส่วนรากของพืชที่ผ่านการอบแล้วมาชั่งน้ าหนัก 100 

mg ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร และเติมอนุภาคเงินนาโนที่มีความเข้มข้น 300 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นใส่กรดไนตริกผสมกับกรดเปอร์คลอริกอัตราส่วนที่ 25:10 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 

น าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นและใส่ 5% กรดไนตริก

ปริมาตร 25 มิลลิลิตร จึงน าไปวิเคราะห์ โดยมีตัวควบคุมคือ อนุภาคเงินนาโนที่มีความเข้มข้น 300 

ไมโครกรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นใส่กรดไนตริกผสมกับกรดเปอร์คลอริกอัตราส่วนที่ 25:10 

ปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นและใส่ 

5% กรดไนตริกปริมาตร 25 มิลลิลิตร จึงน าไปวิเคราะห์โดยการศึกษา 3 ซ้ า ซึ่งในการค านวณความเข้มข้นทาง

ทฤษฎีเทียบกับความเข้มข้นที่ วิ เคราะห์ด้วยเทคนิค Graphite furnace atomic absorption spectroscopy 

(GFAAS) 

 

ผลการศึกษา 

1. อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้ 

ผลของการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยเทคนิค UV-Vis spectrophotometer ที่มี

ความยาวคล่ืนที่ 423 นาโนเมตร (รูปที่1) 
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รูปที่ 1 UV-Visible spectra ของน้ าผึง้และอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ 

 

2. สภาวะที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อยแบบเปียก 

ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อยแบบเปียกโดยเทคนิค Graphite furnace atomic 

absorption spectroscopy (GFAAS) โดยผลของร้อยละการคืนกลับของอนุภาคเงินนาโนในกระบวนการย่อย

แบบเปียกกับตัวอย่างรากของข้าวหอมมะลิ 105 (รูปที่ 2) คือ ในกระบวนการย่อยวิธี D1 ของตัวควบคุมมี

ร้อยละการคืนกลับคือ 96.333±0.577 และในกระบวนการย่อยวิธี D1 ของตัวอย่างรากข้าวหอมมะลิ 105 มี

ร้อยละการคืนกลับคือ 90.333± 3.785 กระบวนการย่อยวิธี D2 ของตัวควบคุมมีร้อยละการคืนกลับคือ 

93.333±3.215 และในกระบวนการย่อยวิธี D2 ของตัวอย่างรากข้าวหอมมะลิ 105 มีร้อยละการคืนกลับคือ 

88.667±6.110 และกระบวนการย่อยวิธี D3 ของตัวควบคุมมีร้อยละการคืนกลับคือ 35.667±3.055 และใน
กระบวนการย่อยวิธี D3 ของตัวอย่างรากข้าวหอมมะลิ 105 มีร้อยละการคืนกลับคือ 43.000±2.000 และผล
ของร้อยละการคืนกลับของอนุภาคเงินนาโนในกระบวนการย่อยแบบเปียกกับตัวอย่างรากของข้าวเหนียว กข6 

(รูปที่ 3) คือ ในกระบวนการย่อยวิธี D1 ของตัวควบคุมมีร้อยละการคืนกลับคือ 85.000± 5.568 และใน

กระบวนการย่อยวิธี D1 ของตัวอย่างรากข้าวเหนียว กข6 มีร้อยละการคืนกลับคือ 81.667±5.859 
กระบวนการย่อยวิธี D2 ของตัวควบคุมมีร้อยละการคืนกลับคือ 94.333±4.041 และในกระบวนการย่อยวิธี 
D2 ของตัวอย่างรากข้าวเหนียว กข6 มีร้อยละการคืนกลับคือ 94.000± 3.000 และกระบวนการย่อยวิธี D3 

ของตัวควบคุมมีร้อยละการคืนกลับคือ 52.667± 8.083 และในกระบวนการย่อยวิธี D3 ของตัวอย่างรากข้าว

เหนียว กข6 มีร้อยละการคืนกลับคือ 43.000± 7.810จะเห็นได้ว่าการใช้กรดไนตริกเป็นตัวละลายใน

กระบวนการย่อยวิธี D1 และ D2 กับพืชทั้งสองชนิดนั้นท าให้ได้ร้อยละการคืนกลับของอนุภาคเงินนาโนสูงกว่า

การใช้กรดผสมของกระบวนการย่อยวิธี D3 ทั้งนี้ เป็นเพราะการใช้กรดไนตริกเป็นตัวละลายจะท าให้

เกิดปฏิกิริยาระหว่างกระบวนการย่อยที่ดีกว่าการใช้กรดผสม และในการเพิ่มอุณหภูมิข้ึนในกระบวนการย่อยวิธี 

D2 ซึ่งเปรียบเทียบกับกระบวนการย่อยวิธี D1 จะท าให้ใช้เวลาในการย่อยน้อยลงและได้ค่าร้อยละการคืนกลับ
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ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นกระบวนการย่อยวิธี D2 จึงเป็นกระบวนการย่อยที่มีความเหมาะสมส าหรับการย่อยเพื่อ

ศึกษาปริมาณของอนุภาคเงินนาโนต่อพืช 

 
 

รูปที ่2 แผนภูมิแสดงผลของร้อยละการคืนกลับของอนุภาคเงินนาโนในกระบวนการย่อยแบบเปียกกับตวัอยา่งรากของข้าวหอมมะลิ 105 

 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงผลของร้อยละการคืนกลับของอนุภาคเงินนาโนในกระบวนการย่อยแบบเปียกกับตวัอยา่งรากของข้าวเหนียว กข 6 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

สภาวะที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อยแบบเปียกของอนุภาคเงินนาโนในรากของข้าวหอมมะลิ 

105 และข้าวเหนียว กข6 คือ กระบวนการย่อยวิธี D2 โดยใช้กรดไนตริก และให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่ 

115 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 1 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นกระบวนการย่อยที่ให้ค่าร้อยละการคืนกลับของ

อนุภาคเงินนาโนที่สูง และนอกจากนี้ข้อดีของกระบวนการย่อยวิธี D2 เป็นกระบวนการย่อยที่ง่ายและใช้
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เวลาน้อย เมื่อทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการย่อยของอนุภาคเงินนาโนกับพืชทั้ง 2 ชนิด

แล้ว จึงน าไปสู่การวิเคราะห์ปริมาณอนุภาคเงินนาโนในตัวอย่างพืช 
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บทคัดย่อ 

  จากการวางแปลงส่ารวจสังคมพืชป่าชายเลน ต่าบลท่าพริก และต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด 

พบว่า พื้นที ป่าชายเลนต่าบลท่าพริก พบไม้ใหญ่ (tree) 8 วงศ์ 8 สกุล 13 ชนิด ไม้หนุ่ม (sapling) 6 วงศ์ 8 สกุล 8 ชนดิ 

และกล้าไม้ (seeding) 3 วงศ์ 4 สกุล 4 ชนิด และในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง พบไม้ใหญ่ 5 วงศ์ 7 สกุล 12 

ชนิด ไม้หนุ่ม 6 วงศ์ 8 สกุล 8 ชนิด และกล้าไม้ 6 วงศ์ 6 สกุล 8 ชนิด โดยมีค่าดรรชนีความส่าคัญ ( IVI) สูงสุดสาม

ล่าดับแรกในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลท่าพริกคือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) ตาตุ่มทะเล (Excoecaria 

agallocha) และตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)  มีค่า IVI เท่ากับ 98.08 57.63 และ 36.43 และพื้นที ป่าชายเลน

ต่าบลหนองคันทรง พบ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว และโปรงแดง (Ceriops tagal)  มีค่า IVI เท่ากับ 165.03 31.64 และ 

25.50 ตามล่าดับ ดัชนีความคล้ายคลึง (SI) มีค่าเท่ากับ 84.62% และค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากันคือ 1.00 การ

สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบว่า ชุมชนในต่าบลท่าพริก ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน น้อยกว่าต่าบลหนอง

คันทรง คิดเป็นร้อยละ 38.10 และ ร้อยละ 54.47 ตามล่าดับ พรรณไม้ที ใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที ต่าบลท่าพริกคือ ต้น

จาก (Nypa fruticans Wurmb.) รองลงมาต้นฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) และต้นฝาดดอกขาว 

(Lumnitzera racemosa Willd.) ในขณะที ต่าบลหนองคันทรง พบการใช้ประโยชน์จากต้นจาก มากที สุดเช่นกัน รองลงมา

คือ เถาวัลย์เปรียง และ โกงกางใบเล็ก อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนของท้ังสองชุมชน เป็นไปโดย

วัตถุประสงค์หลักเพื อการด่ารงชีพของครัวเรือน 

ค าส าคัญ: ป่าชายเลน  องค์ประกอบชนิดพันธุ์  ความหลากหลายชนิดพันธุ์  การใช้ประโยชน์  จังหวัดตราด 

 

Abstract 

  From mangrove tree species survey at Tha Phrik sub-district and Nong Kan Song sub-district of Muang 

Trat District, We found 8 families, 8 genera and 13 species of mangrove tree, 6 families, 8 genera and 8 species 

of sapling, 3 families, 4 genera and 4 species of seeding species in Tha Phirk sub-district area. For the area of 

Nong Kan Song sub-district, we found 5 families, 7 genera and 12 species of mangrove tree, 6 families, 8 genera 

and 12 species of sapling, 6 families, 6 genera and 8 species of seeding.  The first three dominant tree species of 

Tha Prik were Rhizophora apiculate, Excoecaria agallocha, and Xylocarpus granatum, of which Important Value Index 

(IVI) were 98.08, 57.63 and 36.43 respectively. In case of Nong Kan Song sub-district area, Rhizohora apiculata, 

mailto:Surapot.p@gmail.com
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Xylocarpus granatum, and Ceriops tagal were the first three dominant tree species, which were analyzed IVI as 165.03 

31.64 and 25.50., respectively. A proportion of similarity index (SI) between the two mangrove areas was 84.62% whereas 

the diversity index occurred similarly as 1.00. The results from key informant interviews and questionnaires indicated 

that local community of Tha Phrik Sub-district had used mangrove resources lower than local community of Nong 

Kan Song sub-district as 38.10% and 54.47%, respectively. The most top tree species used by the local people 

of Tha Phrik community were composed of Nypa fruticans followed by Lumnitzera littorea, and Lumnitzera 

racemosa.  Most local people of Nong Kan Song community had used Nypa fruticans followed by Derris scandens, 

and Rhizophora apiculata .However, local people from both communities had mainly utilized mangrove resources for 

their household livelihoods.  

Keywords: Mangrove forest, Species compositions, Species diversity, Resource utilization, Trat Province  

 

บทน า 

ป่าชายเลน (Mangrove forest) เป็นกลุ่มของสังคมพืชเขตร้อนหรือกึ งเขตร้อน ซึ งขึ้นอยู่บริเวณ

ชายฝั่งทะเล ปากแม่น้่า หรืออ่าว เป็นต้น ซึ งเป็นพื้นที ที น้่าทะเลสามารถท่วมถึงได้ (สนิท, 2542) ทั้งนี้ ป่า

ชายเลนเป็นระบบนิเวศที เชื อมต่อระหว่างระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทางทะเล ด้วยลักษณะทาง

กายภาพของป่าชายเลน ส่งผลให้ตะกอนดินและอินทรีย์สารต่างๆ ที ถูกพัดพาตามกระแสน้่า ตกตะกอนอยู่

ในพื้นที แห่งนี้ (สนิท, 2542) ส่งผลให้พรรณไม้ในป่าชายเลนเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้ง ยังมีคุณประโยชน์

นานัปการต่อสิ งมีชีวิตและระบบนิเวศ เป็นทั้งที อยู่อาศัย แหล่งอนุบาลและที หลบภัยของสัตว์น้่า นอกจากนี้

ยังประโยชน์แก่มนุษย์อย่างหลากหลาย เช่น เป็นทั้งเครื องมือ เครื องใช้ แหล่งอาหาร และคลังยาสมุนไพร 

นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันคลื นลมพายุ ลดการพังทลายของชายฝั่ง (ณิฏาฐารัตน์ และคณะ, 2546) 

ประเทศไทยมีพื้นที ตลอดชายฝั่งทะเลประมาณ 2,667 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที  24 จังหวัด ซึ งตลอด

ความยาวของฝั่งทะเล มีทรัพยากรป่าชายเลนขึ้นกระจายตามพื้นที ต่างๆ เช่น อ่าว ปากแม่น้่า เป็นต้น 

ประเทศไทยได้ส่ารวจทรัพยากรป่าชายเลนครั้งแรกเมื อ พ.ศ. 2504 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ พบว่ามีป่า

ชายเลนทั้งส้ิน 2,299,375 ไร่ พบมากสุดในภาคใต้ฝั่งอันดามัน 1,446,250 ไร่ รองมาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

645,000 ไร่ ภาคตะวันออก 187,500 ไร่ ภาคกลาง 6,875 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 

2552) 

 ส่าหรับป่าชายเลนในพื้นที อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีความยาวตลอดชายฝั่ง 562 กิโลเมตร ถูกจัด

รวมเป็นกลุ่มจังหวัดลุ่มน้่าภาคตะวันออก โดยจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที ป่าชายเลนมากสุด 73,264.48 ไร่ 

รองลงมาจังหวัดตราด 57,436.55 ไร่ จังหวัดระยอง 9,718.86 ไร่ และจังหวัดชลบุรี 4,547.87250 ไร่ 

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552) ทั้งนี้พบว่า จังหวัดตราด ซึ งมีพื้นที ป่าชายเลนเป็นล่าดับที 

สองรองจากจังหวัดจันทบุรี แต่พื้นที ป่าชายเลนของจังหวัดตราดนั้น ลดจ่านวนลงจาก 80,625ไร่ ใน พ.ศ. 

2504 เหลือพื้นที ป่าชายเลน 57,436.55ไร่ คิดเป็นร้อยละ28.76 ซึ งมีพื้นที ลดลงมากที สุดในภาค

ตะวันออก ท้ังนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  15 ธันวาคม 2530 วันที  22 สิงหาคม 2543 และวันที  17 

ตุลาคม 2543 พบว่าอ่าเภอเมืองตราด มีทรัพยากรชายฝั่งที เป็นป่าชายเลน จ่านวน 83,155.96 ไร่ โดยมี

พื้นที ที สภาพเป็นป่าชายเลน 50,826.01 ไร่  ซึ งคิดเป็นร้อยละ 33.88 ของพื้นที ป่าชายเลนตามมติ

คณะรัฐมนตรี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552) 
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พื้นที โดยรอบอ่าวตราด ครอบคลุมพื้นที อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด มีแม่น้่า ล่าคลอง หลายสาย

ไหลลงสู่อ่าวตราด ซึ งคลองส่วนใหญ่เป็นคลองสายส้ัน ไหลจากแนวเทือกเขาบรรทัด ประมาณ พ.ศ. 2522 

มีการท่าอุตสาหกรรมอัญมณีขนาดใหญ่ในพื้นที อ่ า เภอบ่อไร่  ส่งผลให้ตะกอนดินจากการท่า

อุตสาหกรรมอัญมณีไหลลงสู่แม่น้่าตราด ซึ งตะกอนดินส่วนใหญ่ทับถมอยู่บริเวณอ่าวตราด โดยเฉพาะ

พื้นที ต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมืองตราด ส่งผลให้ร่องน้่าตื้นเขิน และหอยชนิดต่างๆถูกตะกอนดินทับ

ถม และค่อยๆ เสื อมโทรมและสูญพันธุ์ไป (ปฏิวัต และคณะ, 2552) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที เกี ยวข้องก่าลังเร่งประสานความร่วมมือในการจัดการ

ป่าชายเลนเพื อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการเสื อมโทรมของป่าชายเลน ดั งนั้นเพื อให้เกิดการ

ด่าเนินงานได้อย่างต่อเนื องและเพื อให้มีการพัฒนาแนวทางที เหมาะสมในการจัดการอย่างยั งยืน 

คณะผู้วิจัยได้เลือกป่าชายเลน ต่าบลหนองคันทรง ซึ งมีพื้นที ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 9 ,902.22 

ไร่ และมีพื้นที ป่าชายเลนที มีสภาพเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ 4,826 ไร่ เพื อท่าการส่ารวจสภาพป่าชายเลน 

และคัดเลือกพื้นที ป่าชายเลนที อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที ป่าชายเลนที มีความ

ใกล้เคียง และอยู่ไม่ไกลจากป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง เพื อเปรียบเทียบความเหมือนและความ

คล้ายคลึงของลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. ศึกษาลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบพรรณไม้ ของป่าชายเลน อ่าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

2. ศึกษาการใช้ประโยชน์ และการจัดการป่าชายเลน อ่าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

3. ศึกษาผลกระทบในการใช้ประโยชน์ และจัดการป่าชายเลนที ส่งผลต่อโครงสร้าง และ

องค์ประกอบพรรณไม้ป่าชายเลน อ่าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

4. เปรียบเทียบผลกระทบในการใช้ประโยชน์พรรณไม้ป่าชายเลนการจัดการโครงสร้างป่าชายเลน 

และองค์ประกอบพรรณไม้ป่าชายเลน อ่าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

โครงสร้าง และองค์ประกอบพรรณไม้ของป่าชายเลน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 การคัดเลือกพื้นที  ได้พิจารณาพื้นที ป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง เนื องจาก พื้นที ดังกล่าวในอดีต

ได้รับผลกระทบจากปัญหาตะกอนดินจากอุตสาหกรรมเหมืองอัญมณีทับถมในพื้นที  เป็นผลให้ป่าชายเลน

เสื อมโทรมและลดจ่านวนลง อีกทั้ง ได้พิจาณาเลือกพื้นที ป่าชายเลนใกล้เคียง เพื อเปรียบเทียบลักษณะ

ความเหมือนและความต่างของโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ ได้แก่ ป่าชายเลนต่าบลท่าพริก ท้ังนี้ 

ในการเลือกพื้นที เพื อวางแปลงตัวอย่างตัวอย่างชั วคราว ได้วางแผน คัดเลือกพื้นที และด่าเนินการร่วมกับ

กลุ่มผู้น่าชุมชนของแต่ละพื้นที  ดังรูปที  1 และรายละเอียดดังนี้ 

 1. ก่าหนดเส้นหลัก (base line) 1 แนว ตามแนวความยาวของแม่น้่าตราดจากนั้นวางเส้นแนว

ส่ารวจตั้งฉากกับเส้นฐานแนวส่ารวจ ลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลเข้าไปสุดแนวขอบป่าชายเลน ประมาณ 200 

เมตร โดยให้เส้นแนวส่ารวจมีความกว้าง 10 เมตร จ่านวน 3 เส้น ห่างกันเส้นละ 50 เมตร 
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2. วางแปลงตัวอย่างชั วคราวขนาด 10 เมตร x 10 เมตร ในแต่ละแนวเส้นส่ารวจ โดยให้แปลง

ตัวอย่างชั วคราวแต่ละแปลงห่างกัน 10 เมตร รวมจ่านวนแปลงทั้ง 3  แนว เท่ากับ 30 แปลง รวมจ่านวน

แปลงตัวอย่างทั้งสองพื้นที  เท่ากับ 60 แปลง 

3. วางแปลงตัวอย่างขนาด 4 เมตร x 4 เมตร บริเวณมุมด้านซ้ายของแปลงตัวอย่างชั วคราวขนาด 

10 เมตร x 10 เมตร และวางแปลงตัวอย่างขนาด 1 เมตร x 1เมตร บริเวณมุมด้านซ้ายของแปลงตัวอย่าง

ชั วคราวขนาด 4 เมตร x 4 เมตร 

 

รูปที่ 1 ผังการวางแปลงตวัอย่าง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ส่ารวจข้อมูลของไม้ใหญ่ โดยเป็นไม้ทุกต้นที มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก (DHB) ที ความ

สูง 1.30 เมตร มากกว่า 4 เซนติเมตร ส่าหรับไม้โกงกางซึ งมีรากค้่าจุน ให้วัดที ระดับ 20  เซนติเมตร 

เหนือบริเวณคอรากสุดท้าย ด้วยการจ่าแนกชนิด วัดขนาด DHB และความสูงในแปลงตัวอย่างขนาด 10 

เมตร x 10 เมตร ทุกต้น 

 2. จดบันทึกข้อมูลไม้หนุ่ม  ซึ งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก (DHB) น้อยกว่า 4 เซนติเมตร 

สูงมากกว่า 130 เซนติเมตร ในแปลงตัวอย่างขนาด 4 เมตร x 4 เมตร ด้วยการจ่าแนกชนิดและนับจ่านวน

ของไม้หนุ่ม 

 3. จดบันทึกข้อมูลลูกไม้ความหนาแน่นลูกไม้ ที มีความสูงไม่เกิน 1.30 เมตร ในแปลงตัวอย่าง

ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ด้วยการจ่าแนกชนิดและนับจ่านวนของไม้หนุ่ม 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลความหนานแน่น ความถี  ความเด่น และค่าดัชนีความส่าคัญ (ดอกรัก และ

อุทิศ, 2552) ดังนี้ 

1. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density, RD) โดยใช้สูตร 

ความหนาแน่น (Density) = จ่านวนต้นไม้ท้ังหมด  

  จ่านวนพื้นที ท่าการส่ารวจ  

 

 

ความหนาแน่นสัมพัทธ์  

(Relative Density) 

 

= ความหนาแน่นของพรรณไม้ 

 

x  100  

 ความหนาแน่นรวมท้ังหมด  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

388 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

 

2. ความถี สัมพัทธ์(Relative frequency, RF%) โดยใช้สูตร 

ความถี  (Frequency) = จ่านวนแปลงตัวอย่างที พรรณไม้ชนิดนั้นปรากฏ x100 

  จ่านวนแปลงตัวอย่างท้ังหมด  

 

ความถี สัมพัทธ์ 

(Relative  frequency) 

 

= ความถี ของไม้ชนิดนั้น 

 

x100 

 ผลรวมของค่าความถี ของพืชทุกชนิด  

 

3. ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative dominance, RDo%)  โดยใช้สูตร 

ความเด่น(Dominance) = พื้นที หน้าตัดท้ังหมด   

 พื้นที ส่ารวจ   

ความเด่นสัมพัทธ์ 

(Relative  dominance) 

= ผลรวมของพื้นที หน้าตัดของพืชชนิดนั้น x100 

 ผลรวมของพื้นที หน้าจัดของพืชทุกชนิด  

 

4. ดัชนีความส่าคัญ (Importance value index: IVI)   โดยใช้สูตร 

 

 ดัชนีความส่าคัญ  = ความหนาแน่นสัมพัทธ์ +ความถี สัมพัทธ์+ความเด่นสัมพัทธ์  

 

5. ดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index) โดยใช้สูตร  

ISs(%) 

 

= 2W X100  

 A+B   

เมื อ ISs = ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของ Sorensen  

 W = จ่านวนชนิดที ปรากฏท้ังในสังคม A และ B  

 A = จ่านวนชนิดที ปรากฏท้ังหมดในสังคม A  

 B = จ่านวนชนิดที ปรากฏท้ังหมดในสังคม B  

6. ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Shanon-Wiener’s Index) โดยใช้สูตร 

H’= - ∑ (𝑃𝑖 𝐼𝑛 𝑃𝑖)𝑠
𝑖=1  

 

เมื อ H’ = ค่าดัชนีของ Shanon-Wiener  

 S = จ่านวนชนิด  

 Pi = สัดส่วนระหว่างจ่านวนของพรรณไม้  

 

การใช้ประโยชน์การจัดการป่าชายเลน และผลกระทบในการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลน

อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

  การศึกษาการใช้ประโยชน์ในพื้นที ป่าชายเลน ได้พิจารณาเลือกชุมชนที อาศัยอยู่ใกล้ป่าชายเลน 

ได้แก่ หมู่ 6 บ้านคลองนา อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ งอยู่ใกล้เคียงป่าชายเลน ต่าบลท่าพริก และหมู่ 4 

บ้านท่าระแนะ ต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ งอยู่ใกล้เคียง ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ 
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ต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมุ่งศึกษาการ

ใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากกลุ่มหน่วยงานราชการ ผู้น่าชุมชน 

ปราชญ์ชุมชน ผู้ประกอบอาชีพประมง โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด และ

กลุ่มครัวเรือนที อาศัยอยู่ใกล้เคียงป่าชายเลน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ซึ งประยุกต์แนวค่าถามที ได้

จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น เพื อให้ง่ายและสะดวกในการเข้าใจของชุมชน โดยกลุ่มครัวเรือนต้องมิได้เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างข้างต้น 

 

ผลการศึกษา 

1. โครงสร้าง และองค์ประกอบพรรณไม้ของป่าชายเลน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 ป่าชายเลนต่าบลท่าพริก พบไม้ใหญ่ (tree) 8 วงศ์ 8 สกุล 13 ซึ งมากกว่าป่าชายเลนต่าบลหนอง

คันทรงพบไม้ใหญ่ (tree) 5 วงศ์ 7 สกุล 12 ชนิด การศึกษาการเปลี ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของป่า

ชายเลนภายหลังสัมปทานการท่าไม้ในอ่าเภอเมืองตราดและอ่าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (มุ่ งรักษ์, 

2550) และการศึกษาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในป่าปากคลองบางพระ 

ป่าเกาะเจ้า และป่าเกาะลอย ต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด (นงนุช และคณะ , มปป) พบ

พรรณไม้ป่าชายเลน 35 ชนิด จาก 20 วงศ์ และพบพรรณไม้ป่าชายเลน 14 ชนิด จาก 9 วงศ์ 11 สกุล ใน

การศึกษาการกระจายและความหลากหลายชนิดของพรรณไม้ตามระดับความเค็มของดินในป่าชายเลน 

จังหวัดตราด (วาณิชญา และคณะ, 2554) ซึ งเป็นพื้นที ใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ 

 พรรณไม้เด่นของทั้งสองพื้นที คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophor apiculata Blume) ซึ งต่าบลท่าพริกพริกมีค่า

ความเด่นสัมพัทธ์มากกว่าต่าบลหนองคันทรง (48.99 และ 29.44) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากความถี 

สัมพัทธ์พบว่า โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) ในพื้นที ต่าบลหนองคันทรง มีค่าสูงกว่าต่าบลท่า

พริก (26.53 และ 20.29) แสดงให้เห็นว่า พื้นที ต่าบลหนองคันทรงมกีารกระจายของ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora 

apiculata Blume) ซึ งเป็นพรรณไม้เด่น ได้ดีกว่าพื้นที ป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง ในทางเดียวกันความหนาแน่น

ของ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculate Blume) ยังคงมีค่าสูงกว่าพื้นที ป่าชายเลนต่าบลท่าพริก (49.06 และ 

29.46) อย่างไรก็ตาม ดัชนีความส่าคัญของพรรณไม้ ซึ งบ่งบอกถึงการแสดงออกของไม้แต่ละชนิดพรรณในแต่ละ

สังคมพรรณไม้ พบว่า โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) ในพื้นที ต่าบลท่าพริกซึ งมีค่าน้อยกว่าต่าบล

หนองคันทรง (98.08 และ 165.03) ทั้งนี้พรรณไม้ที มีการครอบครองพื้นที น้อยสุดในพื้นที ป่าชายเลนต่าบล

หนองคันทรง คือล่าแพน (Sonneratia ovata Backer) เท่ากับ 0.87 และตะบัน (Xylocarpus rumphii (Kostel.) 

Mabb.) เป็นพรรณไม้ที มีการครอบครองพื้นที น้อยสุด ในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง เท่ากับ 1.18 แม้ว่า

โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) จะเป็นพรรณไม้เด่นและมีค่าดัชนีความส่าคัญสูงสุด รวมทั้งเป็น

พรรณไม้ที มีการครอบครองพื้นที สูงสุดของทั้งสองพื้นที แล้ว หากพิจารณาจากปริมาตรไม้พบว่า มีค่าเป็นล่าดับที 

แปด และต่าบลหนองคันทรงมีค่าเป็นล่าดับที สาม เท่ากับ 10.72 และ 5.59 โดยพรรณไม้ที มีปริมาตรสูงสุดใน

พื้นที ป่าชายเลนต่าบลท่าพริก คือ ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum Koenig.) มีปริมาตร 74.42 สอดคล้องกับ

การเจริญเติบโตด้านความสูง โดยตะบูนขาว (Xylocarpus granatum Koenig.) ยังคงเป็นพรรณไม้ที มีความสูงเฉลี ย

สูงสุด เท่ากับ 36.78 เมตร และตะบัน (Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb.) มีปริมาตรสูงสุดในพื้นที ป่าชาย

เลนต่าบลหนองคันทรง เท่ากับ 6.65 
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 ไม้หนุ่ม (sapling) ในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลท่าพริกและต่าบลหนองคันทรงพบเท่ากันคือ 6 วงศ์ 8 สกุล 

8 ชนิด ส่าหรับกล้าไม้ (sapling) พบในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรงมากกว่าต่าบลท่าพริก พบในต่าบล

หนองคันทรง 6 วงศ์ 6 สกุล 8 ชนิด และต่าบลท่าพริก 3 วงศ์ 4 สกุล 4 ชนิด ซึ งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทดแทน

ในอนาคตเนื องจากความหนาแน่นของไม้หนุ่มและลูกไม้อยู่ในระดับน้อยมาก ทั้งนี้ค่าดัชนีความหลากหลายของ

ชนิดพันธุ์ ของ Shannon-Wiener Index พบว่ามีค่าความหลากชนิดใกล้เคียงกัน โดยป่าชายเลนต่าบลท่าพริกมี

ความหลากชนิด เท่ากับ 1.13 และป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง เท่ากับ 0.86 อีกทั้งความคล้ายคลึงของพรรณไม้ 

(Similarity Index) พบว่ามีความคล้ายคลึงเท่ากับ 96.00 โดยพบพรรณไม้ที เหมือนกันทั้งหมด 10 ชนิดจาก 15 

ชนิด ทั้งนี้ วันวิสาข์ และคณะ (2557) ศึกษาแนวทางการทดแทนป่าชายหาดฟื้นฟู ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่า การทดแทนของพันธุ์ไม้ที ดี ก็ต่อเมื อพันธุ์ไม้ขนาดเล็กสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีสามารถขึ้นทดแทนไม้ใหญ่ได้ในอนาคต 

 การกระจายความหนาแน่น และการปกคลุมในการครอบครองพื้นที ของพรรณไม้ โกงกางใบเล็ก 

(Rhizophora apiculata Blume.) และตะบูนขาว (Xylocarpus granatum Koenig.) ซึ งเป็นพรรณไม้พรรณไม้เด่น

ของทั้งสองพื้นที  มักพบในพื้นที เสื อมโทรมหรือได้รับการรบกวน โดยในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง โปรง

แดง Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob.) มีค่าดัชนีความส่าคัญมากเป็นอันดับสาม ในขณะที ป่าชายเลนต่าบลท่าพรกิ

มีค่าดัชนีความส่าคัญมากเป็นอันดับเก้า ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที ป่าชายเลนบริเวณต่าบลท่าพริกได้รับการ

รบกวนน้อยกว่า อาจเกิดจากลักษณะของพื้นที ป่าชายเลนที สามารถเข้าถึงพื้นที ได้ยากกว่า   

 

ตารางที่ 1 ดรรชนีความส่าคัญ (IVI) และปริมาตรของไม้ยืนต้น ในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด 

ชื อสามัญ ชื อวิทยาศาสตร ์

IVI% 
ปริมาตรเฉลี ย  

(ลูกบาศก์เมตร /ไร่(  

ท่าพรกิ 
หนอง

คันทรง 
ท่าพรกิ 

หนอง

คันทรง 

โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume 98.08 165.03 10.72 5.59 

ตาตุ่มทะเล Excoecaria agallocha L. 57.63 10.6 13.39 4.26 

ตะบูนขาว Xylocarpus granatum Koenig. 36.43 31.64 74.42 5.8 

ฝาดดอกขาว Lumnitzera racemosa Willd. 29.26 15.85 4.04 3.13 

พังกาหัวสุมดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny. 22.06 8.58 8.36 1.44 

ปรงทะเล Acrostichum aureum L. 21.94 - 3.38 - 

โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir. 12.28 14.82 31.88 4.68 

โปรงแดง Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. 10.04 25.51 0.00 1.52 

หลุมพอทะเล Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze. 4.79 7.32 27.00 0.91 

ตะบูนด่า Xylocarpus moluccensis (Lam.) M. Roem. 3.53 3.86 21.11 5.05 

ฝาดดอกแดง Lumnitzera littorea (Jack)  Voigt 0.87 14.28 11.6 2.11 
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ชื อสามัญ ชื อวิทยาศาสตร ์

IVI% 
ปริมาตรเฉลี ย  

(ลูกบาศก์เมตร /ไร่(  

ท่าพรกิ 
หนอง

คันทรง 
ท่าพรกิ 

หนอง

คันทรง 

หงอนไก่ทะเล Heritiera littoralis Dryand 1.03 - 30.8 - 

ล่าแพน Sonneratia ovata Backer 0.87 - 0.00 - 

พังกาหัวสุมดอกขาว Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. - 1.33 - 0.00 

ตะบัน Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. - 1.18 - 6.65 

หมายเหตุ:    -   หมายถึงส ารวจไม่พบ  

 1. การใช้ประโยชน์ และการจัดการป่าชายเลนต่าบลท่าพริกและต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมือง 

จังหวัดตราด 

 พรรณไม้ที ใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที ต่าบลท่าพริก ได้แก่ ต้นจาก รองลงมาต้นฝาดดอกแดง และ

ต้นฝาดดอกขาว และต้นจาก รองลงมาเถาวัลย์เปรียง และ โกงกางใบเล็ก ในพื้นที ต่าบลหนองคันทรง การ

ใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์เพื อการด่ารงชีพ โดยต่าบลหนองคันทรงการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรป่าชายเลนสูงกว่าต่าบลท่าพริก )ร้อยละ  54. 47 และ ร้อยละ 38 .10) นอกจากนี้ยังมีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ทะเลในพื้นที ป่าชายเลน ซึ งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาช น ใช้ประโยชน์

เพื อการยังชีพ โดยต่าบลหนองคันทรง มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ในพื้นที ป่าชายเลนสูงกว่าต่าบล

ท่าพริก )ร้อยละ 66 . 67 และร้อยละ 54 .76)  สัตว์ทะเลที จับได้ มีทั้งการน่าไปปรุงเป็นอาหารเพื อ

รับประทานภายในครัวเรือน และ เหลือบางส่วนแบ่งขาย ส่าหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงซึ งเป็นกลุ่มที 

ใช้ประโยชน์เพื อประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ออกจับสัตว์น้่าในช่วงเวลาเย็นถึงค ่า และกลับเข้าบ้านในช่วงรุ่ง

เช้า สัตว์ทะเลที จับได้ทั้งสองพื้นที เหมือนกันแต่ หอยฉลองพบว่ามีการใช้ประโยชน์ในต่าบลหนองคันเท่านั้น 

ไม่พบในต่าบลท่าพริก การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์ทะเลได้ดังรูปที  2 และรูปที  3 ทั้งนี้ต่าบลหนอง

คันทรง เป็นพื้นที ที มีนักท่องเที ยวและผู้สนใจ เข้าเยี ยมชมพื้นที ป่าชายเลนจ่านวนมาก ประกอบกับมีที พัก

และโฮมสเตย์ ในพื้นที ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพประมงสามารถจ่าหน่ายสัตว์น้่าที จับได้แก่นักท่องเที ยวได้

อีกช่องทางหนึ ง   

  การใช้ประโยชน์ดังกล่าวของชุมชน ชุมชนได้ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยไม่ตัดไม้เพื อใช้ประโยชน์

ส่วนตัว และเฝ้าระวังมิให้มีผู้มาลักลอบตัดไม้ภายในพื้นที ป่าชายเลน ทั้งการเฝ้าระวังโดยชุมชนและร่วม

ออกลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที  4  
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รูปที่ 2 การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรสัตว์ทะเลต่าบลท่าพริก 

 

 
 

รูปที่ 3 การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรสัตว์ทะเลต่าบลหนองคันทรง 

 

 

 2. ความคิดเห็นและความเข้าใจต่อการอนุรักษ์พื้นที ป่าชายเลนและความพึงพอใจต่อสภาพพื้นที 

ป่าชายเลน 

ระดับความคิดเห็นและความเข้าใจต่อการอนุรักษ์พื้นที ป่าชายเลนพื้นที ต่าบลท่าพริกและต่าบล

หนองคันทรง มีค่าเท่ากับ 2.58-4.58 และ 2.57-4.79 ตามล่าดับ ทั้งนี้ความถึงพอใจต่อพื้นที ป่าชายเลน

ระหว่าง พ.ศ. 2547-2558  มีค่าเท่ากับ 3.76-4.21 และ 3.76-4.69 ตามล่าดับสรุปความคิดเห็นและ

ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์พื้นที ป่าชายเลน ต่าบลท่าพริกและต่าบลหนองคันทรงได้ดังรูปที  4 และรูปที  5 

โดยพบว่า ความพึงพอใจต่อพื้นที ป่าชายเลนทั้งสองพื้นที มีระดับเพิ มขึ้นอาจเนื องจากพื้นที ป่าชายเลนมี

พื้นที เพิ มขึ้น สอดคล้องกับพื้นที ป่าชายเลนจังหวัดตราดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2555) 

พบว่าใน พ.ศ. 2547 จังหวัดตราดมีพื้นที ป่าชายเลน 57,436.55 ซึ งมีพื้นที สูงเป็นล่าดับที สองของภาค

ตะวันออก และ พ.ศ. 2552 จังหวัดตราดมีพื้นที ป่าชายเลน 61,974.18 (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

91.84 91.67
94.23 92.59 92.45

8.16 8.33
5.77 7.41 7.55

ทานในครัวเรือน ขาย

32.31 92.12 89.86 88.29 91.15 70

7.69 7.88 10.14 11.71 8.85 30

ทานในครวัเรอืน ขาย
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ชายฝั่ง, 2555) ทั้งนี้อ่าเภอเมืองตราดมีพื้นที ป่าชายเลนมากที สุดเมื อเทียบกับพื้นที ป่าชายเลนในอ่าเภอ

ต่างๆ  

 
รูปที่ 4 ความคิดเหน็และความเข้าใจต่อการอนุรักษ์พื้นที ป่าชายเลน12 

หมายเหตุ: อธิบายสัญลักษณ์รูปที  4 

A. การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ท่าได้โดยการปลูกป่าเพิ ม B. การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน หมายถึงการห้ามใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน 

C. ป่าชายเลนมีความส่าคัญต่อสิ งแวดล้อมและมนุษย์  D. การตัดไม้จากป่าชายเลนมาใช้ไม่มีผลท่าให้ป่าชายเลนลดลงหรือเสื อมโทรม 

E. ป่าชายเลนมีความสมบูรณ์    F. ป่าชายเลนเริ มเสื อมโทรม 

G. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นหน้าที ของส่วนราชการ  H. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นหน้าที ของทุกคน 

I. ทุกคนมีหน้าที ร่วมกันในการเฝ้าระวังป่าชายเลน  J. ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ในป่าชายเลนได้เมื อต้องการ 

H. ป่าชายเลนช่วยให้มีสัตว์น้่าเพิ มขึ้น 

 

 
รูปที่ 5 ความพึงพอใจต่อสภาพพื้นที ป่าชายเลน พ.ศ. 2547-25582 

หมายเหตุ: 2 ระดับความถึงพอใจ รูปที  4 และรูปที  5 

ระดับความพึงพอใจ  1 หมายถึง   มากที สุด  2 หมายถึง   มาก 

3 หมายถึง   ปานกลาง  4 หมายถึง   น้อย 

5 หมายถึง   น้อยที สุด 

 

 1. กิจกรรมการพัฒนาพื้นที ป่าชายเลน ต่าบลท่าพริกและต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ตราด 

 กิจกรรมการพัฒนาพื้นที ป่าชายเลนของทั้งสองพื้นที  ได้ด่าเนินมาตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ก่อน 

พ .ศ. 2547 และด่าเนินมาอย่างต่อเนื องจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมการพัฒนาพื้นที ป่าชายเลนนั้นมีหลากหลาย 

เช่น การปลูกป่าชายเลน การปล่อยปู ปล่อยปลา การปรับปรุงล่องน้่าในพื้นที ป่าชายเลน การตกแต่งกิ งไม้ 

และการให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนและผู้สนใจ นอกจากนี้ผู้น่าชุมชนและเครือข่ายฯ ได้มีการอบรมเพื อ

พัฒนาองค์ความรู้และรับการถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่ เพื อให้ทันต่อการเปลี ยนแปลงและเพื อประโยชน์

ในการเฝ้าระวังและพัฒนาพื้นที ของตน  

 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองพื้นที ได้วางแผนพัฒนาพื้นที เพื อเป็นห้องเรียนธรรมชาติ โดยได้จัดท่า

สะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในพื้นที ป่าชายเลน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้น่าชุมชนและ
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ปราชญ์ชุมชน แก่ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที ยวและผู้สนใจในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม  อย่างไร

ก็ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในพื้นที ป่าชายเลนต่าบลท่าพริก ยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง 

เนื องจากพบว่าเส้นทางจากชุมชนเพื อเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ยังไม่มีความสะดวก ถนนเป็นหลุม อาจ

ส่งผลต่อปริมาณของผู้สนใจในการเดินทางเข้าสู่พื้นที เนื องจากไม่มีความสะดวก แต่การพัฒนาเส้นทางเข้า

สู่พื้นที ป่าชายเลนหากพื้นที ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ไม่สามารถ

ด่าเนินการได้ เพราะการด่าเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการบุกรุกและง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที 

เป็นผลให้มีการท่าลายพื้นที ป่าชายเลน และขัดต่อพันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย

เลนที  4 และสถานีพัฒนาทรัพยากร ป่าชายเลนที  45 ซึ งเป็นหน่วยงานในการเฝ้าระวัง ติดตาม  ฟื้นฟู พื้นที ป่า

ชายเลน ในจังหวัดตราด ซึ งได้จัดให้มีการประชุมระหว่างเครือข่ายป่าชายเลนเข้มแข็ง จังหวัดตราด เพื อเป็น

การแลกเปลี ยนข้อมูลระหว่างคณะท่างานชุมชนในพื้นที ต่างๆ และการขอรับข้อคิดเห็น ข้อแนะน่าจาก

หน่วยงาน เพื อน่าไปพัฒนาพื้นที ของตนเอง  

 นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถประสานความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร

ป่าชายเลนที  1 ตราด เนื องจากมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่

ประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื องทรัพยากรป่าชายเลน ความหลากหลาย และวิถีชีวิต พืช สัตว์ใน

ป่าชายเลนในระดับต่างๆ เพื อแลกเปลี ยนองค์ความรู้และน่าองค์ความรู้ร่วมพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม

ต่างๆ ในพื้นที ป่าชายเลน อย่างไรก็ตาม เทศบาลต่าบลท่าพริก เนินทราย และองค์การบริหารส่วนต่าบล

หนองคันทรง ซึ งเป็นหน่วยปกครองส่วนท้องถิ น ได้ก่าหนดโครงการที เกี ยวข้องกับอนุรักษ์พื้นที ป่าชายเลน 

เช่น เทศบาลต่าบลท่าพริก เนินทราย วางแผนก่อสร้างศาลาที พักบริเวณพื้นที ป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมี

โครงการพัฒนาบุคลากรและสมาชิกในชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าในในการอนุรักษ์ พัฒนา และถ่ายทอด

ความรู้ เช่น การฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ งแวดล้อม  และการส่งเสริม

การท่องเที ยวชุมชนเชิ งนิ เวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น  
 ส่าหรับต่าบลหนองคันทรง วางแผนการด่าเนินโครงการปลูกป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น่า ส่งเสริม

การท่องเที ยวเชิงนิเวศ การฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้่า หอยพันธุ์พื้นเมือง ปูด่า ปูแสม และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น การวางแผนพัฒนาดังกล่าวของทั้งสอง

หน่วยงานส่วนใหญ่เป็นโครงการเน้นการพัฒนาที บุคคลากรหรือสมาชิกภายในชุมชน เป็นหลัก เนื องจาก

ชุมชนเป็นบุคคลที อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดยตรง ซึ งการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ความเข้าในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที ถูกต้อง ย่อมเป็นช่องทางหนึ งในการพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแบบองค์รวม เพื อใช้ชุมชนตระหนักถึงความส่าคัญและผลกระทบที อาจเกิดขึ้นหากมี

การใช้ประโยชน์ที ไม่ถูกต้อง 
2. ผลกระทบในการใช้ประโยชน์ และจัดการป่าชายเลนที ส่งผลต่อโครงสร้าง และองค์ประกอบ

พรรณไม้ป่าชายเลน ต่าบลท่าพริกและต่าบลหนองคันทรง อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด 

การเดินทางเข้าสู่พื้นที ป่าชายเลน เป็นกิจกรรมหนึ งที ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ต่างๆ จาก

ทรัพยากรป่าชายเลน โดยพบว่าทั้งสองพื้นที เดินทางเข้าสู่พื้นที ป่าชายเลนโดยการเดินเท้า รถจักรยาน รถ

จักยานยนต์ และเรือ ลักษณะการเดินทางเข้าสู่ป่าชายเลนขึ้นอยู่กับระยะทางจากที พักและกิจกรรม เช่น 

หากบ้านอยู่ไม่ไกลมากหรือประมาณ 1-2 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะใช้การเดินเท้า หากมากกว่านั้นอาจใช้
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รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์หรือเรือ ส่าหรับผู้ที เข้าพื้นที ป่าชายเลนเพื อจับสัตว์น้่า เพื อความสะดวกส่วน

ใหญ่จะเดินทางโดยเรือ ส่าหรับผู้ที เข้าพื้นที ป่าชายเลนเพื อพักผ่อน ออกก่าลังกาย จะใช้การเดินเท้า เพื อ

เป็นการผ่อนคลายอิริยาบถ ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในพื้นที ป่าชายเลนประมาณ 1-3 ชั วโมง ส่าหรับผู้

ที จับสัตว์น้่าจะใช้เวลามากกว่านั้น โดยช่วงเวลาในการเข้าพื้นที ป่าชายเลนของทั้งสองพื้นที ไม่ต่างกันคือ 

ช่วงระหว่างวัน หรือขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล หากพิจารณาจากการใช้ประโยชน์พรรณไม้

พบว่าจาก เป็นพรรณไม้ที ทั้งสองพื้นที ใช้ประโยชน์สูงสุด แต่ในการส่ารวจโครงสร้างพรรณไม้ไม่พบจาก 

เนื องจากจากเป็นพรรณไม้ที ชุมชนได้ปลูกเพิ มเติมในพื้นที ป่าชายเลน อีกทั้งการเลือกพื้นที ในการศึกษา

โครงสร้างพรรณไม้ได้เลือกพื้นที ที ไม่ใช่ป่าปลูกและครอบคลุมพื้นที ป่าชายเลน Basin forest, Riverine forest 

และ Fringe forest อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ในพื้นที ป่าชายเลนของต่าบลหนอง

คันทรงและต่าบลท่าพริก อยู่ในระดับน้อย อีกทั้งโครงสร้างของไม้ใหญ่ ไม้หนุ่ม และลูกไม้ของทั้งสองพื้นที 

มีลักษณะการสืบต่อพันธุ์ไม่สมบูรณ์ อาจเนื องจากความหนาแน่นของลูกไม้และไม้หนุ่มอยู่ในระดับน้อย ซึ ง

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทดแทนของพรรณไม้ในอนาคต และอาจส่งผลให้ความหลากหลายของชนิด

พรรณไม้ในอนาคตลดลง ดังนั้นหน่วยงานส่วนท้องถิ นและภาคส่วนที เกี ยวข้องควรก่าหนดนโยบายในการ

จัดการพื้นที ป่าชายเลนทั้งสองพื้นที  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมการฟื้นฟูความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที 

ได้โดยการเพิ มจ่านวนลูกไม้และไม้หนุ่มและการลดการพึ งพาทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนลดการ

รบกวนกวนพื้นที ป่าชายเลน เพื อให้ลูกไม้และไม้หนุ่มเจริญเติบโตต่อไป สามารถสรุปและเปรียบเทียบการ

ใช้ประโยชน์และโครงสร้างพรรณไม้ได้ดังตารางที  2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบโครงสร้างและการใช้ประโยชน์พรรณไม้ป่าชายเลน ต่าบลท่าพริก และต่าบลหนอง

คันทรง อ่าเภอเมืองตรา จังหวัดตราด 

พื้นที  
โครงสร้างพรรณไม ้ การใช้ประโยชน์ ความพึง 

พอใจ 

การเขา้ถึง 

พื้นที  ไม้ใหญ่ ไม้หนุ่ม ลูกไม้ ชนิด H’ พรรณไม ้ สัตว์ทะเล 

ต่าบลท่าพรกิ 672 54 13 13 1.13 38.10 54.76 3.76-4.21 45.20 

ต่าบลหนองคันทรง 638 168 79 23 0.86 54.47 6.67 3.76-4.69 72.36 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความนี้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส่าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน่า และให้

ค่าปรึกษาอย่างดียิ งจากคณาจารย์ คณะวัฒนธรรมสิ งแวดล้อมและการท่องเที ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ทุกท่านได้กรุณาให้ค่าแนะน่า ตรวจสอบสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ยวชาญทุกท่าน ที กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ 

ที ใช้ในการศึกษาและได้กรุณาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ค่าแนะน่าเพื อสร้างเครื องมือให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ยิ งขึ้น รวมทั้งบุคคลที ผู้ศึกษาได้อ้างอิงตามที ปรากฏในเอกสารอ้างอิงและก่านันต่าบลท่าพริก 

ก่านันต่าบลหนองคันทรง ผู้น่าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ที ให้

ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ที สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครั้งนี้ 
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การจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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บทคัดย่อ 

สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากสิ่งส าคัญในการอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์คือ ผู้คนต้องมีความสามารถในการแยกแยะประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวทาง

วิทยาศาสตร์ออกจากประเด็นในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ สามารถบอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ บอกวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ และต้องสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ในการเผชิญกับปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้ อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพบว่าสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียนไทย

ยังอยู่ในระดับท่ีต่ าซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานเป็นการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจท่ีได้น าเอาบริบทในชีวิตประจ าวันท่ีมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา

วิทยาศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนกับประสบการณ์จริงของนักเรียนมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นหรือผลักดันในการพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติ การท าการทดลอง ท าให้ได้พัฒนาท้ังความรู้ 

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ช่วยท าให้นักเรียนมีความคิดท่ีซับซ้อนหรือการคิดขั้นสูง มีการรู้วิทยาศาสตร์ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการคิดข้ันสูงในการแก้ปัญหา ดังนั้นรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานจึงมีความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็น

ฐาน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ านวน 41 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการใช้ชั้นเรียนตามวงจร PAOR ลักษณะเป็นการปฏิบัติซ้ าท้ังหมด 3 วงจร 

วิธีด าเนินการวิจัยท าได้โดยการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน 3 แผน และท าการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และใบกิจกรรมของ

นักเรียน จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานช่วยพัฒนาสมรรถนะการประเมิน

และออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาสมรรถนะดีข้ึนอย่างเป็นล าดับ 
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ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐาน  สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 

Abstract 

 Scientific inquiry process evaluating and design competency is very important because of that for living in 

scientific community, people must have an ability to identify scientific issues or scientific stories from other issues 

and can also identify which issues or questions can be examined by using scientific methods, and then propose ways 

to explore a given question scientifically, using scientific knowledge to solve real life problems.  However, from 

the survey results, it was found that this kind of students’ competency was low. As thus, this problem needed to be 

solved.  Context-Based Learning, CBL, is one of very interesting learning management which use  students’ real 

life contexts that involves complex scientific content and real life experience which are used as a starting point for 

students to develop their understanding of scientific concepts through hands-on activities, experiments, resulting in 

that students gain their knowledge, thinking processes, problem solving and decision making. In addition, this can 

help students develop complex ideas or higher-ordered thinking and higher levels of scientific literacy because they 

need to use scientific knowledge and higher-levels thinking to solve problems.  As a result, the mentioned CBL is 

in line with developing students’ scientific inquiry process evaluating and design competency.  The purpose of this 

research was to investigate grade 11
th
 students’ scientific inquiry process evaluating and design competency using 

context-based learning (CBL). The sample for this study were 41 grade 11
th
 students in Science Mathematics and 

Technology program.  In this study, classroom action research was employed as a research framework.  In the 

research process, the cycle of PAOR was run for three rounds. The research was conducted by using the three 

developed lesson plans of context-based learning in learning the topic of rate of chemical reaction and the data were 

collected by using the scientific inquiry process evaluating and design competency test and a student activity sheets 

from students’ work were also used. The result showed that the context-based learning can help students improve 

their scientific inquiry process evaluating and design competency. The students’ post-test score is higher than that 

of the pre-test one, showing that the students have progresses in term of scientific inquiry process evaluating and 

design competency. 

Key words: Context-Based Learning, scientific inquiry process evaluating and design competency, Rate of 

Reaction, Classroom Action Research 

 

บทน า 

ความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างย่ิงในการเตรียม

เยาวชนให้สามารถด าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน เพราะ

วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน

ปัจจุบันเน้นให้ความส าคัญกับการท าให้ผู้เรียนมีการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) (สุนีย์ คล้ายนิล, 

ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ประโมจนีย์, 2551) ในการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ 

OECD ในปี ค.ศ.2015 ได้ให้ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถของบุคคลที่จะเชื่อมโยง

ส่ิงต่าง ๆ เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไตร่ต รอง 
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(OECD, 2013) เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ PISA ที่ประเมินในปี ค.ศ.

2006-2012 กับ ค.ศ.2015 พบว่า PISA ได้ปรับเปล่ียนชื่อสมรรถนะการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์

ไปเป็นสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่รายละเอียด

และตัวบ่งชี้ของสมรรถนะยังคงคล้ายคลึงกับในปี ค.ศ.2006 (สิรินภา กิจเกื้อกุล, 2557) โดยสมรรถนะ

ดังกล่าวจะประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ 1. ระบุปัญหาท่ีต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ 

2. บอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3. เสนอวิธี

ส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ 4. ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ และ 5. บรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยัน

ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ (OECD, 2013) 

สมรรถนะดังกล่าวเป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญ เนื่องจากส่ิงส าคัญในการอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์คือ 

ผู้คนต้องมีความสามารถในการแยกแยะประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ออกจากประเด็นใน

เรื่องอื่น ๆ ได้ สามารถบอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ บอกวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ และต้องสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ในการเผชิญกับปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2554)  

เป้าหมายของหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ การ

คิดวิเคราะห์  ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความเป็นนักวิจัย มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มี

ความสามารถในการน ากระบวนการและความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล (อดิเรก แก้วจ ารัส , 2553) 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูจึงต้องสอดคล้องต่อเป้าหมายของโรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้

ได้ดีท้ังทฤษฏีและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่ง

รวมถึงสมรรถนะด้านการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนื่องจาก

เป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญในการอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์รายงานผล PISAในปี ค.ศ.2006 ซึ่งเน้นการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์พบว่า 

ผลคะแนนการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยต่ ากว่าค่าเฉล่ีย OECD (500) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 421 เช่นเดียวกับปี 2009 และปี 2012 มีคะแนนเท่ากับ 425 และ 444 คะแนน ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ในปี 2006 พบว่า คะแนนสมรรถนะด้านการบุประเด็นทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยต่ าที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 413 คะแนน ซึ่งมีค่าต่ ากว่าค่าเฉล่ียของ OECD 

(499) ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุว่าประเด็นหรือปัญหาใดเป็นปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่สามารถบอกได้ว่าปัญหาใดสามารถแก้ไขได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ถ้าในชีวิตจริง

นักเรียนไม่รู้ว่าประเด็นใดเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนก็จะไม่รู้วิธีการที่จะเผชิญปัญหา จึงท าให้ขาด

โอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในการเผชิญปัญหาที่พบในชีวิต ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาฝึกทักษะทางด้านนี้เพิ่มเติม (สุนีย์ คล้ายนิล, ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ประโมจนีย์, 

2551) ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาท่ีผู้วิจัยพบเจอในห้องเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
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ควบคุมที่นักเรียนต้องการศึกษา ไม่สามารถออกแบบการทดลองที่ก าหนดให้ได้ และมีทักษะด้านการท า

การทดลองน้อย ชี้ให้เห็นว่านักเรียนขาดสมรรถนะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบวัดสมรรถนะของ

นักเรียนห้องดังกล่าวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยครั้งนี้ โดยใช้ข้อสอบ PISA ของ OECD และ

ข้อสอบ PISA-LIKE ของ สสวท. จ านวน 10 ค าถาม คะแนนเต็ม 13 คะแนน พบว่า นักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียเท่ากับ 6.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 คะแนนที่ได้ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า และจากการ

วิเคราะห์การตอบค าถามพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร

ควบคุมของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าปัญหา 

หรือค าถามใดที่ก าหนดให้นั้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า

วิธีการแก้ปัญหาใดเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถบอกแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน

ได้ด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และไม่สามารถบอกวิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและแม่นย าได้  

ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ออกแบบการทดลองที่ก าหนดให้ได้ ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมที่

ครอบคลุมได้ และไม่มีทักษะในด้านการท าการทดลองเท่าที่ควร จากสภาพปัญหาที่พบดังกล่าว สะท้อนให้

เห็นว่านักเรียนยังคงขาดสมรรถนะดังกล่าว และจากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน

โรงเรียนที่ผ่านมาพบว่า การจัดการเรียนรู้ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การท า

การทดลอง ส่งผลท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าว

สอดคล้องกับรายงานสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งพบว่า การจัดการเรียนการสอนของครู

ส่วนใหญ่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการบรรยาย มุ่งสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียน

ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายหรือข้อมูลที่มาจากชีวิตจริงและประสบการณ์ เนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนรู้ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ส่วนใหญ่ครูยกตัวอย่างจากต ารา ขาดการแปลงเนื้อหาที่เป็น

นามธรรมให้เป็นรูปธรรมและสภาพจริง ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการสอนเข้ากับชีวิต

จริงได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาฯ, 2552) การสอนของครูในลักษณะดังกล่าวส่งผลท าให้การ

เรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา และไม่ได้เรียนรู้ผ่ านการลงมือ

ปฏิบัติจึงท าให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการซึ่งรวมถึงสมรรถนะดังกล่าว และนักเรียนไม่สามารถ

เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครู

ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 เนื้อหา เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นบริบทใกล้ตัวของนักเรียนที่จะต้องได้พบเจอใน

ชีวิตประจ าวัน ลักษณะและธรรมชาติของเนื้อหาในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทดลอง ซึ่งการที่

นักเรียนจะเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ดีนั้น นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะและความสามารถในการสืบเสาะหา

ความรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วย (สุวนิตย์ บุญเพ็ง, 2557)  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการประเมิน

และออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการใช้เนื้อหาเรื่องนี้จึงมีความ

เหมาะสมในการน าไปใช้พัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 
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จากความส าคัญของสมรรถนะนั้นจ าเป็นอย่างย่ิงที่ครูผู้สอนจะต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะดังกล่าว จากการศึกษาและวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่า การ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะ

ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้บริบทหรือประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมาเป็น

จุดเริ่มต้นหรือผลักดันในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 

(Bennett, 2006) การจัดการเรียนรู้ถูกออกแบบมาให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาใน

วิธีซึ่งสะท้อนธรรมชาติของงานในชีวิตจริง (Karweit, 1993) บริบทที่น ามาใช้จะต้องมีความหลากหลายมี

ความสอดคล้องต่อหลักสูตร เนื้อหา สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้  ( Tessmer and 

Richey,1997) สอดคล้องกับทัศตริน เครือทอง (2552) ที่กล่าวว่าบริบทที่น ามาใช้จะอ้างถึงเหตุการณ์

และสถานที่ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนกับประสบการณ์

จริงของนักเรียน ท าให้มีความสมจริงและเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ช่วยท าให้นักเรียนมีความคิดที่ซับซ้อนหรือ

การคิดขั้นสูง มีการรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น (Hofstein, 2011) เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Broman and Parchmann, 2014)ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

รูปแบบการทดสอบของ PISA ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของสถานการณ์ที่มีความหลากหลายในชีวิตจริงและ

เกี่ยวข้องกับตัวเอง ท้องถิ่น ประเทศ หรือสถานการณ์ของโลก โดยนักเรียนต้องใช้สมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถามอย่างสมเหตุสมผล (OECD, 2013, Kuhn and Müller, 

2014)และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน และท าให้

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาเคมี (Antonio, 2015, Donna, 2009, Parchmann, 2006, อธิษฐาน, 2558, 

จินดา, 2553) และนักเรียนได้อภิปราย แลกเปล่ียนความรู้กันถึงบริบทหรือปัญหาต่าง ๆ ได้ก าหนด

ปัญหาและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (จินดา พราหมณ์, 2552) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การออกแบบการทดลอง (ทัศตริน เครือทอง , 2552) จึงท าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ ท าให้ได้พัฒนาทั้งความรู้ 

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ (ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม, 2554) ส าหรับขั้นตอนของการจัดการ

เรียนรู้ ผู้วิจัยได้อ้างอิงตามขั้นตอนของจินดา พราหมณ์ (2553) มีท้ังหมด 4 ขั้นตอน และได้เพิ่มขั้นตอน

ที่ 2 การตั้งข้อสงสัยและการวางแผนของทัศตริน เครือทอง (2552) เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการ

พัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ดังนั้นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทในงานวิจัยนี้จึง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การก าหนดสถานการณ์ 2) การตั้งข้อสงสัยและการวางแผน 3) 

การลงมือปฏิบัติ 4) การเรียนรู้แนวคิดส าคัญ และ  5) การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  

 

จุดประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน ที่มีต่อสมรรถนะการ

ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science, Mathematics and  Technology: SMAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 41 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

 รูปแบบการวิจัย งานวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 

Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (2000) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.วางแผน 

(Plan) 2.ปฏิบัติการ (Act) 3.สังเกตการณ์ (Observe) และ 4.สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็น

ฐาน และตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 

 

เครื่องมือและวิธีการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี จ านวน 3 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัติการ วงจรละ 1 

แผน และใช้เวลาสอนทั้งหมด 16 ชั่วโมง รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู ้

วงจรที่ แผนการจัดการเรียนรู ้ บริบทแนะน า บริบทคล้ายคลึง  เวลา(ชม) 

1 1. อัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมี ส้มต าถาด รถเข็นขนขยะ 6 

2 2. ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี ฝนกรด การล้างห้องน้ า 5 

3 3. พื้นที่ผิวของสารกบัอัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี การบ่มกล้วย การบ าบัดน้ าเสียปนเปือ้น

โลหะหนัก 

5 

รวม 16 

  

ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้บริบทฐาน ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดสถานการณ์ 2) การตั้งข้อสงสัยและการวางแผน 3) การลง

มือปฏิบัติ 4) การเรียนรู้แนวคิดส าคัญ และ 5) การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1. แบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อ้างอิงจากแนวข้อสอบของ PISA ซึ่ง

ประกอบด้วยสถานการณ์จ านวน 7 สถานการณ์ ค าถามจ านวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 
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ข้อ  แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 2 ข้อ และ แบบเขียนตอบอิสระ 12 ข้อ คะแนนเต็ม 24 คะแนน และได้ท า

การตรวจสอบเครื่องมือมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2.2. ใบกิจกรรมของนักเรียน เป็นใบกิจกรรมที่ให้นักเรียนเขียนบันทึกทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยใบกิจกรรมของนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบวิจัยปฏิบัติการ ตามวงจร PAOR ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้     ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) ผู้วิจัยส ารวจสภาพปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนก่อนเรียน

โดยแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

และด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ใบกิจกรรมของนักเรียน ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัย

น าข้อมูลที่ได้จากขั้นสังเกตการณ์มาวิเคราะห์สะท้อนผล จากนั้นท าการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนอีก

ครั้งโดยใช้แบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งวงจร PAOR แสดงได้ดังภาพ 1 ต่อไปนี้ 

                 วงจรที่ 1                   วงจรที่ 2          วงจรที่ 3 

 

 

 

 

ภาพ 1 วงจรของการวิจัย 

ปฏิบัติการในชั้นเรียน  

(ปรับมาจากแนวคิดของของ Kemmis & McTaggart, 2000) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. น าข้อมูลจากใบกิจกรรมของนักเรียนที่นักเรียนได้เขียนบันทึกในระหว่างการท ากิจกรรม มา

ท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557) ซึ่งการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาคือ

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลในลักษณะการเขียนบรรยาย และวิเคราะห์โดยใช้สถิต

พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�) เพื่อจัดระดับของสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

2. น าข้อมูลจากการท าแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
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ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้บริบทเป็นฐาน มาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิตพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) ค่าร้อยละ (%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรมนักเรียน 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานมีการ

พัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอย่างเป็น

ล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของนักเรียน 

 

ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉล่ียสมรรถนะของนักเรียน

จากวงจรปฏิบัติการที ่

1 2  3 

1. ระบุปัญหาที่ต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ 3.00 3.00 3.00 3.00 

2. แยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

3.00 2.50 3.00 3.00 

3. เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ 9.00 6.00 7.83 8.83 

4. ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ 3.00 2.00 2.00 3.00 

5. บรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยันถึงความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ 

3.00 2.00 2.83 3.00 

รวม 21.00 15.50 18.66 20.83 

ระดับสมรรถนะ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

 

จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากใบกิจกรรมของนักเรียนที่นักเรียนได้เขียนบันทึกในระหว่างการท ากิจกรรม 

ได้ผลดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการระบุปัญหาท่ีนักเรียนต้องการส ารวจตรวจสอบโดยใช้

วิธีการทางวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียน

บางส่วนมีความสับสนไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างปัญหาทั่วไป ๆ กับปัญหาต้องการส า รวจ

ตรวจสอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่ในตอนท้ายพบว่านักเรียนสามารถระบุปัญหาส ารวจ

ตรวจสอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในแยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถ

ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถบอกได้ว่านักเรียน

สามารถแยกแยะปัญหาได้ด้วยตนเองเนื่องจากรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมโดยผู้วิจัยไม่ชัดเจน และ

ผู้วิจัยชี้แนะค าตอบมากเกินไป ภายหลังที่ได้ปรับปรุงกิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าประเด็น

ปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้ชี้แนะค าตอบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนบางกลุ่มระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม

ของการทดลองไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุม ทั้งนี้เพราะนักเรียนไม่เข้าใจความแตกต่างของตัวแปรทั้งสาม 

และการเลือกสารเคมีและอุปกรณ์การทดลอง พบว่านักเรียนเลือกอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน และไม่ได้ระบุ

จ านวนของสารเคมีและอุปกรณ์ที่ชัดเจน และการเขียนวิธีการทดลอง พบว่านักเรียนอธิบายขั้นตอนการ

ทดลองไม่ชัดเจน บางกลุ่มไม่ได้ระบุการทดลองซ้ าเพื่อยืนยันผลการทดลอง เป็นต้น แต่ในตอนท้ายพบ

นักเรียนสามารถเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบได้ดี ย่ิงขึ้น โดยสามารถระบุตัวแปรได้ อย่างถูกต้องและ

ครอบคลุม เลือกสารเคมีและอุปกรณ์ได้ครบถ้วน และสามารถออกแบบการทดลองได้โดยล าดับขั้นตอน

การทดลองได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใน

ตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนบางกลุ่มสามารถที่จะประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ของกลุ่มเพื่อนได้แต่ยังไม่ครอบคลุม โดยไม่สามารถประเมินได้ว่าวิธีการทดลองมีความ

น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร นักเรียนบางกลุ่มเข้าใจผิดไม่ได้มุ่งเน้นการประเมินวิธีการทดลองของกลุ่มเพื่อน แต่

เน้นการประเมินคุณลักษณะของตัวแทนนักเรียนที่ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เช่น พรีเซนต์ดีไม่มีผิดพลาด 

พูดชัดเจน อธิบายวิธีเข้าใจ เป็นต้น และมุ่งเน้นการประเมินชิ้นงาน เช่น ภาพสวยเข้าใจง่าย เป็นต้น และใน

การเลือกวิธีส ารวจตรวจสอบมีนักเรียนบางกลุ่มที่ให้ค าตอบไม่ตรงค าถาม และการประเมินวิธีส ารวจ

ตรวจสอบของกลุ่มตนเองหลังทดลอง พบว่านักเรียนบางกลุ่มอธิบายเหตุผลประกอบการประเมินไม่ชัดเจน 

แต่ในตอนท้ายพบนักเรียนสามารถประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีย่ิงขึ้น โดยประเมิน

ได้ว่าวิธีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ พร้อมให้เหตุผลประกอบ สามารถเลือกวิธีการส ารวจตรวจสอบ

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้พร้อมให้เหตุผลประกอบ และประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ของกลุ่มตนเองหลังทดลอง พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มสามารถที่จะประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ของกลุ่มตนเองหลังทดลองได้ว่าวิธีที่กลุ่มตนเองเลือกใช้นั้นมีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ถูกต้องและชัดเจน สามารถบอกข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้พร้อมทั้งอธิบาย

เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการทดลองครั้งต่อไปได ้

ตัวบ่งชี้ที่ 5 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการบรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักวิทยาศาสตร์

ใช้ในการยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ ใน

ตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการระบุการทดลองชุดควบคุมและการทดลองซ้ า

ในขั้นตอนการออกแบบการทดลองและสามารถลงมือปฏิบัติการทดลองได้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการชี้แนะ

โดยผู้วิจัย และมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ได้ระบุการทดลองซ้ าในขั้นตอนการออกแบบการทดลองแต่สามารถ

ลงมือปฏิบัติการทดลองได้จริงและมีนักเรียนบางกลุ่มที่ได้ระบุการทดลองชุดควบคุมและการทดลองซ้ าใน

ขั้นตอนการออกแบบการทดลองแต่ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการทดลองไม่ได้ท าการทดลองซ้ าตามที่ได้

ออกแบบไว้เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ แต่ในตอนท้ายพบว่านักเรียนทุกกลุ่มมีการระบุการทดลองชุด

ควบคุมและการทดลองซ้ าในขั้นตอนการออกแบบการทดลองและสามารถลงมือปฏิบัติการทดลองได้จริง

ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 แต่ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 มีบางนักเรียนบางกลุ่มไม่ท าการทดลองซ้ าได้จริงแต่ทั้งนี้

นักเรียนได้ให้เหตุผลประกอบ และได้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของวิธีการทดลอง 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้บริบทเป็นฐาน

ของนักเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐาน 

 

การทดสอบ 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉล่ีย ( X ) 

 

S.D. 

ก่อนเรียน 24 7.98 3.41 

หลังเรียน 24 15.63 2.70 

 

จากตารางที่ 2 และ 3 และจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากใบกิจกรรมของนักเรียน พบว่าคะแนน

สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีความ

สอดคล้องกัน นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นนั้นสามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะการ

ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่าจากด าเนินการการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ นักเรียนมีการพัฒนา

สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ 

จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉล่ียสมรรถนะของนักเรียนจะพบว่าคะแนนจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 

ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 15.50 18.66 และ 20.83 คะแนน ตามล าดับ โดยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า

นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งแรกยังไม่ได้มี

การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนสอน เมื่อมีการปรับกิจกรรมในวงจรปฏิบัติการที่ 2 และ 3 จะเห็นว่า

นักเรียนมีคะแนนสมรรถนะเพิ่มขึ้นตามล าดับดังที่ได้แสดงในตารางที่ 2 และมีผลการประเมินจาก

แบบทดสอบวัดสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้

บริบทเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนได้ ผู้วิจัยสามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยง

เนื้อหาที่เรียนกับชีวิตจริง โดยใช้บริบทซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่

รอบตัวของนักเรียนและเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา        บริบทที่น ามาใช้นั้นมีความหลากหลายสอดคล้องต่อหลักสูตร (Tessmer 

and Richey,1997) อ้างถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่มีความ

ซับซ้อนกับประสบการณ์จริงของนักเรียน (ทัศตริน เครือทอง, 2552) มีความสอดคล้องกับการทดสอบของ 

PISA โดยสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมรรถนะที่
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เน้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ในการแสดงออกถึงการมี

สมรรถนะดังกล่าวนักเรียนจะต้องมีความสามารถตามตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ด้าน (OECD, 2013) จากการวิจัยพบว่า

การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบุปัญหาที่ต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้  นักเรียนเกิด

สมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นการก าหนดสถานการณ์ เนื่องจากนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

บริบทหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้และระดมความคิดเพื่อระบุปัญหาที่นักเรียนต้องการส ารวจในการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น บริบทส้มต าถาด ฝนกรด และการบ่มกล้วย บริบทดังกล่าวท าหน้าที่เป็นตัวก าหนด

ทิศทางในการท ากิจกรรมของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงส่ิงที่อยู่รอบตัวนักเรียนว่ามี

ความสัมพันธ์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร และจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่

ตนเองมีอยู่ในการแก้ปัญหาอย่างไร สอดคล้องกับทัศตริน เครือทอง (2552) ที่ว่าสถานการณ์เป็นตัว

ขับเคล่ือนให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหา กิจกรรมในชั้นเรียนจะด าเนินไปเพื่อตอบค าถามภายใต้สถานการณ์นั้น 

และท าการสืบค้นจนกว่าจะได้มาซึ่งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาอธิบายสถานการณ์นั้น ๆ อย่างมีเหตุ

ผลได้ การเรียนรู้อย่างมีบริบทจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อบริบทที่ใช้อยู่ในกรอบที่ผู้เรียนคุ้นเคย การใช้

บริบทในการเรียนเป็นส่ิงที่ส าคัญเพราะช่วยสร้างความสนใจให้แก่นักเรียน ตลอดการสอนพบว่านักเรียน

ให้ความสนใจ พูดคุยถึงสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่นักเรียน ไม่เคย

เรียนมาก่อน อีกทั้งยังเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัวของนักเรียน สอดคล้องกับเบนเน็ตและโฮลแมน (Bennett 

and Holman, 2002) ที่กล่าวว่า การใช้บริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ท าให้นักเรียน

ตระหนักถึงความส าคัญในส่ิงที่เรียนรู้ และช่วยสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียน และช่วยกระตุ้น

ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของส่ิงที่เรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Williams, 2007) ช่วยให้นักเรียน

เชื่อมโยงเนื้อหาความรู้กับชีวิตประจ าวัน (Bromana and Parchmann , 2014) ช่วยพัฒนาความเข้าใจและ

ท้าทายความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้จากบริบทที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการ

น าไปใช้ (ทัศตริน  เครือทอง, 2552) และบริบทจะเป็นการสอดแทรกเนื้อหาวิชาเคมีเข้าไปด้วย ท าให้มี

ความสมจริงและเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ช่วยให้นักเรียนมีความคิดที่ซับซ้อนหรือการคิดขั้นสูง มีการรู้

วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น (Hofstein, 2011) เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ

คิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Karolina Broman and Ilka Parchmann, 2014) การใช้บริบทที่มีความ

น่าสนใจสามารถกระตุ้นให้นักเรียนระบุปัญหาได้และเกิดการเรียนรู้ โดยนักเรียนให้เหตุผลว่า เพราะครูได้

ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่

เกิดขึ้น ได้ระดมความคิดกับเพื่อนเพื่อช่วยกันหาระบุปัญหาของสถานการณ์เพื่อน าไปสู่การท าการทดลอง 

เป็นต้น สอดคล้องกับ สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552) ที่กล่าวว่าในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน 

ผู้สอนจะต้องเลือกเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน อยู่ในความสนใจของสังคม หรือส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผู้เรียนและคนในสังคม มาใช้เป็นประเด็นในการจัดการเรียนการสอน และเชื่อมโยงเนื้อหาทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ก็จะท าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

และนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการระบุปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะครูผู้สอนได้มีการ

อธิบายค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน เนื่องจากปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาที่มีความแตกต่าง

จากปัญหาทั่ว ๆ ไป เป็นปัญหาที่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไข นักเรียนควรจะมีความรู้และ
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ความเข้าใจก่อนซึ่งจะน าไปสู่การระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง และถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยน าเสนอบริบทท่ีคล้ายคลึง เช่น สถานการณ์รถเข็นขยะ การล้างห้องน้ า 

และการบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนโลหะด้วยถ่านกัมมันต์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อีก

ครั้งในสถานการณ์อื่น ๆ ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาก

ขึ้น ในขณะเดียวกันครูผู้สอนสามารถประเมินหรือวัดความเข้าใจผู้เรียนได้อีกครั้ง (ทัศตริน เครือทอง 2552) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สามารถแยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นการก าหนดสถานการณ์ 

เนื่องจากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอปัญหาที่นักเรียนต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนได้พิจารณาปัญหาที่นักเรียนน าเสนอ และร่วมกันแยกแยะว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถ

ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

โดยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถในการแยะแยะปัญหาอีกครั้ง โดยการให้เหตุผลประกอบกับ

ปัญหาท่ีนักเรียนได้ระบุไว้ว่าเป็นปัญหาที่ต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ นักเรียนเกิด

สมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 2  ขั้นการตั้งข้อสงสัยและการวางแผน นักเรียนได้ระดมความคิดออกแบบ

การทดลองเพื่อตรวจสอบปัญหาตามเลือกไว้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระบุจุดประสงค์ของการทดลอง 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ข้อมูลที่จ า เป็นต้องใช้ในการออกแบบทดลอง และ

ร่วมกันระดมความคิดเพื่อออกแบบการทดลอง สอดคล้องกับทัศตริน  เครือทอง (2552) ที่กล่าวว่า 

หลังจากที่ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและได้รับข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้เข้าใจค าถามหรือปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับบริบทนั้นได้บางส่วน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการต่อยอดความคิด โดยผู้เรียนจะต้องตั้งข้อค าถาม

ย่อยและวางแผนค้นหาค าตอบ ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถามตามความสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง

มือปฏิบัติ เช่น การก าหนดปัจจัย การออกแบบการทดลอง การก าหนดแหล่งข้อมูล และค าส าคัญต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับบริบทเพื่อสืบค้นต่อไป ในขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมด้วย

ตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ 

(ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม, 2554) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น ทักษะการตั้ง

สมมุติฐาน ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสุวัฒน์ นิยมค้า 

(2531) ได้กล่าวว่าในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียนได้

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้นคว้าความรู้นั้นมากกว่าการบอกให้นักเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้าน

ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับทฤษฏีกิจกรรม 

(Activity theory) โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จินดา 

พราหมณ์, 2553) และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติท า

การทดลองตามที่ได้วางแผนไว้ ในระหว่างที่ท าการทดลองถ้าหากพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบผลการทดลองได้ นักเรียนสามารถเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใหม่เพื่อ

ปรับปรุงวิธีการทดลอง ลักษณะการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหรือหลักการทาง

วิทยาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนในการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ 
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มาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา ข้อสงสัยที่ตนมีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและ

เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์(กุศลิน มุสิกุล, 2550) ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา นั่นหมายถึง

การใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาบน

พื้นฐานของความรู้ ข้อมูล และความถูกต้อง (สุทธิพงษ์ พงษ์วร, 2555) และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอน

ที่ 5 การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ นักเรียนจะต้องแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาในการเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่ ท าให้

นักเรียนได้น าความรู้ไปใช้อย่างมีความหมายในบริบทต่าง ๆ สามารถคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

อย่างมีเหตุผล รวมท้ังน าวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้อย่างถูกวิธี (ศศิธร โสภารัตน์, 2552) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ นักเรียนเกิด

สมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นการตั้งข้อสงสัยและการวางแผน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอ

วิธีการทดลองและให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันประเมินวิธีการทดลอง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนประเมิน

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการทดลอง เช่น เลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม ล าดับขั้นตอนได้ถูกต้อง มี

การทดลองชุดควบคุม มีการทดลองซ้ า     มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ลักษณะการท ากิจกรรมสอดคล้องกับวรรณศิริ หลงรัก (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านบริบทเป็นกิจกรรมแบบร่วมมือให้นักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

เพื่อค้นพบข้อสรุป ท าให้นักเรียนต้องน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ เกิดการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเรียนรู้แนวคิดส าคัญ ที่

เปิดโอกาสให้นักเรียนน าเสนอผลการทดลอง และร่วมกันประเมินวิธีการทดลอง โดยมีผู้วิจัยคอยกระตุ้น

ให้นักเรียนร่วมกันประเมินโดยการใช้ค าถามประกอบการกระตุ้น หรือชี้แนะผลการทดลอง ให้นักเรียน

ร่วมกันประเมินหรืออภิปรายผลการทดลอง กระตุ้นให้นักเรียนได้ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์อีกครั้งว่าวิธีการที่ตนเองได้เลือกใช้นั้นมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือหรือไม่ มีข้อบกพร่อง

เกิดขึ้นหรือไม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการทดลองในครั้ง

ต่อไป และตัวบ่งชี้ดังกล่าวยังสามารถถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ประเมินประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม ่

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 สามารถบรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยันถึง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ นักเรียนเกิดสมรรถนะ

ด้านนี้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นการตั้งข้อสงสัยและการวางแผน ในระหว่างการออกแบบการทดลองพบว่า

นักเรียนจะต้องค านึงถึงการออกแบบการทดลองที่มีความเชื่อถือ เช่น ระบุการท าการทดลองชุดควบคุม

เพื่อใช้เปรียบเทียบและท าการทดลองซ้ าเพื่อยืนยันผลการทดลอง หรือการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และ

ในขั้นตอนการประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนจะต้องค านึงการทดลองที่มี

ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งตรวจสอบจากการมีทดลองชุดควบคุม มีการทดลองซ้ า มีแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับการประเมินประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนที่ 4 การ

เรียนรู้แนวคิดส าคัญ และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ ในระหว่างที่นักเรียนร่วม

กันลงมือปฏิบัติท าการทดลอง นักเรียนจะต้องค านึงถึงการทดลองที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือด้วย 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
906 

   
   กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

ได้แก่ การทดลองชุดควบคุมและการทดลองซ้ า ไม่เพียงแต่ออกแบบการทดลองไว้เท่านั้นแต่จะต้อง

สามารถท าการทดลองได้จริงตามที่ได้วางแผนไว้และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 ขั้นการน าไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนบรรยายอีกครั้งว่าวิธีที่นักเรียนได้เสนอแนะในการส ารวจตรวจสอบ

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่นั้นมีความน่าเชื่อถือ หรือไม่อย่างไร 

  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานที่พัฒนาสมรรถนะ

การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

เรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการน าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ดังต่อไปนี้ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบท

เป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการท ากิจกรรม และประกอบด้วย

หลายขั้นตอน ในช่วงแรกครูอาจจะต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงล าดับการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้

นักเรียนเข้าใจตรงกัน นอกจากั้นครูผู้สอนสามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม

เนื่องจากบริบทในแต่ละท้องถิ่นอาจจะไม่เหมือนกัน แต่บริบทจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ผู้สอน

ต้องการสอน และในขั้นตอนการออกแบบวิธีการทดลอง ครูผู้สอนจ าเป็นต้องอ านวยความสะดวกให้แก่

นักเรียน เช่น จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองบางอย่างที่มีความเฉพาะจ าเป็นต้องใช้ในการ

ทดลองเรื่องนั้น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐาน และครูผู้สอนจะต้องท าการทดลอง ล่วงหน้า เพื่อ

ตรวจสอบว่าการทดลองดังกล่าวสามารถท าการทดลองได้ส าเร็จหรือไม่ เส่ียงต่อการเกิดอันตรายต่อ

นักเรียนหรือไม่ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่

นักเรียนท าการทดลอง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดน้้ามันปาล์มดิบจากกากดินฟอกสีด้วย

สารละลายสารลดแรงตึงผิว โดยท้าการทดลองเปรียบเทียบชนิดของสารลดแรงตึงผิว (Dehydol LS3TH, Dehydol 

LS9TH, Tween20, SDS, SLES) และความเข้มข้น (0.1, 0.2, 0.3 โมล่าร์) ท่ีต่างกัน อัตราส่วนกากดินฟอกสีต่อ

สารละลาย (1:20, 5:20, 8:20 กรัมต่อมิลลิลิตร) และระยะเวลาการสกัด (30, 60, 120 นาที) จากการศึกษาพบว่า 

สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดน้้ามัน คือ การใช้สารลดแรงตึงผิวชนิด Dehydol LS3TH ความเข้มข้น 0.3 โมล่าร์ น้ามาใช้

สกัดน้้ามันด้วยอัตราส่วนระหว่างกากดินฟอกสีกับสารละลายสารลดแรงตึงผิว 5:20 กรัมต่อมิลลิลิตร ใช้ระยะเวลาการ

สกัด 30 นาที จะสามารถสกัดน้้ามันออกมาได้ปริมาณมากท่ีสุด เฉลี่ยร้อยละ 25.04±0.9621 ของน้้าหนักกากดินฟอกสี 

(ร้อยละ 93 ของน้้ามันที่สกัดได้จากตัวท้าละลายเฮกเซน) และจากการวิเคราะห์คุณสมบัติน้้ามันท่ีสกัดได้ พบว่า น้้ามันที่

สกัดได้มีค่าความหนาแน่น (0.915 g/cm3) และค่าความหนืดเชิงจลศาสตร์ (37.22±0.7158 mm2/s) ท่ีใกล้เคียงกับ

น้้ามันท่ีสกัดได้จากสารสกัดเฮกเซน (39.43 mm2/s) แต่มีปริมาณกรดไขมันอิสระ (13.77±0.6366 mg KOH/g oil) 

ท่ีน้อยกว่าซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ จากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า การสกัดน้้ามันปาล์มจากกากดินฟอกสีด้วยการใช้

สารละลายสารลดแรงตึงผิวมีศักยภาพท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพน้้ามันท่ีใกล้เคียงกับการใช้สารสกัดเฮกเซน ดังนั้น 

การสกัดน้้ามันปาล์มด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจในการสกัดน้้ามันจากกากของเสีย

กลับมาใช้ใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไปในอนาคต 

ค้าส้าคัญ: การสกัดน้้ามันปาล์ม  กากดินฟอกสี  สารลดแรงตึงผิว  การน้าของเสียมาใช้ประโยชน์ 

 

Abstract 

The objective of this study is to investigate the optimum conditions for crude palm oil extraction from 

spent bleaching earth using surfactant-based microemulsion technique. Type (Dehydol LS3TH, Dehydol LS9TH, 

Tween20, SDS, SLES) and concentration of surfactants (0.1, 0.2, 0.3 M), solid-liquid ratio (1:20, 5:20, 8:20 

g/ml), and extraction time (30, 60, 120 min) were evaluated in this research. The result showed that the optimum 

formulation, which provided the highest total oil extraction efficiency (93% by oil extraction from hexane solution) 
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in this study was 0.3  M Dehydol LS3TH, solid-liquid ratio of 1:4  (g: mL), and 30  min extraction time up to 

25.04±0.9621% by weight. For the study of extracted oil properties, it was found that the extracted palm oil from 

the surfactant solution had the oil properties in terms of density (0 . 9 1 5  g/cm3 )  and kinematic viscosity 

(37 .22±0.7158  mm2/ s) comparable well with that from hexane solution (39 .43  mm2/ s). Moreover, the 

amount of free fatty acid in the extracted oil (13.77±0.6366  mg KOH/g oil) was lower when using surfactant 

solution. This indicated the advantage point of view throughout the use of surfactant. In this study it could be 

concluded that the extraction of residual palm oil from spent bleaching earth using surfactant solution has the 

potential in terms of both oil quantity and quality comparable well with that using hexane solution. Thus, the 

extraction of oil using surfactants is a promising technique for oil recovery from waste and for sustainable use of 

the natural resources for future. 

Keywords: Palm oil extraction, Spent bleaching earth, Surfactant, Waste utilization 

 

บทน้า 

ปาล์มน้้ามันเป็นหนึ่งในผลิตผลการเกษตรที่ส้าคัญในประเทศไทย โดยในปี 2558 มีผลผลิตมาก

ถึง 11 ล้านตันต่อปี นิยมน้าไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็นน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ส้าหรับใช้ประกอบอาหาร และใช้

เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีผู้ประกอบการที่ผลิตไบโอดีเซลประเภท

เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) จ้านวนทั้งหมด 12 ราย และมีก้าลังการผลิต 5,665,800 ลิตรต่อ

วัน (กรมธุรกิจพลังงาน, 2559) โดยนิยมใช้น้้ามันปาล์มดิบ (Crude palm oil, CPO) ในการผลิตไบโอ

ดีเซล ซึ่งต้องน้ามาผ่านกระบวนปรับปรุงคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีทรานส์เอสเตอร์

ริฟิเคชัน เนื่องจากน้้ามันปาล์มดิบมีลักษณะข้น หนืด มีสีแดงส้ม กล่ินเหม็นหืน และมีความบริสุทธิ์ไม่

เพียงพอที่จะผลิตเป็นไบโอดีเซล กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้ามันปาล์มดิบประกอบด้วย ขั้นตอนการ

ขจัดยางเหนียว (Degumming) การฟอกสี (Bleaching) และการก้าจัดกล่ิน (Deodorization) ตามล้าดับ 

เมื่อดินฟอกสีถูกน้าไปใช้แล้ว จะต้องถูกก้าจัดทิ้งเป็นกากของเสียอุตสาหกรรม ต้องมีการจัดการตามวิธีที่

กฎหมายก้าหนด เช่น การส่งไปฝังกลบ การน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาความร้อนสูง หรือ การ

หมักท้าปุ๋ยหรือเป็นส่วนผสมสารปรับปรุงดิน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) ซึ่งในขั้นตอนการก้าจัด 

จะมีค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการด้าเนินการ การขนส่งและค่าก้าจัด 

ดินฟอกสีนอกจากจะสามารถดูดซับโมเลกุลสีได้แล้วนั้น ยังสามารถดูดซับสารประกอบอื่นๆ ได้อีก

ด้วย เช่น น้้ามันปาล์มดิบ กรดไขมัน ฟอสฟาไทด์ เป็นต้น ท้าให้เกิดการสูญเสียน้้ามันปาล์มดิบใน

กระบวนการผลิต โดยกากดินฟอกสีมีปริมาณน้้ามันปาล์มดิบตกค้าง (Residual palm oil) ประมาณร้อย

ละ 20 ถึง 40 โดยน้้าหนัก (Alhamed, 2002) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นศักยภาพของการน้ากากดินฟอก

สีที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการสกัดน้้ามันเพื่อน้าน้้ามันปาล์มดิบกลับมาใช้ประโยชน์ อีกทั้ง ยังเป็นการ

ส่งเสริมมาตรการการจัดการของเสียตามหลักสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิง หลักการ  3Rs ได้แก่ การลดของ

เสีย (Reduce) การน้ากลับมาใช้ซ้้า (Reuse) และการแปรใช้ใหม่ทั้งในรูปวัสดุหรือเชื้อเพลิงพลังงาน 

(Recycle and recovery) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายในการ

ก้าจัด 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

399 

ก
ล
ุ่ม
วิท

ย
าศ

าส
ต
ร์แ

ล
ะเ

ท
ค
โน

โล
ยี
 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีในการสกัดน้้ามันจากของแข็งที่นิยม แบ่งออกเป็น 3 วิธีหลักได้แก่ 1) การ

สกัดด้วยตัวท้าละลาย (Solvent extraction) นิยมใช้เฮกเซนเป็นตัวท้าละลาย เนื่องจากเป็นสารละลายไม่มี

ขั้ว ท้าให้มีประสิทธิภาพในการสกัดน้้ามันสูงถึงร้อยละ 99 โดยน้้าหนักของน้้ามันทั้งหมด ซึ่งจากงานวิจัย

ของ Huang และคณะ (2010) ได้ท้าการศึกษาการสกัดน้้ามันจากกากดินฟอกสีในอุตสาหกรรมผลิต

น้้ามันปาล์ม พบว่า สามารถสกัดน้้ามันออกมาได้ร้อยละ 21 ของน้้าหนักกากดินฟอกสี 2)การสกัดด้วย

ของไหลวิกฤตย่ิงยวด (Supercritical fluid extraction) วิธีนี้ เป็นเทคโนโลยีสะอาด และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่นิยมใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นของไหลวิกฤต แต่มีข้อจ้ากัดคือ การลงทุนสูง ท้าให้

ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 3) การสกัดโดยใช้น้้าเป็นตัวท้าละลาย (Aqueous-based extraction) เช่น การใช้ไอ

น้้า น้้าร้อน เป็นสารสกัด เป็นต้น การสกัดด้วยวิธีนี้ มีการลงทุนต่้า ขั้นตอนการสกัดไม่ซับซ้อน ใช้พลังงาน

น้อย และมีความปลอดภัยกว่าใช้ตัวท้าละลายเฮกเซน แต่มีข้อจ้ากัดคือ ประสิทธิภาพในการสกัดน้้ามันต่้า

กว่า (ประมาณร้อยละ 70) จึงมีการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงให้การสกัดน้้ามันโดยใช้น้้าเป็นตัวท้าละลายมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การสกัดด้วยเอนไซม์ (Enzyme-assisted aqueous extraction) สามารถสกัด

น้้ามันได้มากกว่าร้อยละ 90 แต่วิธีการสกัดซับซ้อน อีกทั้งเอนไซม์มีราคาสูง ใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยา

นาน ท้าให้วิธีนี้ยังไม่คุ้มค่าในการลงทุน ส้าหรับอีกวิธีหนึ่งคือ การสกัดโดยการใช้สารละลายสารลดแรงตึง

ผิว (Surfactant-assisted aqueous extraction) เป็นการใช้สารลดแรงตึงผิวช่วยลดแรงตึงผิว (Interfacial 

tension) ระหว่างน้้ากับน้้ามัน ท้าให้สามารถสกัดน้้ามันได้ปริมาณมากขึ้น โดยท้าให้เกิดไมโครอิมัลชั่นชนิด 

Winsor Type III คือ สารลดแรงตึงผิวจะท้าการดึงโมเลกุลน้้ามันออกจากดิน เกิดลักษณะเป็นชั้นวัฏภาค

ต่างๆ ขึ้น (Phase separation) ได้แก่ ชั้นน้้า (Aqueous phase) ช้ันไมโครอิมัลชั่น (Microemulsion phase) 

และชั้นน้้ามัน (Oil phase) ลอยอยู่เหนือชั้นไมโครอิมัลชั่น ซึ่งการสกัดน้้ามันด้วยสารลดแรงตึงผิวนี้ได้มี

การศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย เช่น จากงานวิจัยของ Naksuk และคณะ (2009) ได้ศึกษาการสกัดน้้ามัน

ปาล์มจากเมล็ดในปาล์มด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิด Comperlan KD ผสมกับ Alfoterra145-5PO หรือ 

Alfoterra145-8PO ในอัตราส่วนเมล็ดในปาล์มต่อสารละลายสารลดแรงตึงผิวเท่ากับ 1 กรัมต่อ 10 

มิลลิลิตร และใช้เวลาในการท้าปฏิกิริยา 30 นาที พบว่า ประสิทธิภาพการสกัดสูงถึงประมาณร้อยละ 94 

Do และคณะ (2010) ศึกษาการสกัดน้้ามันจากเมล็ดพืชด้วยสารลดแรงตึงผิวโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชนิด

ประจุลบ ท่ีอัตราส่วนเมล็ดต่อสารละลาย 1 ต่อ 5 โดยน้้าหนัก และท้าการเขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 

30 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่าสามารถสกัดน้้ามันได้ร้อยละ 93 ถึง 95 อีกทั้งน้้ามันที่สกัด

ได้นั้นมีปริมาณกรดไขมันน้อยกว่าการใช้เฮกเซนในการสกัด Kadioglu และคณะ (2011) ศึกษาการสกัด

น้้ามันจากเมล็ดข้าวโพดด้วยสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิดคือ C12,14-P10-E2-SO4Na และ C10-P18-

E2-SO4Na โดยท้าการทดลองที่อุณหภูมิห้อง อัตราส่วนเมล็ดต่อสารละลายคือ 1 ต่อ 10 และใช้เวลาใน

การท้าปฏิกิริยา 45 นาที พบว่า สามารถสกัดน้้ามันได้ร้อยละ 83 และองค์ประกอบก็มีความใกล้เคียงกับ

น้้ามันเมล็ดข้าวโพดที่สกัดด้วยสารละลายเฮกเซน Tuntiwiwattanapon และคณะ (2013) ศึกษาการสกัด

น้้ามันจากเมล็ดคาร์โนลาด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิด Sodium dodecyl sulfate (SDS) โดยใช้ SDS ความ

เข้มข้น 0.02 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส อัตราส่วนเมล็ดต่อสารละลาย 1 ต่อ 10 กรัมต่อ

มิลลิลิตร น้ามาเขย่าที่ความเร็ว 1,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 45 นาที ได้ประสิทธิภาพในการสกัดน้้ามัน

ร้อยละ 80 และพบว่าเมื่อปรับการทดลองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น (Scale-up) โดยสกัดเมล็ดคาโนลา 300 
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กรัม น้้ามันที่สกัดได้นั้นมีคุณภาพเพียงพอในการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานไบโอดีเซล (ASTM 

D6751) 

จากงานวิจัยการสกัดน้้ามันด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิวนั้น ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการสกัด

น้้ามันจากเมล็ดพืช และท้าการทดลองในสภาวะเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน อีกทั้ง การประยุกต์ใช้สารละลายสาร

ลดแรงตึงผิวในการสกัดน้้ามันพืชจากกากดินฟอกสียังมีอยู่อย่างจ้ากัด ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะพัฒนาสารสกัดที่มีสารละลายสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อใช้ในการสกัด

น้้ามันปาล์มจากกากดินฟอกสีในอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลเพื่อให้เกิดระบบไมโครอิมัลชั่นชนิด Winsor 

Type III และท้าการศึกษาสภาวะและเงื่อนไขของการใช้สารสกัดที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ

สกัดน้้ามันปาล์มสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับการสกัดน้้ามัน

ด้วยสารละลายเฮกเซนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ท้าการ

ทดลองเปรียบเทียบชนิดของสารลดแรงตึงผิวที่ต่างกัน รวมถึงความเข้มข้น อัตราส่วนกากดินฟอกสีต่อ

สารละลาย และระยะเวลาการสกัด เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพการสกัดน้้ามันมากที่สุด แล้ว

จึงน้าน้้ามันปาล์มที่สกัดได้มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ค่าความหนาแน่น ค่าความหนืด และกรดไขมัน

อิสระ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน้าน้้ามันปาล์มกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วัสดุอุปกรณ์ 

กากดินฟอกสีที่ใช้งานแล้ว (Spent Bleaching Earth, SBE) จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

น้้ามันปาล์มดิบ และน้้ามันปาล์มดิบ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ้ากัด ชนิดของ

สารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (Fatty 

alcohol C12-14 (3) ethoxylate Fatty alcohol C12-14 (9) ethoxylate และ Polyoxyethylene (20) 

sorbitan monolaurate) และสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Sodium dodecyl sulfate และ Sodium lauryl 

ether sulfate) ซึ่งสมบัติสารลดแรงตึงผิวแสดงดังตารางที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

หลอดแก้วทดลอง เครื่องเขย่าสาร เครื่องเหวี่ยงสาร และชุดอุปกรณ์ซอกห์เลต (Soxhlet extraction) ส่วน

สารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล 

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (C3H8O) และฟีนอร์ฟทาลีน 
 

ตารางที่ 1 ชื่อและสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารลดแรงตงึผิว 

ชื่อเคม ี ชื่อทางการค้า HLB* มวลโมเลกุล

(กรัม/โมล) 

ชื่อเคม ี

สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจ ุ     

Fatty alcohol C12-14 (3) ethoxylate Dehydol LS3 TH 7.9 305 C12-14(C2H4O)3OH 

Fatty alcohol C12-14 (9) ethoxylate Dehydol LS9 TH 13.4 569 C12-14(C2H4O)9OH 

Polyoxyethylene (20) sorbitan 

monolaurate 

Tween 20 16.7 1,228 C58H114O26 

สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ     

Sodium dodecyl sulfate SDS 40 288 C12H25SO4Na 

Sodium lauryl ether sulfate SLES 40 420 CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na 

*HLB คือ สัดส่วนระหว่างส่วนที่ชอบน้้ากับส่วนที่ชอบน้้ามัน (Hydrophilic-lipophilic balance) 
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วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

1)การเตรียมกากดินฟอกสี 

ท้าการอบกากดินฟอกสีในตู้อบความร้อน (Oven) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง เพื่อก้าจัดความชื้น แล้วน้าเข้าโถดูดความชื้น (Desiccator) จนอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้อง จึงน้ามา

ชั่งน้้าหนักกากดินฟอกสีที่หายไป (AOAC, 1990) โดยค่าความชื้น (Moisture content) ค้านวณจาก

ปริมาณน้้าหนักน้้าที่หายไป 

2)การสกัดน ้ามัน 

การสกัดน้้ามันด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน 

ได้ด้าเนินการวิจัยตามมาตรฐาน USEPA: Method 3540C ของ EPA (1996) น้าดินอบแห้ง

ปริมาณ 5 กรัม ใส่ในภาชนะสกัด (Extraction thimber) ใส่ตัวท้าละลายเฮกเซน 200 มิลลิลิตร ในขวดก้น

กลม ท้าการสกัดด้วยสภาวะรีฟรักซ์ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จากนั้นน้าน้้ามันที่ได้ไประเหยตัวท้า

ละลายเฮกเซนและน้้าออกด้วยเครื่องกล่ันระเหยสารแบบหมุน (Rotary vacuum evaporator) และน้า

ตัวอย่างไปอบแห้งในตู้อบความร้อน (Oven) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อลด

ความชื้น และน้าเข้าตู้ดูดความชื้น (Desiccator) จนอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้อง แล้วน้ามาชั่งน้้าหนักน้้ามันที่

สกัดได้ และค้านวณหาประสิทธิภาพในการสกัดน้้ามัน 

การสกัดน้้ามันด้วยสารลดแรงตึงผิว 

กากดินฟอกสีที่ผ่านการก้าจัดความชื้นน้ามาผสมกับสารละลายสารลดแรงตึงผิว แล้วน้าไปเขย่า

เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นไมโครอิมัลชั่น ด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที จากนั้นจึงน้าเข้าสู่

เครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดชั้นน้้ามันอิสระ (Excess 

oil) ชั้นอิมัลชั่น และชั้นน้้า ตามล้าดับจากบนสู่ล่าง จากนั้นท้าการแยกชั้นน้้ามันอิสระ และชั้นอิมัลชั่ น

ออกมาตามล้าดับ ในส่วนของชั้นอิมัลชั่นนั้นจะน้าไปสกัดน้้ามันอีกครั้งโดยใช้ความร้อน เพื่อแยกน้้ามัน

ออกจากน้้าและสารละลายลดแรงตึงผิว ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จะสามารถแยก

น้้ามันออกจากชั้นอิมัลชั่น ซึ่งขั้นตอนการสกัดน้้ามันจากกากดินฟอกสีด้วยสารลดแรงตึงผิวแสดงดังรูปที่ 1 

น้้ามันที่สกัดได้จากทั้งสองขั้นตอนจะน้าไปเข้าตู้อบความร้อน ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 

ชั่วโมง จากนั้นน้าเข้าโถดูดความชื้นจนอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องแล้วน้ามาชั่งน้้าหนักน้้ามันที่สกัดได้ โดย

ค้านวณหาปริมาณน้้ามันที่สกัดได้ท้ังหมด (กรัม-น้้ามัน/กรัม-กากดินฟอกสีแห้ง) ได้ดังสมการที่ 1 

ปริมาณน้้ามันที่สกัด (กรัม-น้้ามัน/กรัม-ดิน) =  (ปริมาณน้้ามันอิสระ+ปริมาณน้้ามันในอิมัลชั่น)/

(ปริมาณกากดินฟอกสี)……สมการ 1 

3)การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดน ้ามันด้วยสารลดแรงตึงผิว 

การสกัดน้้ามันด้วยสารลดแรงตึงผิวจะท้าการทดลองที่สภาวะเงื่อนไขแตกต่างกัน ได้แก่ ชนิดสาร

ลดแรงตึงผิว ความเข้มข้นสารลดแรงตึงผิว อัตราส่วนกากดินฟอกสีต่อสารละลาย และระยะเวลาการสกัด 

ซึ่งเงื่อนไขการสกัดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2 ทั้งนี้ ปริมาณน้้ามันที่สกัดได้ด้วยสารสกัดเฮกเซนจะใช้เป็น

ตัวแทนปริมาณน้้ามันทั้งหมดในกากดินฟอกสี ปริมาณน้้ามันสุทธิที่ได้จากการสกัดด้วยสารละลายสารลด

แรงตึงผิว คือ ปริมาณน้้ามันที่ได้จากชั้นน้้ามันอิสระรวมกับปริมาณน้้ามันจากชั้นไมโครอิมัลชั่น ดังรูปที่ 1 
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4)การวิเคราะห์คุณสมบัติน ้ามัน 

ประกอบด้วยการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่น (Density) ค่าความหนืดเชิงจลนศาสตร์ 

(Kinemetic viscosity) ด้วยเครื่องมือวัดความหนืดชนิด Canon-Fenske viscometer ตามวิธีมาตรฐาน 

ASTM D 445 ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส การวิเคราะห์ค่ากรดไขมันอิสระ (Free fatty acid) ตามวิธี

มาตรฐาน AOAC (1990) โดยใช้สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล ไอโซโพ

รพิลแอลกอฮอล์ (C3H8O) และฟีนอร์ฟทาลีน อีกทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของน้้ามันปาล์มที่สกัดได้โดย

ใช้เทคนิคโครมาโตกราฟี (High performance liquid chromatography with evaporative light scattering 

detector, HPLC-ELSD) เพื่อหาปริมาณของโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์ โดยท้า

การเปรียบเทียบผลระหว่างการสกัดด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิว และการสกัดด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน 

5)การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ในแต่ละชุดการศึกษาจะท้าการทดลอง 3 ซ้้า และในการศึกษาประสิทธิภาพการสกัดน้้ามันจาก

สภาวะเงื่อนไขต่างๆ จะท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของข้อมูลด้วยวิธีแบบ One-way anova 

ที่ระดับนัยส้าคัญน้อยกว่า 0.05 (p<0.05) โดยใช้โปรแกรม Stata version 13.1 (Stata-corp, TX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่1  ขั้นตอนการสกัดน้้ามันด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิว 

 

ตารางที่ 2 สภาวะเงื่อนไขของการทดลองการสกัดน้้ามันด้วยสารลดแรงตึงผิว 

การทดลอง ตัวแปร สภาวะคงที่ 

ศึกษาชนิดสารลดแรงตึงผิว - Dehydol LS3 TH 

- Dehydol LS9 TH 

- Tween 20 

- SDS 

- SLES 

- ความเข้มข้นสารลดแรงตึงผิว 0.3 โมลาร์  

- อัตราส่วนระหว่างกากดินฟอกสีและสารละลายสารลดแรง

ตึงผิว เท่ากับ น้้าหนักดินแห้ง 5 กรัม ต่อ สารละลายสารลด

แรงตึงผิว 20 มิลลิลิตร (Solid/liquid ratio เท่ากับ 1:4)  

- ระยะเวลาในการสกัด คือ 60 นาที 

ศึกษาความเข้มข้นสารลดแรง

ตึงผิว 

- 0.1 โมล่าร ์

- 0.2 โมล่าร ์

- 0.3 โมล่าร ์

- สารลดแรงตึงผิวชนิด Dehydol LS3 TH 
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- อัตราส่วนระหว่างกากดินฟอกสีและสารละลายสารลดแรง

ตึงผิว เท่ากับ น้้าหนักดินแห้ง 5 กรัม ต่อ สารละลายสารลด

แรงตึงผิว 20 มิลลิลิตร (Solid/liquid ratio เท่ากับ 1:4)  

- ระยะเวลาในการสกัด คือ 60 นาที 

ศึกษาอัตราส่วนระหว่างกาก

ดินฟอกสีและสารละลายสาร

ลดแรงตึงผิว 

- 1:20  

- 5:20 

- 8:20 

- สารลดแรงตึงผิวชนิด Dehydol LS3 TH ความเข้มข้น 0.3 

โมลาร ์

- ระยะเวลาในการสกัด คือ 60 นาที 

ศึกษาระยะเวลาการสกัด - 30 นาที 

- 60 นาที 

- 120 นาที 

- สารลดแรงตึงผิวชนิด Dehydol LS3 TH ความเข้มข้น 

0.3 โมลาร ์

- อัตราส่วนระหว่างกากดินฟอกสีและสารละลายสารลดแรง

ตึงผิว เท่ากับ น้้าหนักดินแห้ง 5 กรัม ต่อ สารละลายสาร

ลดแรงตึงผิว 20 มิลลิลิตร (Solid/liquid ratio เท่ากับ 

1:4) 

 

ผลการศึกษา 

1)ค่าความชื นและปริมาณน ้ามันปาล์มตกค้าง 

จากการเตรียมกากดินฟอกสี ด้วยการน้าไปอบก่อนนั้น พบว่า กากดินฟอกสีมีความชื้นประมาณ

ร้อยละ 5.74±0.1002 โดยน้้าหนัก เมื่อน้ากากดินฟอกสีมาสกัดน้้ามันปาล์มดิบโดยใช้ตัวท้าละลายเฮ

กเซน (Hexane) ในสภาวะรีฟลักซ์ (Soxhlet extraction) พบว่า กากดินฟอกสีมีปริมาณน้้ามันปาล์มดิบ

ตกค้างเฉล่ียร้อยละ 26.90±0.2689 โดยน้้าหนักกากดินฟอกสีก่อนท้าการสกัด มีปริมาณใกล้เคียงกับ

งานวิจัยของ Huang และคณะ (2010) ที่ท้าการสกัดน้้ามันจากกากดินฟอกสีในกระบวนการผลิตไบโอ

ดีเซล ซึ่งได้ปริมาณน้้ามันร้อยละ 21 โดยน้้าหนักกากดินฟอกสี นอกจากนั้น สีของน้้ามันปาล์มที่สกัดได้มี

ลักษณะสีเหลืองโปร่งใส คล้ายกับสีของน้้ามันปาล์มที่ผ่านการฟอกสีเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นการสกัด

ด้วยตัวท้าละลายเฮกเซนจะไม่มีการดึงเม็ดสีของน้้ามันปาล์มดิบออกมาจากกากดินฟอกสี 

2)การสกัดน ้ามันด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิว 

การศึกษาชนิดสารลดแรงตึงผิว 

การสกัดน้้ามันปาล์มดิบด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิว เริ่มจากการคัดเลือกชนิดสารลดแรงตึง

ผิวในเบื้องต้น โดยท้าการศึกษาการเกิดวัฏภาคในการเกิดไมโครอิมัลชั่นชนิดต่างๆ ของสารลดแรงตึงผิว

ทั้ง 5 ชนิดได้แก่ 1) Dehydol LS3 TH 2) Dehydol LS9 TH 3) Tween20 4) SDS และ 5) SLES โดย

การทดลองนี้ จะใช้น้้ามันปาล์มดิบเป็นตัวแทนของน้้ามันปาล์มดิบที่จะถูกสกัดจากกากดินฟอกสี จากผล

การทดลองพบว่า มีเพียงสารลดแรงตึงผิวชนิด Dehydol LS3 TH และ Dehydol LS9 TH เท่านั้นที่เกิดไม

โครอิมัลชั่นชนิด Winsor Type III ได้ (รูปที่ 2) ในขณะที่ Tween20 สามารถละลายน้้าได้ดี ท้าให้น้้ามันที่

สกัดได้ละลายอยู่ในชั้นสารละลายสารลดแรงตึงผิวและไม่แยกออกมาเป็นชั้นอิสระ อีกทั้ง SDS และ SLES 

มีค่า HLB สูงถึง 40 ท้าให้มีส่วนที่ชอบน้้ามากกว่าส่วนที่ไม่ชอบน้้ามาก จึงไม่สามารถดึงส่วนของน้้ามัน

ปาล์มละลายออกมาได้ สารลดแรงตึงผิวทั้ง 3 ชนิดนี้จึงไม่ท้าให้เกิดการแยกชั้นไมโครอิมัลชั่นชนิด Winsor 

Type III ขึ้น เป็นเพียงไมโครอิมัลชั่น ชนิด Winsor Type I (น้้ามันละลายในน้้า) โดยสารลดแรงตึงผิว
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ชนิด Dehydol LS3 TH และ Dehydol LS9 TH สามารถเกิดการแยกชั้นเป็นไมโครอิมัลชั่นชนิด Winsor 

Type III ที่ความเข้มข้นในช่วง 0.012-0.3 โมล่าร์ และ 0.0003-0.0034 โมล่าร์ ตามล้าดับ 

เมื่อน้าสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ ชนิด Dehydol LS3 TH และ Dehydol LS9 TH มาสกัดน้้ามัน

ปาล์มดิบจากกากดินฟอกสี พบว่า มีเพียง Dehydol LS3 TH เท่านั้นที่สามารถสกัดชั้นน้้ามันอิสระได้ ซึ่ง

สามารถสังเกตเห็นการแยกชั้นได้อย่างชัดเจนทั้ง 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นน้้ามันอิสระ (ชั้นบนสุด) ชั้นอิมัลชั่น (ชั้น

ที่ 2 จากบนสุด) ชั้นน้้า (ชั้นที่ 3 จากบนสุด) และชั้นกากดินฟอกสี (ชั้นล่างสุด) แสดงดังรูปที่ 3 ส่วน 

Dehydol LS9 TH ไม่เกิดชั้นน้้ามันอิสระอาจเนื่องจาก ในการทดลองนี้ได้มีการเตรียมความเข้มข้น

สารละลายที่สูงเกินความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเกิดชั้นน้้ามันอิสระขึ้นได้ ดังนั้น Dehydol LS3 TH จึง

เหมาะสมในการสกัดน้้ามันจากกากดินฟอกสี โดยสามารถสกัดน้้ามันได้ทั้งหมดโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 

25.04±0.9621 ของน้้าหนักกากดินฟอกสี ซึ่งใกล้เคียงกับการสกัดด้วยตัวท้าละลายเฮกเซน (เฉล่ียร้อย

ละ 26.9±0.2689 โดยน้้าหนักกากดินฟอกสี) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 การเกิดไมโครอิมัลชั่นของสารละลายสารลดแรงตึงผิวชนิด Dehydol LS3 TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 การสกัดน้้ามันปาล์มดิบด้วยน้า้กล่ันบริสุทธิ์และสารละลายสารลดแรงตึงผิวชนิดต่าง ๆ 

 

การศึกษาความเข้มข้นสารละลายสารลดแรงตึงผิว 

จากการทดลองการสกัดน้้ามันที่ความเข้มข้นต่างกัน 3 กรณี คือ Dehydol LS3 TH ความเข้มข้น 

0.1 0.2 และ 0.3 โมล่าร์ นั้น สามารถสังเกตได้ว่าชั้นอิสระมีความหนาใกล้เคียงกันทุกความเข้มข้น ส่วน

ปริมาณชั้นอิมัลชั่นมีปริมาณแตกต่างกันอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายสารลดแรงตึงผิว 
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ซึ่งสกัดน้้ามันได้โดยเฉล่ียร้อยละ 12.03±3.6393 15.05±1.4487 และ 25.04±0.9621 ของน้้าหนัก

กากดินฟอกสีตามล้าดับ ดังนั้น Dehydol LS3 TH 0.3 โมล่าร์ จึงมีประสิทธิภาพในการสกัดสูงที่สุด เพราะ

ความเข้มข้นสูงสามารถดึงน้้ามันออกจากกากดินฟอกสีให้ละลายอยู่ในชั้นอิมัลชั่นได้ปริมาณมาก ดังนั้น 

เมื่อน้าชั้นอิมัลชั่นไปผ่านกระบวนการการแตกตัวชั้นสารละลายอิมัลชั่นโดยใช้ความร้อนจึงท้าให้มีปริมาณ

น้้ามันแยกชั้นออกมามากเช่นกัน 

การศึกษาอัตราส่วนระหว่างกากดินฟอกสีและสารละลายสารลดแรงตึงผิว 

จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนของกากดินฟอกสีกับสารละลายสารลดแรงตึงผิวที่ต่างกัน (Solid-

liquid ratio) ได้แก่ 1:20 5:20 และ 8:20 กรัมกากดินฟอกสีต่อมิลลิลิตรสารละลายสารลดแรงตึงผิว 

พบว่า ปริมาณกากดินฟอกสี 1 5 และ 8 กรัม สามารถสกัดน้้ามันได้เฉล่ียร้อยละ 6.42±1.2636 

25.04±0.9621 และ 17.34±0.6384 โดยน้้าหนักกากดินฟอกสี ตามล้าดับ กากดินฟอกสี 8 กรัม สกัด

น้้ามันออกมาได้น้อยกว่ากากดินฟอกสี 5 กรัม อาจมีสาเหตุเนื่องจากปริมาณสารละลายสารลดแรงตึงผิว

ไม่เพียงพอ หรือกากดินฟอกสีมีปริมาณมากเกินไปท้าให้สารละลายลดแรงตึงผิวเข้าไปท้าปฏิกิริยาได้ยาก 

ดังนั้น อัตราส่วน 5:20 กรัมต่อมิลลิลิตร เหมาะสมท่ีสุดเพราะมีประสิทธิภาพในสกัดน้้ามันมากที่สุด 

การศึกษาระยะเวลาการสกัด 

จากการทดลองสกัดด้วยระยะเวลาที่ต่างกัน ได้แก่ 30 60 และ 120 นาที พบว่าปริมาณน้้ามันที่

สกัดได้โดยเฉล่ียเท่ากับ ร้อยละ 24.96±0.8402 25.04±0.9621 และ 25.02±0.1340 ของน้้าหนักกาก

ดินฟอกสี ตามล้าดับ ซึ่งประสิทธิภาพในการสกัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนั้น การสกัด 

30 นาที จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดน้้ามันออกจากกากดินฟอกสี เนื่องด้วยความคุ้มค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ 

3)คุณสมบัติน ้ามัน 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาค่าความหนาแน่น ความหนืดเชิงจลนศาสตร์ กรด

ไขมันอิสระ และชนิดของกลีเซอร์ไรด์จากน้้ามันปาล์มที่สกัดได้จากสารละลายสารลดแรงตึงผิ วและ

สารละลายเฮกเซน 
 

ตารางที่ 3 คุณสมบัติน้้ามันท่ีสกัดได้ 

พารามิเตอร์ หน่วย สารสกัด 

สารลดแรงตึงผิว เฮกเซน 

น้้ามันที่สกัดได้ wt.% 25.04± 0.9621 26.90± 0.2689   

สี  คล้้าน้้าตาลแดง เหลือง 

ความหนาแน่น ที่ 25 oC  g/cm3 0.915 0.912 

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์ ที่ 40oC (ASTM D445) mm2/s 37.22± 0.7158 39.43± 0.5503 

กรดไขมันอิสระ  mg KOH/g oil 13.77± 0.6366 27.95 

กลีเซอร์ไรด์    

Mono-glycerides wt.% 60.97 - 

Di- glycerides wt.% 0.27 5.79 

Tri-glycerides wt.% 2.59 94.21 
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การสกัดด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิว สีของน้้ามันท่ีสกัดได้นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับสีของน้้ามัน

ปาล์มดิบก่อนการฟอกสี ขณะที่สีของน้้ามันจากการสกัดด้วยเฮกเซนมีสีเหลืองคล้ายกับสีของน้้ามันปาล์ม

ดิบที่ผ่านการฟอกสีแล้ว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสกัดด้วยสารลดแรงตึงผิวนั้นมีการดึงเม็ดสีออกมากับ

สารละลายด้วย ฉะนั้นหากน้าน้้ามันกลับไปใช้ใหม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกสีอีกครั้ง 

ค่าความหนาแน่น และค่าความหนืดเชิงจลศาสตร์ของน้้ามันที่สกัดได้จากทั้ง 2 วิธีมีค่าใกล้เคียง

กัน ซึ่งมีค่าความหนืดต่้ากว่าน้้ามันปาล์มดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี (42.64±0.0500 mm2/s) 

กรดไขมันอิสระของน้้ามันที่สกัดได้จากทั้ง 2 วิธี พบว่า มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

ปริมาณกรดไขมันอิสระส้าหรับปฏิกิริยา ทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชันซึ่งใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ควรเกิน

ร้อยละ 4 เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดสบู่ ดังนั้นน้้ามันที่สกัดได้จากกากดินฟอกสีอาจต้องผ่ านกระบวนการเอ

สเตอร์ริฟิเคชัน โดยอาศัยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ก่อนเข้าสู่กระบวนการทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชันเพื่อ

สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลต่อไป 

องค์ประกอบของสารที่สกัดได้ด้วยสารลดแรงตึงผิวประกอบด้วยน้้ามันกลุ่มโมโนกลีเซอไรด์เป็น

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61 โดยน้้าหนัก) ในขณะที่ การใช้ตัวท้าละลายเฮกเซนสกัดมีน้้ามันกลุ่มไตรกลีเซอไรด์

ถึงร้อยละ 94 โดยน้้าหนัก ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเฮกเซนเป็นสารที่มีความเป็นขั้วต่้ากว่าสารละลายสารลดแรง

ตึงผิวชนิด Dehydol LS3TH จึงสามารถสกัดน้้ามันกลุ่มไตรกลีเซอไรด์ได้ดีกว่า 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการสกัดน้้ามันปาล์มดิบจากกากดินฟอกสี พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้้ามัน

คือ Dehydol LS3 TH ความเข้มข้น 0.3 โมล่าร์ น้ามาใช้สกัดน้้ามันจากกากดินฟอกสีที่อัตราส่วนระหว่าง

กากดินฟอกสีกับสารละลายสารลดแรงตึงผิว 5:20 กรัมต่อมิลลิลิตร ด้วยระยะเวลาการสกัด 30 นาที จะ

สามารถสกัดน้้ามันปาล์มดิบออกมาได้ปริมาณมากและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด ซึ่ง

สามารถสกัดน้้ามันออกมาได้เฉล่ียร้อยละ 25.04±0.9621 ของน้้าหนักกากดินฟอกสี ประกอบด้วย น้้ามัน

กลุ่มโมโนกลีเซอไรด์เป็นหลัก (ร้อยละ 61) รองมาเป็นน้้ามันกลุ่มโมโนกลีเซอไรด์ (ร้อยละ 3) ในขณะที่

การสกัดด้วยเฮกเซนจะสามารถสกัดน้้ามันเฉล่ียร้อยละ 26.9±0.2689 ของน้้าหนักกากดินฟอกสี 

ประกอบด้วยกลุ่มไตรกลีเซอไรด์ได้เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) ดังนั้น ข้อจ้ากัดของการใช้สารละลายสาร

ลดแรงตึงผิวที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ยังไม่สามารถชะน้้ามันกลุ่มไตรกลีเซอไรด์ได้ดีเท่าที่ควร ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากชนิดและโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิว ซ่ึงในเบื้องต้น น้้ามันที่สกัดได้สามารถน้ากลับมาท้า

ปฏิกิริยาเอสเตอร์ริฟิเคชันก่อนเพื่อลดปริมาณกรดไขมันอิสระ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ด้วยวิธีทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชัน ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปในเบื้องต้น ว่า การสกัดด้วยสารลด

แรงตึงผิวนั้นมีประสิทธิภาพสูง มีกระบวนการสกัดไม่ซับซ้อน อีกทั้งเป็นมิตรต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง ท้าให้การใช้สารลดแรงตึงผิวในการสกัดน้้ามันจากกากดินฟอกสี จึงเป็นอีกทางเลือกท่ี

น่าสนใจในการสกัดน้้ามันกลับมาใช้ใหม่ ลดการสูญเสียน้้ามันปาล์มดิบและส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า 

 

  



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

407 

ก
ล
ุ่ม
วิท

ย
าศ

าส
ต
ร์แ

ล
ะเ

ท
ค
โน

โล
ยี
 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะวิจัยขอขอบคุณบริษัทบางจากไบโอฟูเอล จ้ากัด ในความอนุเคราะห์กากดินฟอกสี และน้้ามัน

ปาล์มดิบ และขอขอบคุณบริษัทไทย อีทอกซีเลท จ้ากัด ส้าหรับความอนุเคราะห์สารลดแรงตึงผิวส้าหรับ

งานวิจัยในครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง 

กรมธุรกิจพลังงาน. (2559). รายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (บี100) ที่

 ได้รับความเห็นชอบการจ้าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ้าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน. 

 กรุงเทพฯ. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2552). คู่มือแนวทางการจัดการของเสียหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว: โครงการส่งเสริม

 การใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากที่ต้องฝังกลบ. ปีงบประมาณ 2552. 

 กรุงเทพฯ. 

Alhamed, Y.A., & Alzharani, A.A. (2 0 0 2 ) .  Regeneration of spent bleaching clay used in edible 

 oil refining in Saudi Arabia”, The 6 th Saudi Engineering Conference, King 1 4 – 1 7 

 December 2 0 0 2 , King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia. 

 Proceedings,Volume 2, Chemical engineering, 441–449. 

Huang, Y.P., & Chang, J.I. (2010). Biodiesel production from residual oils recovered from spent 

 bleaching earth. Renewable Energy, 35, 269–274. 

Naksuk, A., Sabatini, D.A., & Tongcumpou, C. (2 0 0 9 ) .  Microemulsion-based palm kernel oil 

 extraction using mixed surfactant solutions. Industrial Crops and Products, 30, 194–198. 

Do, L.D., & Sabatini, D.A. (2 0 1 0 ) .  Aqueous Extended-Surfactant Based Method for Vegetable 

 Oil Extraction: Proof of Concept. Journal of the American Oil Chemists' Society, 8 7 , 

 1211–1220. 

Kadioglu, S.I., Phan, T., & Sabatini, D.A. (2011). Surfactant Based Oil Extraction of Corn Germ. 

 Journal of the American Oil Chemists' Society, 88 (6), 863-869. 

Tuntiwiwattanapun, N., Tongcumpou, C., Haagenson, D., & Wiesenborn, D. (2 0 1 3 ) . 

 Development and Scale-up of Aqueous Surfactant-Assisted Extraction of Canola Oil for Use as 

 Biodiesel Feedstock. Journal of the American Oil Chemists' Society, 90, 1089–1099. 

AOAC. (1 9 9 0 ) .  Official Methods of Analysis (1 5 th Ed.). Association of Official Analytical 

 Chemists, Arlington. VA. 

EPA. (1996). Method 3540C: Soxhlet extraction. USA. 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

408 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์กากร้าข้าวสกัดน ้ามันซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตน ้ามันร้าข้าวแบบบีบเย็น หรือ cold-pressed defatted rice bran (CDRB) มีการด้าเนินการวิจัยคือ 

ศึกษาการใช้เอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลสเพื่อสกัดโปรตีน และน ้าตาลจาก CDRB ผลการวิจัยพบว่า การใช้ Viscozyme ซึ่งเป็น

เอนไซม์ผสมส้าหรับไฮโดรไลซ์ผนังเซลล์พืชช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนท่ีสกัดได้เม่ือเทียบกับการสกัดท่ีสภาวะด่าง การใช้

เซลลูเลสและไซลาเนสให้ผลเชน่เดียวกับการใช้ Viscozyme การศึกษาน ้าหนักโมเลกุลของโปรตีนท่ีสกัดได้โดยใช้ Sodium 

Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) พบว่าโปรตีนท่ีสกัดโดยใช้และไม่ใช้เอนไซม์มี

รูปแบบไม่แตกต่างกัน กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครสเป็นน ้าตาลหลักท่ีพบในสารละลายโปรตีนสกัด การไฮโดรไลซ์ 

alkaline soluble fraction (เตรียมได้หลังการตกตะกอนแยกโปรตีนออกจากสารละลายโปรตีนสกัดโดยการปรับสภาวะ

เป็นด่าง) ด้วยเอนไซม์ส้าหรับไฮโดรไลซ์ผนังเซลล์พืชท้าให้สามารถเตรียมโอลิโกแซคคาไรด์ได้ จากการวิจัยจะท้าให้ได้

แนวทางในการเตรียมโปรตีนและน ้าตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าจากกากร้าข้าวสกัดน ้ามันต่อไป  

ค้าส้าคัญ: กากร้าข้าวสกัดน ้ามัน โปรตีน น ้าตาล โอลิโกแซคคาไรด์ เอนไซม์ 

 

Abstract 

 The objective of this study was to study a potential method to recover useful ingredients from cold-pressed 

defatted rice bran (CDRB), by-product from rice bran oil industries. Cell wall degrading hydrolase were used to 

extract protein and sugar.  Viscozyme, a mixed cell wall hydrolyzing enzyme, helped increasing protein extracted 

from CDRB compared to alkaline treatment, a method commonly used to extract protein from plant sources. 

Similarly, xylanase and cellulase enhanced protein extraction. No difference in the molecular weight distribution of 

the extracted protein by alkaline and enzymatic treatment was observed.  Glucose fructose and sucrose were major 

sugars in the extracted protein solution. Hydrolysis of alkaline soluble fraction, obtained from the extracted protein 

solution prepared from alkaline treatment after protein precipitation, by cell wall degrading enzymes resulted in 

oligosaccharides. Results from this study presented a potential method to obtain sugar and protein from CDRB.  

Keywords: cold-pressed defatted rice bran, protein, sugar, oligosaccharides, enzymes 
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บทน้า 

 ร้าข้าวเป็นองค์ประกอบในเมล็ดข้าวประมาณร้อยละ 10 เป็นผลพลอยได้จากการผลิตข้าวขัดสี 

ประเทศไทยส่งออกข้าวเฉล่ีย 8 ล้านตันต่อปี ดังนั นจึงมีร้าข้าวจ้านวนมากถูกผลิตขึ นมาต่อปี ร้าข้าวส่วน

ใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกส่วนหนึ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตน ้ามันร้าข้าว กากร้าสกัดน ้ามันที่ได้

จากกระบวนการสกัดเย็น หรือ cold-pressed defatted rice bran (CDRB) ประกอบด้วยโปรตีนที่มี

คุณภาพดี จัดเป็นโปรตีนประเภท hypoallergenic มีความสมดุลของกรดอะมิโนที่จ้าเป็น จากปัจจัยข้างต้น

จึงมีหลายงานวิจัยศึกษาการสกัดโปรตีนจากร้าข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้เอนไซม์

เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการสกัดโปรตีนออกจาก CDRB ร้าข้าวประกอบด้วย (27% cellulose, 37 

% hemicellulose, 5 % lignin) (Baig et al. 2005) เอนไซม์กลุ่มที่ช่วยย่อยสลายผนังเซลล์พืช เช่น เซลลู

เลส เฮมิเซลลูเลส (ไซลาเนส) สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนที่สกัดได้ (Shih 2003 ; Wang et al. 1999) 

โดยเมื่อโครงสร้างของผนังเซลล์ถูกท้าลายท้าให้โปรตีนที่ถูกจับยึดอยู่ภายในละลายออกมาในสารละลาย

สกัดได้มากขึ น  ผลผลิตที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของผนังเซลล์โดยเอนไซม์อาจได้โอลิโกแซคคาไรด์

ซึ่งจัดเป็นพรีไบโอติก  ซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในล้าไส้ ช่วยให้เจริญเติบโตและสังเคราะห์
สารที่มีประโยชน์  และต้านเชื อโรคที่ติดมากับอาหารให้กับร่างกาย ดังนั นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า CDRB 

งานวิจัยนี ศึกษาการใช้เอนไซม์ในการสกัดโปรตีนจาก CDRB และศึกษาการใช้เอนไซม์เพื่อ recover 

น ้าตาลและ/หรือโอลิโกแซคคาไรด์จากสารละลายโปรตีนสกัด  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วัตถุดิบ 

กากร้าสกัดน ้ามันโดยวิธีการบีบเย็น (CDRB) ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผลิตน ้ามันร้าข้าว

แห่งหนึ่ง มีปริมาณไขมันร้อยละ 11.840.06 โปรตีนร้อยละ 14.820.20 ปริมาณไขมันหลังการสกัด

ไขมันโดยการใช้เฮกเซนตามวิธีของ โชคชัย และ คณะ (2549) มีค่าร้อยละ 1.920.11 

เอนไซม์ที่ใช้ในการศึกษา 

Viscozyme เป็นเอนไซม์ผสมที่สามารถย่อยสลายผนังเซลล์พืชที่มีแอกติวิตีของ arabanase, 

cellulase, β-glucanase, hemicellulase, and xylanase ผลิตจาก Aspergillus sp  (Sigma, USA) สภาวะ

ที่เหมาะสมกับการท้างานเมื่อใช้กากร้าข้าวเป็นสารตั งต้นคือ ที่พีเอช 4.5-5 อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 

ไซลาเนส (Xylanase) 3.56 units/mg solid ผลิตจาก Tricoderma viride (Sigma, USA)  

เซลลูเลส (Cellulase) 1.3 unit/mg solid ผลิตจาก Aspergillus niger (Sigma, USA)   

การสกัดโปรตีนโดยการสกัดที่สภาวะด่าง (Alkaline treatment) 

น้าน ้ากล่ันผสมกับ CDRBในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 (W/V) ปรับพีเอชเป็น 9 โดยโซเดียมไฮดรอก

ไซด์เข้มข้น 1 นอร์มัล (RCI Labscan,Thailand) คนผสมตลอดเวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงอุณหภูมิ 55 องศา

เซลเซียส หลังจากให้ความร้อนส่วนผสมที่ 85 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที น้าไปปั่นเหวี่ยงที่ 9000 

rpm เป็นเวลา 20 นาที  (Seward, Handi-spin 15KR, UK)  เพื่อแยกกากร้าข้าวออกจากสารละลาย

โปรตีนสกัด ตกตะกอนโปรตีนที่ pH 4.0 (pI) ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (RCI Labscan, 
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Thailand) เข้มข้น 1.0 นอร์มัล ล้างตะกอนด้วยน ้ากล่ันและท้าแห้งโดยใช้เครื่องท้าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

(Labconco, USA)  

การสกัดโปรตีนโดยใช้เอนไซม์ (Enzymatic  treatment)  

น้า CDRB ผสมกับน ้ากล่ันที่อัตราส่วนข้างต้น ปรับพีเอชเป็น 5 เติมเอนไซม์ตามปริมาณที่ศึกษา

คนผสมตลอดเวลาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ส้าหรับ Viscozyme และ xylanase 

ในขณะที่ใช้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ส้าหรับ cellulase  ปรับพีเอชเป็น 9  คนผสมตลอดเวลาเป็นเวลา 

2 ชั่วโมง หลังจากให้ความร้อนส่วนผสมที่ 85 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที น้าไปปั่นเหวี่ยงที่ 9000 

rpm เป็นเวลา 20 นาที   เพื่อแยกกากร้าข้าวออกจากสารละลายโปรตีนสกัดแล้วน้าสารละลายมา

ตกตะกอนโปรตีนแยกโปรตีนตามท่ีกล่าวข้างต้น  

การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน น ้าตาลรีดิวซ์ และขนาดโมเลกุลโปรตีน 

วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในสารละลายโปรตีนสกัดทั งสองวิธีโดยใช้ BCA protein assay kit 

(Merck, Germany)การวิเคราะห์หาปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) ด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid 

method (DNS method) ศึกษาการกระจายของขนาดโมเลกุลของโปรตีนที่สกัดได้โดยใช้ 12% SDS-

PAGE (sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) ซึ่งเตรียมตามวิธีของ Laemmli 

(1970) ย้อมแถบโปรตีนด้วยโคมาสซีบริลเลียนท์บลู (Coomassie brilliant blue R-250)  

การวิเคราะห์น ้าตาลในสารละลายโปรตีนสกัด 

  น้าสารละลายโปรตีนสกัดปรับพีเอชเป็น 4.0  (pI) ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น 1.0 

นอร์มัล โปรตีนจะตกตะกอนลงมาเมื่อปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกตะกอนโปรตีนออกมาแล้ว น้าส่วนใสท่ีแยกได้มา

แช่ในแอกติเวตคาร์บอน (Food-grade Granular Active Carbon ผลิตจาก Coconut Shell โดย Mazuma, 

Thailand) อัตราส่วนตัวอย่างต่อแอกติเวตคาร์บอนเท่ากับ 2 ต่อ 1 (v/w) เขย่าที่  150 rpm ที่

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องเขย่า (N-Biotek, NB-101MH25, Korea) ล้างแอกติเวต

คาร์บอน ด้วยน ้ากล่ัน ชะน ้าตาลที่ถูกดูดซับบนถ่านด้วยเอทานอลเข้มข้น 25% น้าระเหยน ้าและเอทานอ

ลออกจากสารละลายน ้าตาลโดยใช้เครื่องระเหย (Buchi R114, Switzerland) น ้าที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส วิเคราะห์ monosaccharide composition โดยใช้ HPLC (Shimadzu, Kyoto, Japan) คอลัมน์ 

Inertsil® NH2 (GL Sciences, Japan) ศึกษา  oligosaccharide composition โดยใช้  HPLC คอลัมน์  

Hydrosphere C18 (YMC, Japan) ใ ช้  refractive index detector ใ ช้  glucose, sucrose, cellobiose, 

raffinose (Sigma,USA) xylose (Merck,Germany), moltose (Rankem,India) , cellotriose 

(Megazyme, Australia) เป็นสารมาตรฐาน ตัวอย่างที่ท้าให้เข้มข้นโดยแอกติเวตคาร์บอน แล้วจะถูกน้ามา

กรองผ่าน 0.45 μm filter  ก่อนการวิเคราะห์โดย HPLC 
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การเตรียมโอลิโกแซคคาไรด์จาก Alkaline soluble fraction  

ตกตะกอนคาร์โบไฮเดรตในสารละลายโปรตีนสกัดที่เตรียมโดยการสกัดที่สภาวะด่างหลัง

ตกตะกอนแยกโปรตีนออกไปแล้วด้วยการผสมสารละลายดังกล่าวกับเอทานอลเข้มข้นร้อยละ  95 ใน

อัตราส่วนสารละลายต่อเอทานอล 1 ต่อ 4 (v/v) ตั งทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 12 ชั่วโมงก่อนแยกตะกอนโดย

ใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง น้าตะกอนคาร์โบไฮเดรตที่ได้ท้าแห้งโดยใช้เครื่องท้าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Labconco, 

USA) จะได้ Alkaline soluble fraction  เตรียม Alkaline soluble fraction เข้มข้น  200 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร ในบัฟเฟอร์พีเอช 5 เติมเอนไซม์เซลลูเลสหรือไซลาเนส (5% w/w) หรือ Viscozyme (1% 

v/w)  เขย่าให้เข้ากันดี บ่มท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  วิเคราะห์รูปแบบโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีผลิตได้โดย

ใช้โครมาโตกราฟีแบบผิวบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) บนแผ่น TLC plates silica gel 

F254 200 m (Dynamic adsorbents Inc., USA) ใช้  mobile phase เป็ น  Chloroform : Acetic acid : 

Water ในอัตราส่วน 6:7:1  ระบุต้าแหน่งที่โอลิโกแซคคาไรด์จากกากร้าข้าวเคล่ือนที่ไปโดยใช้สารละลาย

ผสมเอทานอลเข้มข้น 95% ที่มี sulfuric acid เข้มข้น 5% 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในแต่ละการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : 

CRD) ในแต่ละการทดลองมีการท้าซ ้าอย่างน้อย 2 ซ ้า วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองโดย ANOVA 

(analysis of variance) และ Duncan’s new multiple range test ที่ ความเชื่ อมั่ น  95% โดยใช้  SPSS 

statistics 17.0 program 

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

ผลของเอนไซม์ต่อปริมาณโปรตีนและน ้าตาลรีดิวซ์ในสารละลายโปรตีนสกัด 

การใช้ Viscozyme ช่วยเพิ่มการสกัดโปรตีนออกจากกากร้าข้าวโดยการไฮโดรไลซ์ผนังเซลล์ของร้า

ข้าว จะสังเกตว่าการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ในสารละลายสกัดเป็นไปในทางเดี ยวกันกับการ

เปล่ียนแปลงปริมาณโปรตีนที่สกัด การเพิ่มปริมาณเอนไซม์และเวลาในการสกัดมีผลต่อการเพิ่มปริมาณ

โปรตีนในสารละลายสกัดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (รูปที่ 1) การเพิ่มขึ นของปริมาณน ้าตาล

รีดิวซ์บ่งบอกว่าเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายผนังเซลล์ร้าข้าวและช่วยในการสกัดโปรตีนจากร้าข้าว 

Wang et al (1999) พบว่าการใช้เอนไซม์ไฟเตส และไซลาเนสช่วยเพิ่มโปรตีนที่สกัดจากร้าข้าวสกัดน ้ามัน

ได้ Viscozyme มีแอกติวิตี ของไซลาเนสและเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายผนังเซลล์ต่างๆจึงช่วยในการสกัด

โปรตีนจากร้าข้าวเช่นกัน  

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการใช้ไซลาเนสและเซลลูเลสให้ผลเช่นเดียวกับการใช้ Viscozyme ในแง่

การเพิ่มการปลดปล่อยของโปรตีนออกมา ส่งผลในการเพิ่มความเข้มข้นของโปรตีนในสารละลายโปรตีน

สกัด จะเห็นว่าหลังจากไฮโดรไลซ์ร้าข้าวด้วยเอนไซม์ที่สภาวะการท้างานของเอนไซม์แล้วต้องใช้การปรับ

สภาวะเป็นด่างร่วมด้วยซึ่งนอกจากช่วยยับยั งการท้างานของเอนไซม์แล้วยังท้าให้ปริมาณโปรตีนใน

สารละลายโปรตีนสกัดสูงกว่าการใช้การปรับสภาวะเป็นด่างเพียงอย่างเดียว เมื่อเอนไซม์เร่งปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซิสของผนังเซลล์แล้วโปรตีนยังไม่สามารถออกมาจากเซลล์มากนักเนื่องจากที่พีเอช 5 การละลาย

ของโปรตีนน้อยแต่เมื่อปรับสภาวะเป็นด่างแล้วโปรตีนละลายได้มากขึ น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Hanmoungjai et al (2002) 
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รูปที ่1 Protein (A) and reducing sugar (B) contents in the extracted solution prepared by hydrolyzing CDRB using Viscozyme at   

0-1.0% (v/w). Means within the same hydrolysis time with different superscript letters indicate significant differences at P < 0.05. 
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รูปที่ 2 Effect of enzymatic and alkaline treatment on protein content in the extracted solution.    0.4% (v/w) for Viscozyme or 

0.5% (w/w) for xylanase and cellulase     1% (v/w) for Viscozyme or 1% (w/w) for xylanase and cellulase       0.4% 

(v/w) for Viscozyme or 0.5% (w/w) for xylanase and cellulase for 2 h treatment followed by adjusting pH to 9 then stir for 2h 

 1 % (v/w) for Viscozyme or 1% (w/w) for xylanase and cellulase for 2 h treatment followed by adjusting pH to 9 then stir 

for 2h     alkaline treatment 

 

การศึกษาน ้าหนักโมเลกุลของโปรตีนที่สกัดได้โดยใช้ Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide 

Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) พบว่าน ้าหนักโมเลกุลของโปรตีนที่สกัดโดยใช้และไม่ใช้เอนไซม์มี

รูปแบบไม่แตกต่างกันโดยมีขนาดโมเลกุลอยู่ในช่วง 12, 15, 20, 25, 45-50, 67-71 kDa (รูปที่ 3)  

น ้าหนักโมเลกุลของโปรตีนที่สกัดโดยใช้และไม่ใช้เอนไซม์มีรูปแบบไม่แตกต่างกันโดยมีขนาดโมเลกุลอยู่

ในช่วง 12, 15, 20, 25, 45-50, 67-71 kDa (รูปที่ 3)  มีรายงานว่าโปรตีน Albumin ในข้าวมีขนาด

โมเลกุล 60 kDa โปรตีน globulin มีขนาดโมเลกุลในช่วง  12–120 kDa โปรตีนข้าว glutelin  มีขนาด  

21–28 kDa ในขณะที่ โปรตีนข้าว prolamin มีขนาดในช่วง  10–16 kDa (Wang et al 2015) จะเหน็ว่า

โปรตีนที่สกัดได้ในงานวิจัยนี มีขนาดอยู่ในช่วงเดียวกับโปรตีนทั ง 4 ชนิดที่กล่าวไปซึ่งเป็นโปรตีนที่พบใน

ข้าวและร้าข้าว 
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รูปที่ 3 SDS-PAGE profiles of protein extracted from CDRB by alkaline treatment (Lane 1) enzymatic treatment using Viscozyme 

(Lane 2) xylanase (Lane 3) and cellulase (Lane 4) 
 

รูปแบบน ้าตาลในสารละลายโปรตีนสกัด 

ตารางที่ 1 Analysis of sugar (mg/g RB) presented in the hydrolysis solution for alkaline treated and enzymatic 

hydrolysis of defatted CDRB.  

Sample  Hydrolysis time Fructose  Glucose  Sucrose  

Alkaline treated  2.47± 0.24 6.11± 0.31 8.97± 0.71 

     

Viscozyme  2h 7.64± 0.44 12.31± 1.85 6.00± 0.97 

Viscozyme  6h 15.36± 3.17 63.45± 3.83 2.49± 0.56 

     

Cellulase 0mg/g  3h 2.45± 0.82 4.51± 0.24 9.79± 0.20 

Cellulase 5mg/g  3h 1.45± 0.13 6.04± 0.76 7.49± 0.56 

Cellulase 10mg/g  3h 1.66± 0.20 8.84± 0.56 6.72± 0.76 

     

Cellulase 5 mg/g  6h 6.18± 0.76 21.56± 2.31 6.34± 0.24 

Cellulase 10 mg/g  6h 6.87± 0.76 30.90± 2.80 6.28± 0.56 

 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าน ้าตาลที่ตรวจพบในสารละลายโปรตีนสกัดหลังจากตกตะกอนโปรตีนแยก

ออกไปแล้วประกอบไปด้วย ฟรุกโทส กลูโคสและ ซูโครส ในการสกัดโปรตีนโดยใช้เอนไซม์ปริมาณกลูโคส

เพิ่มขึ นเมื่อปริมาณเอนไซม์ที่ใช้และเวลาในการสกัดเพิ่มขึ น ในขณะที่ซูโครสลดลง ซูโครสท่ีละลายออกมา

ระหว่างการสกัดโปรตีนอาจถูกไฮโดรไลซ์โดยเอนไซม์ โดยเฉพาะกรณีที่ใช้ Viscozyme จะเห็นได้ว่าทั งปริมาณ

กลูโคสและฟรุกโตสเพิ่มขึ นเมิ่อเวลาในการสกัดเพิ่มขึ น ไม่สามารถวัดปริมาณโอลิโกแซคคาไรด์ในสารละลาย

โปรตีนสกัดได้มีเพียงโมโน-และไดแซคคาไรด์ที่รายงานในตารางที่  1 Patindol et al (2007) ศึกษาการใช้

เอนไซม์เซลลูเลสในการเตรียมโอลิโกแซคคาไรด์จากร้าข้าวสกัดน ้ามันได้กลูโคสและซูโครสเป็นโมโนแซคคาไรด์

และไดแซคคาไรด์หลักที่พบรวมกันเป็น 50% ของแซคคาไรด์ที่พบ arabinose, fructose xylose ตรวจพบน้อย

มากเมื่อเทียบกับกลูโคส  cellobiose, maltose พบน้อยกว่าซูโครสมาก งานวิจัยเดียวกันนี  ยังพบว่าปริมาณ

25 

20 

35 

48 

63 

17 

11 

75 

kDa 

Lane      1            2          3          4 
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กลูโคสเพิ่มขึ นเมื่อเวลาในการสกัดเพิ่มขึ นเนื่องจากการท้างานของเซลลูเลสในการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลาย 

สอดคล้องกับงานวิจัยนี แต่ท่ีแตกต่างกันคือ มีการตรวจพบแซคคาไรด์ท่ีมี DP 3  ถึง DP 10 ในปริมาณเล็กน้อย 

ทั งนี เป็นเพราะในงานวิจัยของ Patindol et al (2007) มีการผสมส่วนผสมในเครื่องปั่นความเร็วสูงทั งก่อนและ

หลังการใช้เอนไซม์  
 

ตารางที่ 2   Protein and reducing sugar content in the extracted solution before and after protein precipitation by 

adjusting pH of the solution to pI 

Sample Protein content in the extracted 

solution(mg/ml) 

Reducing sugar content in the extracted 

solution (mg/ml) 

Protein content in 

freeze dried 

powder (mg/mg 

sample) 

Before protein 

precipitation 

After protein 

precipitation 

Before protein 

precipitation 

After protein 

precipitation 

Alkaline treatment 14.481.86 5.031.31 2.170.21 1.320.16 0.730.04 

Viscozyme* 21.511.55 15.702.94 

(20.420.49**) 

10.380.09 10.191.32 

(17.350.14**) 

0.690.03 

(0.910.10**) 

*defatted CDRB was hydrolyzed 2 h at pH 5 and 55C before pH was adjusted to 9 for 2h 

**enzymatic hydrolysis time was 6 h at pH 5 and 55C before pH was adjusted to 9 for 2h 
 

การสกัดโปรตีนจากร้าข้าวนิยมใช้กระบวนการสกัดที่สภาวะด่างและตกตะกอนโปรตีนที่จุดไอโซอิ

เลกตริกจะเห็นว่าวิธีการนี สามารถตกตะกอนโปรตีนส่วนใหญ่ในสารละลายโปรตีนสกัดที่สกัดที่สภาวะด่าง 

(โปรตีนเพียงร้อยละ 34 ของที่สกัดได้ไม่ตกตะกอน)  ในขณะที่วิธีการนี ท้าให้คาร์โบไฮเดรทที่อยู่ใน

สารละลายโปรตีนสกัดตกตะกอนด้วยบางส่วนและผสมในผงโปรตีนหลังท้าแห้งดังนั นปริมาณโปรตีนในผง

โปรตีนมีประมาณร้อยละ 73    การตกตะกอนโปรตีนจากสารละลายโปรตีนสกัดด้วยเอนไซม์พบว่าโปรตีน

ตกตะกอนด้วยวิธีนี น้อย (เพียงประมาณร้อยละ 27 ของโปรตีนที่สกัดได้) น ้าตาลท่ีมีปริมาณมากที่มีอยู่ใน

สารละลายโปรตีนสกัด (ตารางที่ 1) อาจมีผลต่อการตกตะกอนของโปรตีนที่ pI  น ้าตาลหรือคาร์โบไฮเด

รทท่ีละลายในสารละลายโปรตีนสกัดไม่ตกตะกอนลงมาพร้อมโปรตีนเนื่องจากเอนไซม์ไฮโดรไลซ์คาร์โบไฮ

เดรทเป็นสายสั นดังจะเห็นจากปริมาณกลูโคสและฟรุกโตสที่สูง (ตารางที่ 1)  จากการตกตะกอนลงมา

น้อยของโปรตีนท้าให้ผลผลิตโปรตีนน้อยกว่าวิธีการสกัดด้วยด่างอย่างไรก็ตามความความบริสุทธิ์ของ

โปรตีนผงเพิ่มขึ นเป็นประมาณร้อยละ 90 (ในกรณีที่ enzymatic hydrolysis time เป็น 6ชั่วโมง) อาจเป็น

เพราะคาร์โบไฮเดรตที่ตกตะกอนพร้อมโปรตีนมีน้อยเนื่องจากถูกไฮโดรไลซ์เป็นสายสั นและไม่ตกตะกอน

หรืออาจเป็นเพราะคาร์โบไฮเดรตที่จับกับโปรตีนถูกไฮโดรไลซ์เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก  ผลผลิตโปรตีนที่ได้

จากการสกัดโปรตีนโดยการใช้ด่างหลังท้าแห้งแล้ว คือ ร้อยละ 5.040.038 ของน ้าหนักกากร้าข้าว 

ในขณะที่ปริมาณโปรตีนในกากร้าข้าวคือร้อยละ 14.820.20 แสดงว่าวิธีการสกัดด้วยด่างยังสกัดโปรตีน

ได้น้อย การใช้เอนไซม์ช่วยเพิ่มผลผลิตโปรตีนได้แต่ในขั นตอนท้าแห้งเป็นโปรตีนผงไม่สามารถใช้การ

ตกตะกอนโปรตีนที่จุดไอโซอิเลกตริก 

 

โอลิโกแซคคาไรด์จากสารละลายโปรตีนสกัด 

ระหว่างกระบวนการสกัดโปรตีนที่สภาวะด่างเฮมิเซลลูโลสซึ่งเป็นเทอมที่ใช้เรียกโพลิแซคคาไรด์ที่

ถูกสกัดออกมาจากผนังเซลล์พืชโดยการใช้ด่างความเข้มข้นต่้าจะถูกสกัดออกมาด้วย หลังขั นตอนการปรับ
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พีเอชของสารละลายสกัดเพื่อให้โปรตีนตกตะกอน การแยก alkaline soluble fraction หลังตกตะกอน

โปรตีนท้าได้โดยการตกตะกอนโดยใช้เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เมื่อน้าตะกอนที่ได้ไปท้าแห้งจะได้ผงสี

ขาวที่มีเฮมิเซลลูโลส Aoe et al. (1993) สกัดเฮมิเซลลูโลสจากร้าข้าวสกัดน ้ามันที่พีเอช 11 ที่ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ในขณะที่สภาวะในการสกัดโปรตีนในงานวิจัยนี ท้าท่ีสภาวะรุนแรงน้อยกว่าคือ

ที่พีเอช 9 ที่ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แต่จาก รูปที่ 2 พบว่าเอนไซม์เซลลูเลสและเอนไซม์ไซ

ลาเนสสามารถไฮโดรไลซ์ alkaline soluble fraction สกัดได้ให้โมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคคาไรด์ที่มี 

DP ตั งแต่ 2 ขึ นไป การใช้เอนไซม์เซลลูเลสและเอนไซม์ไซลาเนสในการไฮโดรไลซ์ร้าข้าวโดยตรงไม่

สามารถให้ผลผลิตเป็นโอลิโกแซคคาไรด์ได้เนื่องจากการเข้าถึงซับสเตรทของเอนไซม์ท้าได้ยากท้าให้อัตรา

การไฮโดรไลซิสน้อย อัตราการไฮโดรไลซิส alkaline soluble fraction มีอัตราสูงกว่าอัตราการไฮโดรไลซิส

ร้าข้าวมาก (ไม่ได้แสดงข้อมูล) แสดงให้เห็นว่าที่สภาวะที่ใช้ในงานวิจัยนี สามารถใช้เตรียม alkaline 

soluble fraction ที่น้ามาใช้ผลิตโอลิโกแซคคาไรด์ได้  

รูปแบบโมโนแซคคาไรด์และโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการไฮโดรไลซ์เฮมิเซลลูโลสด้วยเอนไซม์

เซลลูเลสและเอนไซม์ไซลาเนสมีความคล้ายคลึงกันอาจเป็นผลมาจากเซลลูเลสอาจมีแอกติวิตี ของไซลาเนส

และไซลาเนสมีแอกติวิตี ของเซลลูเลสได้ ส่วนการใช้ Viscozyme ให้โมโนแซคคาไรด์ปริมาณสูงกว่าโอลิโก

แซคคาไรด์เนื่องจาก Viscozyme เป็นเอนไซม์ผสมที่มีแอกติวิตี ของ β-glucanase ซึ่งให้ผลผลิตเป็นโมโน

แซคคาไรด์  

 
รูปที่ 3 TLC of oligosaccharides obtained from enzymatic hydrolysis of alkaline soluble fraction using cellulase (Lane 2 and 3 for 

hydrolysis time of 2 and 6h, respectively) xylanase (Lane 6 and 7 for hydrolysis time of 2 and 6h, respectively) and Viscozyme 

(Lane 2 and 3 for hydrolysis time of 2 and 6h, respectively). Lane 1, 5 and 9 represent glucose standard. Lane 4 and 8 represent 

cellobiose standard. 

 

 

สรุปผลการศึกษา  

  การใช้เอนไซม์ช่วยให้สกัดโปรตีนออกมาในสารละลายด่างได้มากขึ น คาร์โบไฮเดรตที่ตรวจวัดได้

ในน ้าสกัดคือกลูโคส ฟรุกโทส และซูโครส โปรตีนร้าข้าวที่สกัดโดยใช้การปรับสภาวะเป็นด่างและการใช้

เอนไซม์มีขนาดโมเลกุลและมีรูปแบบไม่แตกต่างกัน  เอนไซม์ cellulase และ xylanase ไฮโดรไลซ์

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้งใน alkaline soluble fraction หลังตกตะกอนโปรตีน ใช้ในการผลิตโอลิโกแซคคา

ไรด์ได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ ภายใต้ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

Lane       1        2       3       4             5      6      7        8          

9     10   11     
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มุ่งเน้นหาความเป็นไปได้ในการน าวัสดุเหลือท้ิงทางเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายมาใช้ในการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยได้น า ใบสับปะรด ใบข้าวโพดและฟางข้าวมาใช้

ในการศึกษาคร้ังนี้ โดยท าการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรดังกล่าวเป็นเส้นใยเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และผลิต

เป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อศึกษาการน าไปใช้จริง ผลการศึกษาพบว่าใบสับปะรดเป็นวัดสุท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามา

ผลิตบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก สามารถแปรรูปได้เส้นใยท่ีมีผิวเรียบ มีความยืดหยุ่นสูง อย่างไรก็ตามเม่ือน ามาผลิตเป็นบรรจุ

ภัณฑ์ และทดสอบการใช้งานพบว่า กลุ่มผู้ทดลองใช้ยังคงต้องการให้บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดมีความคงทนแข็งแรง

มากกว่านี้  

ค าส าคัญ: ใบสับปะรด ใบข้าวโพด ฟางข้าว เศษวัสดุทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

Abstract 

 This study aims to investigate the feasibility of green packaging production using agricultural wastes in 

Chiang Rai province for replacement of plastic bags. Pine apple leaves, corn leaves and rice straw were used in this 

study. They were transformed to fibers before being identified their physical characteristics and produced the 

packaging model for the pilot test. The results showed that pineapple leaves were the most suitable material for 

production of green packaging due to its characteristics such as smooth fiber, and high flexibility. As for the pilot 

test of the packaging model made of pine apple leaves, the researchers still would like higher durability of the 

packages. 

Keywords: Pine apple leaves, Corn leaves, Rice straw, Agricultural wastes, Green packaging 

 

บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้ มีการน าพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติหลักของ 

พลาสติกมีราคาถูก น้ าหนักเบา มีความยืดหยุ่น มีความหนาแน่นต่ า ทนแรงอัดได้สูง คงทนต่อสารเคมี ไม่เป็น

สนิม ไม่ผุกร่อน ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ ท าให้พลาสติกมีข้อดีเหนือวัสดุอื่นๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) 

และด้วยคุณสมบัติที่ไม่สามารถย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่งผลให้พลาสติกมีอายุยาวนานนับร้อยปี ท าให้มี

พลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะจ านวนมาก โดยพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2556 มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นอยู่ในช่วง 
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1.66– 2.89 ล้านตันโดยเป็นขยะถุงพลาสติกประมาณ ๘๐ % ของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด(กรมควบคุม

มลพิษ, 2557)การจัดการขยะพลาสติกในปัจจุบันคือการฝังกลบซึ่งส้ินเปลืองพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจาก

พลาสติกย่อยสลายได้ช้า ดังนั้นในปัจจุบันการเลือกใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างย่ิง ซึ่งมีนัยต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม อาทิ ปัญหาโลกร้อนและการ

หมดลงของน้ ามันปโโตรเลียม เป็นต้น โดยได้มีการศึกษาการใช้เส้นใยหรือวัสดุธรรมชาติต่างๆ มาผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติก 

ในจังหวัดเชียงรายนั้นมีเศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรอยู่หลายชนิด แต่ที่ปริมาณค่อนข้างมากแปรตาม

พืชพันธุ์ทางเกษตรที่ปลูกในระดับเศรษฐกิจได้แก่ ใบสับปะรด ใบข้าวโพด และฟางข้าว ซึ่งวัสดุดังกล่าวมี

ลักษณะของเส้นใยธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจการน าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น

จังหวัดเชียงราย มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก โดยจะมุ่งเน้นศึกษา อัตราส่วนที่เหมาะสมในการ

ขั้นรูปบรรจุภัณฑ์ คุณลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์และการน าไปใช้ทดแทน เพื่อศึกษาแนวโน้มความ

เป็นไปได้ในการน าวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมทดแทน

การใช้พลาสติกในอนาคตต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 วัสดุ อุปกรณ์ 

 เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ใบสับปะรด ใบข้าวโพดและฟางข้าว น ามาจาก ต าบล

นางและ ต าบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โดยเศษวัสดุจะถูกน ามาบดปั่นด้วยเครื่องบดอาหารให้ได้ลักษณะเป็น

เย่ือหรือเส้นใย เพื่อน าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส าหรับการศึกษาคุณลักษณะของเส้นใยเบื้องต้นจากนั้นเย่ือ

ของวัสดุแต่ละชนิดจะถูกน ามาต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 15% นาน 45 นาที ตามวิธีของ วุฒินันท์และคณะ 

2547. เย่ือที่ผ่านการต้มที่ได้จะถูกล้างด้วยน้ าสะอาด น าไปขึ้นรูปบนแผ่นขึ้นรูปและตากหรืออบจนแห้งเพื่อ

น าไป วิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ และน าไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

วิธีการ 

 การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษา อัตราส่วนและคุณสมบัติทางกายภาพของเศษวัสดุ 

 การเตรียมตัวอย่างถูกดัดแปลงจากวิธีการของ วุฒินันท์และคณะ 2547 โดยวัสดุเป็น ใบสับปะรด ใบ

ข้าวโพดและฟางข้าว โดยมีอัตราส่วนที่ก าหนดในการศึกษาจะยึดใบสับปะรดเป็นวัสดุหลักตามการศึกษา

เบื้องต้นที่พบว่า เย่ือสับปะรดมีความหยืดหยุ่นดีที่สุด ซึ่งอัตราส่วนของเย่ือสับปะรดต่อเย่ือข้าวโพด และต่อ

เย่ือฟางข้าวเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ คือ 90:10, 80:20, 70:30, และ 60:40 โดยคุณสมบัติของ

แผ่นเย่ือที่ได้ ถูกศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพเบื้องต้น ด้าน ลักษณะผิวสัมผัส การพับงอ ความยืดหยุ่น การ

อุ้มน้ า การฉีกขาดและการซับน้ ามัน ด้วยการประเมินอย่างง่ายด้วยการสัมผัสด้วยมือและการสังเกตด้วยตา

เปล่าซึ่งถูกดัดแปลงวิธีการประเมินจากรายงานก่อนหน้า  (Xiaoและคณะ, 2011) 

 ในส่วนของการศึกษาการน าไปใช้ เย่ือกระดาษที่ผลิตจาก ใบสับปะรด ใบข้าวโพดและฟางข้าว จะถูก

น าไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ อาทิ ถุงใส่ของ ถุงหรือถาดใส่ขนม เป็นต้น โดยความพึงพอใจต่อการใช้ใน

ด้านรูปลักษณ์และการใช้งาน จากการท าสนทนากลุ่มของนักศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้าภายใน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาลักษณะของเส้นใยเศษวัสดุทั้ง 3 ชนิดด้วยส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า เส้นใยใบ

สับปะรดมีลักษณะเส้นใยเล็กเรียงติดกันเป็นแพ เส้นใยใบข้าวโพดมีลักษณะเส้นใยค่อนข้างหนา หยาบ มี

ระยะห่างระหว่างเส้นใยมาก ในขณะที่ เส้นใยฟางข้าวลักษณะเส้นใยค่อนข้างหนา หยาบ ใหญ่ เส้นใยไม่ยึด

ติดกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 

นอกจากนี้ ได้มีการสังเกตด้วยสายตาและการสัมผัสหลังจากการขึ้นรูปเย่ือของวัสดุเป็นแผ่นแล้วพบว่า

เส้นใยทั้ง 3 ชนิด ให้ผิวสัมผัสเรียบ ใบสับปะรดและฟางข้าวมีความยืดหยุ่นดี ในขณะที่ใบข้าวโพดให้ความ

ยืดหยุ่นน้อยที่สุด ใบสับปะรดยังมีความเข็งแรงมากที่สุดด้วย ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการสังเกตด้วยตาและสัมผัส แผ่นขึ้นรปูจากเส้นใยเศษวัสดุเหลือท้ิง 

 มีลักษณะ  ×  ไม่มีลกัษณะ 

 ในส่วนของการศึกษาอัตราส่วนของเส้ยใยสับปะรดต่อเส้นใยประเภทอื่นๆ ต่อคุณลักษณะทาง

กายภาพเพื่อน าไปพิจารณาการน าไปผลิตบรรจุภัณฑ์ ผลการศึกษาแสดงดังรูปที่ 1 ตารางที่ 2และ 3 ซึ่งจะ

เห็นได้ว่า ใบสับปะรดมีความยืดหยุ่นสูงไม่ฉีกขาดง่ายเหมือนเส้นใยใบข้าวโพดและฟางข้าว การเพิ่ม

เส้นใยวัสดุเหลือทิ้ง 
วิเคราะห์

ลักษณะ 

การสังเกตุลักษณะเส้นใย 

ด้วยตาเปล่า 
ความทดสอบยึดหยุ่นและความแข็งแรง 

ความ

ยืดหยุ่น 

ผิวสัมผัส

เรียบ 

ความ 

อ่อนนุ่ม 

การฉีกขาด การพับงอ การซับ

น้ ามัน 

เส้นใยใบสับปะรด 

 

เส้นใยใบ

สับปะรดมี

ลักษณะเส้นใย

เล็ก พันเรยีง

ติดกันแน่น 

   ฉีกขาด

ค่อนข้าง

ยาก 

พับงอได ้ ซึมผ่านได้

และฉีกง่าย 

เส้นใยใบข้าวโพด 

 

เส้นใยใบ

ข้าวโพดมี

ลักษณะเส้นใย

ค่อนข้างหนา 

หยาบ มี

ระยะห่าง

ระหว่างเส้นใย

มาก 

×   ฉีกขาดยาก พับงอได ้ ซึมผ่านได้

และฉีกง่าย 

เส้นใยฟางข้าว 

 

เส้นใยฟางข้าว

ลักษณะเส้นใย

ค่อนข้างหนา 

หยาบ ใหญ่  

เส้นใยไม่ยึด

ติดกัน 

  × ฉีกขาดยาก พับงอได ้ ซึมผ่านได้

และฉีกง่าย 
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สัดส่วนของใบข้าวโพดจะท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเข้มมากขึ้น คล้ายคลึงกับการเพิ่มสัดส่วนของฟางข้าวที่ส่งผล

ให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งกระด้างมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อรูปลักษณ์ในการน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้

พบว่า ในทุกอัตราส่วนของการศึกษาของเส้นใยทั้ง 3 ชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ไม่สามารถอุ้มน้ าได้และน้ ามัน

สามารถซึมผ่านได้ 

 

 

 

 

 

ใบสับปะรด   ใบข้าวโพด     ฟางข้าว 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะของกระดาษจากเส้นใยต่างๆ 

 

 

ตารางที่ 2 ลักษณะของกระดาษจากเส้ยใยผสมในอัตราส่วนต่างๆ 

ชนิดของเส้นใย 
อัตราส่วน 

90:10 80:20 70:30 60:40 

ใบสับปะรด+ใบข้าวโพด 

 

 

 

 

    

ใบสับปะรด+ฟางข้าว 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ 

ชนิดของบรรจภุัณฑ์ 
อัตราส่วน 

(ร้อยละ) 

คุณลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ การทดสอบด้วยน้ ามัน 

ผิวเรียบ ไม่อุ้มน้ า พับงอได้ ความยืดหยุ่น ฉีดขาดยาก ไม่ซึมผ่าน 
ฉีกขาด

ยาก 

ใบสับปะรด 100    ค่อนข้างยืดหยุ่น ค่อนข้างยาก × × 
ใบข้าวโพด 100 ×   ค่อนข้างยืดหยุ่น ค่อนข้างยาก × × 
ฟางข้าว 100    ค่อนข้างยืดหยุ่น ค่อนข้างยาก × × 

ใบสับปะรด+ใบข้าวโพด 90:10    ค่อนข้างยืดหยุ่น ค่อนข้างยาก ×  

80:20    ยืดหยุ่นเล็กน้อย × ×  

70:30    ค่อนข้างยืดหยุ่น  ×  

60:40 ×    ค่อนข้างยืดหยุ่น  ×  

ใบสับปะรด+ฟางข้าว 90:10    × × ×  

80:20    ยืดหยุ่นเล็กน้อย × ×  

70:30    ยืดหยุ่นเล็กน้อย × ×  

60:40    ยืดหยุ่นเล็กน้อย × ×  

 มีลักษณะ  ×  ไม่มีลกัษณะ 
 

เส้นใยสับปะรดถูกเลือกมาผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2  ซึ่งบรรจุภัณฑ์ได้ถูกน าไป

ทดลองใช้โดยกลุ่มนักศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ภายหลังการใช้ได้มีการท าสนทนากลุ่มเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ผล

การศึกษามีในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มผู้ทดลองพึงพอใจต่อ สี ผิวสัมผัส รูปแบบ ความสามารถใน

การใส่ส่ิงของและการน ากลับมาใช้ซ้ า แต่ไม่ค่อยพึงพอใจต่อความยาวนานหรือคงทนต่อการใช้งานของ

บรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 บรรจุภัณฑ์ผลิตจากเส้นใยสับปะรด 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าเส้นใยจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร ของจังหวัดเชียงราย มีแนวโน้มที่ดีในการ

น าไปใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อทดแทน โดยเฉพาะ ใบสับปะรด ด้วยคุณสมบัติ ที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่ฉีกขาด

ง่าย มีผิวสัมผัสที่เรียบเนียน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า เส้นใยสับปะรดไม่สามารถอุ้มน้ า ไม่มีความคงทน คงรูป

เพียงพอ สอดคล้องกับ งานวิจัยก่อนหน้าที่ศึกษาการผลิตกล่องอาหารจากใยสับปะรดที่พบว่า ใยสับปะรดมี

ความอ่อนตัวไม่สามารถขึ้นรูปเป็นกล่องอาหารได้  (Nanthaya and Taweechai, 2012, Nanthaya and 

Taweechai, 2014) นอกจากนี้ การเพิ่มสัดส่วนของเส้นใยใบข้าวโพดและฟางข้าวที่เหมาะสมยังช่วยให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อแข็งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มสัดส่วนดังกล่าว ส่งผลต่อผิวสัมผัสและสีสันของผลิตภัณฑ์

ที่อาจกระทบต่อความรู้ สึกของผู้ใช้ได้ ซึ่งการศึกษานี้ได้แนะน าให้มีการศึกษาสัดส่วนของเส้นใยอื่นๆ 

นอกเหนือจาก ใบข้าวโพดและฟางข้าว อาทิ ชานอ้อย หรือการใช้สารฟอกขาวในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มเกินไป 

หรือการเสริมอัตราส่วนของพลาสติกเพื่อเพิ่มความคงทนและกันซึมน้ า เป็นต้น อย่างไรก็ดี การศึกษาการใช้

เศษวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม ยังควรที่จะต่อยอดการศึกษาด้านมาตรฐานทางวัสดุ

ศาสตร์และพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการจัดการของเสียจากการผลิต

เย่ือกระดาษด้วยวัสุดทางการเกษตร ด้วยการน าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ อาทิ การปรับเปล่ียนวีธีการล้างเย่ือเพื่อ

ลดปริมาณการใช้น้ า การลดการใช้สารเคมีในการแช่เย่ือ (ธ ารงรัตน์และคณะ, 2545)เป็นต้น เพื่อให้เกิด

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้าการเกษตรบนโทรศัพท์มือถื อ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้า

การเกษตรบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 

ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ศึกษาและจัดท าสารสนเทศ และสูตรค านวณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร และ

จากส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อน าข้อมูลมาท าสูตรในการค านวณบัญชีต้นทุน ส่วนท่ี 2 พัฒนาระบบ

โปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้าการเกษตรบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร ใช้วงจร

ในการพัฒนาพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ใช้ภาษา Java ในการเขียนโปรแกรม และใช้ฐานข้อมูล 

SQLite ในการจัดเก็บข้อมูล ส่วนท่ี 3 ได้มีการน าโปรแกรมไปถ่ายทอด และเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้

งานโปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานโปรแกรมจากผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก ( x 4.09, S.D.=0.71) 

ค าส าคญั : โปรแกรมบัญชีต้นทนุ  เกษตรกร  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

Abstract 

The purpose of study aimed 1) to develop cost accounting program of agricultural products on mobile 

phone in android operating system for agriculturist 2) to study the satisfaction of using cost accounting program of 

agricultural products on mobile phone in android operating system for agriculturist. The researcher divided the 

research process into 3 parts; followed as, 1) to study and manage information and formula by collecting the data 

from agriculturist and Nakhon Sawan Provincial Agricultural Extension Office to create the cost accounting formula. 

2) to develop cost accounting program of agricultural products on mobile phone in android operating system for 

agriculturist by SDLC, Java for building the program, and SQLite database for saving the data. 3) to use the 

program in sample group and collect the data from 50 satisfaction forms. There are 50 people who used program. 

The result showed high level of satistification ( x 4.09, S.D.=0.71) 

Keywords: Cost Accounting Program ,Agriculturist , Android Operating System 
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักของประเทศ ซึ่งจะมีการท า

การเกษตรหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การปลูกข้าว ปลูกอ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี

ความส าคัญของประเทศ ทั้งนี้เพราะการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ซึ่งนอกจากข้าว

จะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก

[1]  และนอกจากจะปลูกข้าวเป็นหลักแล้ว ยังมีการท าการเกษตรประเภทอื่นๆ เป็นสินค้าส่งออกอีกด้วย  

ทั้งนี้การที่จะด าเนินการท าการเกษตรนั้น เกษตรกรต้องมีการลงทุนในการด าเนินการซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คือ

เมื่อต้องการลงทุนเกษตรกรจะท าการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทุก

ส่ิงที่ลงทุนนั้นก็คือต้นทุนในการผลิตทั้งส้ิน เมื่อขายผลผลิตได้ ชาวเกษตรกรกลับกลายต้องเป็นหนี้สิน

รายได้ไม่คุ้มค่ากับรายจ่าย ซึ่งเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย และปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งไม่

ถูกต้อง ท าให้ต้องเสียค่าใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น [2] และจากผลงานวิจัย เรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนของ

เกษตรกรในชนบทไทย ได้มีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,410 ราย มีเงินออมเฉล่ีย 14,432 บาท 

มีหนี้สินเฉล่ีย 167,597 บาท รายได้การเกษตรเฉล่ีย 140,076 บาท รายได้นอกการเกษตร 60,288 

บาท ค่าใช้จ่ายในการเกษตรเฉล่ีย 75,043 บาท และค่าใช้จ่ายนอกการเกษตรเฉล่ีย 121,030 บาท[3] และ

ต้นทุนจากการปลูกข้าวมีต้นทุนเฉล่ียอยู่ที่ 5,083.27 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉล่ียอยู่ที่ 614 บาทต่อไร่ ซึ่ง

ต้นทุนในการปลูกข้าวประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญได้แก่ ต้นทุนด้านวัตถุดิบร้อยละ 13 ต้นทุนด้าน

ค่าแรงร้อยละ 24 และต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตร้อยละ 63 อัตราก าไรต่อยอดขาย เท่ากับ 10.40% 

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า[4] จากเหตุนี้เป็นส่วนที่ท าให้เกษตรกรไม่สามารถทราบต้นทุนในการผลิตสินค้า

ของตนเองได้จึงส่งผลให้มีก าไรจากผลผลิตน้อย และยังมีภาระการเป็นหนี้ ซึ่งในการท าการเกษตร

จ าเป็นต้องมีการท าบัญชีต้นทุนเพื่อที่จะได้รู้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลก าไรมากที่สุด ใน

ความหมายของการท าบัญชีต้นทุนนั้นก็คือ วิธีทางการบัญชีที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของการ

ด าเนินการท าธุรกิจประเภทต่างๆ[5] ประกอบกับแนวโน้มในการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนที่ประเภทสมาร์ท

โฟนมีการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างตัวเนื่องท าให้การแข่งขันในการพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ เกิดขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในชีวิตประจ าวัน[6]  

 ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนผสานรวมกับการท าบัญชี

ต้นทุน เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถรู้ต้นทุนที่ตนเองใช้ลงทุนในการท าการผลิตได้ โดยเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การพัฒนาได้น าระบบปฏิบัติการบนมือถือแอนดรอยด์ซึ่งเป็นที่นิยมและมีความสามารถเปิดกว้างให้กับ

นักพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการบนมือถือแอนดรอยด์ 

 โดยผู้วิจัยจะได้ท าการพัฒนาโปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีต้นทุน การ

ผลิตสินค้าการเกษตรบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร และศึกษาความพึง

พอใจต่อการใช้โปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้าการเกษตรบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชงิประยุกต์ (Applied Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวิจัย

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 การด าเนินการวิจัยในส่วนแรกนั้นผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview Method) และเก็บข้อมูลจากเกษตรกร จากต าบลหนองกรด 

อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อให้ทราบถึง

การลงทุนการท าการเกษตรของคนในจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งทางส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

นครสวรรค์ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทุนในการท าการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ 

และได้จัดท าสรุปผลการลงทุนทางด้านต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร โดยทางคณะผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง

จากต้นทุนการปลูกข้าว การปลูกอ้อย และการปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ปลูกมากใน

จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้นจึงได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อท าการคิดสูตรในการค านวณต้นทุน

ของสินค้าทางการเกษตรดังกล่าว  

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้าการเกษตรบน

โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร โดยใช้หลักขั้นตอนของการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC) [7] ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นระยะเริ่มแรกของการพัฒนาระบบงานที่จะต้องมีการเก็บรวบความ

ต้องการของผู้ใช้งาน โดยทางผู้วิจัยได้ติดต่อขอข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว มันส าปะหลัง และอ้อยจาก

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ [8] เพื่อที่จะน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน 

2. การวิเคราะห์ (Analysis) เมื่อผ่านขั้นตอนการวางแผนแล้วนั้นผู้วิจัยได้ทราบถึงต้นทุนการผลิต

แล้วนั้นได้น าเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีต้นทุน การผลิตสินค้า

การเกษตรบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร โดยในส่วนของข้อมูลนั้น

ผู้วิจัยได้ท าการน าข้อมูลมาแยกเป็น 2 หัวข้อหลักส าหรับใช้ในการค านวณต้นทุนได้แก่ ต้นทุนคงที่ และ

ต้นทุนผันแปร เพื่อมาท าการหาสูตรในการค านวณหา [5] ดังนี้ 

1) สูตรการค านวณก าไรผันแปรต่อหน่วย = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย – ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย  

2) สูตรการค านวณหาจุดคุ้มทุน  

  2.1) จุดคุ้มทุนท่ีเป็นจ านวนหน่วย = ต้นทุนคงที่รวม  /ก าไรผันแปรต่อหน่วย  

  2.2) จุดคุ้มทุนท่ีเป็นจ านวนเงิน = ต้นทุนคงที่รวม  /อัตราก าไรส่วนเกินต่อหน่วย  

3) สูตรการค านวณหาก าไรส่วนเกิน = จ านวนขายรวม – ต้นทุนผันแปร  

3. การออกแบบ (Design) น าส่ิงที่ได้จากการวิเคราะห์ มาออกแบบเป็นระบบงาน เพื่อเป็นการ

พัฒนาในขั้นตอนถัดไป ของการออกแบบ Form, Dialogues, Interface, Files & Database, Program และ 

Process design   
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รูปที่ 1 แสดงแผนผังการท างานของระบบ 

 

        

         

     

                

         

      

           

      

          

 
 

4. การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation) เป็นระยะของการสร้างระบบงาน โดยการเขียน

โปรแกรม โดยผู้วิจัยได้ท าการพัฒนางานโดยใช้โปรแกรมภาษาจาวาและใช้ฐานข้อมูล SQLite ในการ

จัดเก็บข้อมูล นอกจากจะท าการพัฒนาระบบงานแล้วในขั้นตอนนี้ยังเป็นการติดตั้งระบบ และท าการ

ทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการท างานของระบบ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Block Box 

Testing โดยในส่วนของโปรแกรมจะท าการให้ผู้ใช้งานสามารถท าการค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าทางการ

เกษตร ได้ 3 ชนิดคือ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 

5. การบ ารงุรักษา (Maintenance) หลังจากติดตั้งและมีการใช้งานจรงิแล้วก็จะต้องมีการบ ารงุรักษา

ระบบโดย โดยได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุ 

ส่วนที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   

“การใช้โปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ส าหรับเกษตรกร” และได้มีการท าการประเมินโปรแกรมโดยผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน โดยแบ่งเป็น

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จ านวน 20 คน และเกษตรกรใน

เขตต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จ านวน 30 คน ได้ท าการประเมินใน 4 ประเด็น คือ ด้าน

เนื้อหา ด้านการใช้งาน ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ และด้านภาพรวมของโปรแกรม 
 

ผลการศึกษา 

ผลการพัฒนาโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร มีผลการพัฒนาดังนี้ 

1. ได้โปรแกรมที่มีองค์ประกอบตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานคือ เป็นโปรแกรมมีความ

สะดวกในการ 
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กรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และการค านวณต้นทุน พร้อมท้ังค านวณจุดคุ้มทุนของการลงทุนเพาะปลูกสินค้า

ทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง โดยการน าข้อมูลต้นทุนของการลงทุนในการท าการ

เพาะปลูกเข้าไปในระบบ ระบบจะท าการค านวณจุดคุ้มทุน ซ่ึงจะได้ข้อมูลการค านวณคือ ข้อมูลก าไรผัน

แปร ก าไรส่วนเกิน อัตราก าไร และยอดท่ีจะต้องขายให้ได้ เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ในวิเคราะห์ยอดขายที่

จะต้องขายให้ได้ และใช้ในการวางแผนการท าการลงทุนต่อไปได้ และเป็นโปรแกรมที่มีการเก็บข้อมูลของ

การลงทุนได้อย่างครบถ้วน ตามหลักของการลงทุนในการท าการเกษตร 

2. ผลของการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้ผลการพัฒนา

ระบบที่ปรากฏดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงการหน้าจอการท างานของระบบงาน 

 

     
 

3. การทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบด้วยการทดสอบแบบ Black Box Testing 

พบว่าเข้าใช้ 

งานเมนูในการเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความถูกต้อง และการค านวณค่าก าไรผันแปร

ต่อหน่วย ก าไรส่วนเกิดต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องขายให้ได้ต่อไร่ และอัตราก าไรส่วนเกินที่จะได้รับ มี

ความถูกต้องตามสูตรของการค านวณ 

จากนั้นได้น าโปรแกรมไปท าการทดสอบและอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน โดย

แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จ านวน 20 คน และเกษตรกรในเขตต าบลหนอง

กรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จ านวน 30 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมในการช่วยคิด

ค านวณต้นทุน และการหาจุดคุ้มทุนได้อย่างถูกต้อง และได้มีการท าการประเมินโปรแกรมโดยผู้เข้าร่วม

อบรมใน 2 ส่วนได้แก่ด้านข้อมูลทั่วไป และด้านการแสดงความคิดเห็นต่อโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิต

สินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกรซึ่งประกอบ 4 ประเด็น 

คือ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ และด้านภาพรวมของโปรแกรม โดยมีผลการ

ประเมินโปรแกรมดังนี้ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

จากการประเมินข้อมูลทั่วไป ในส่วนของเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมิน

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.0 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.0  มีอายุอยู่ที่ระหว่าง 21 – 35 

ปี คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 36 – 45 คิดเป็นร้อยละ 38.0 และมีระดับการศึกษาสูงสุด 

อยู่ที่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.0 และรองลงมาคือประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีอาชีพ

พนักงาน อบต  .คิดเป็นร้อยละ 40.0 และรองลงมาคือ เกษตรกรท าไร่อ้อย 24.0 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บน

โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร โดยการแปลผลระดับความพึงพอใจของ

ผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวความคิดของ เบสท์  (Best W. John. 1997, 

p190) 

 ค่าเฉล่ีย 4.50–5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50–4.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50–3.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50–2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

จากการประเมินของผู้ใช้งาน โดยแบ่งการสอบถามออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

ด้านเนื้อหา  

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน อยู่ที่ค่าเฉล่ีย 4.34 ( x 4.34, S.D.=0.63) มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 ( x 4.06 

, S.D.=0.71)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และหัวข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อมูลที่น าเสนอ

ครอบถ้วนตรงกับความต้องการ มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.86 ( x 3.86, S.D.=0.67) มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านเนื้อหา มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.07 ( x 4.07, S.D.=0.67) มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านการใช้งาน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจด้านการใช้งาน โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในหัวข้อ ความพึงพอใจ

โดยรวมในการใช้โปรแกรม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.22 ( x 4.22, S.D.=0.74) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก รองลงมาคือ โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 ( x 4.18, S.D.=0.72) 

และโปรแกรมสามารถอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ที่  4.18 ( x 4.18, 

S.D.=0.66) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และหัวข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ความเร็วในการ

ตอบสนองของโปรแกรม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.84 ( x 3.84, S.D.=0.71)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านการใช้งาน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.08 ( x 4.08, S.D.=0.71) มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 
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ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในหัวข้อ 

ความเหมาะสมของสีสันตัวอักษรภายในโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 ( x 4.02, S.D.=0.65)  มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรภายในโปรแกรม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 

3.94 ( x 3.94, S.D.=0.74)  และความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรภายในโปรแกรม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 

3.94 ( x 3.94, S.D.=0.71)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านรูปแบบและ

ภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.97 ( x 3.97, S.D.=0.70) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านภาพรวมของโปรแกรม 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจด้านภาพรวมของโปรแกรม โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในหัวข้อ 

โปรแกรมสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.30 ( x 4.30, S.D.=0.76)  มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความน่าสนใจในโปรแกรม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.26 ( x 4.26, 

S.D.=0.78) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และหัวข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจใน

โปรแกรมที่สามารถใช้งานและเข้าใจได้ง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.14 ( x 4.14, S.D.=0.76)  มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านภาพรวมของโปรแกรม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.24 ( x 4.24, 

S.D.=0.76) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 

 ผลการพัฒนาโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ส าหรับเกษตรกรโดยมีกระบวนการในการสร้างท้ังหมด 5 ขั้นตอนตามหลักกระบวนการของ SDLC 

ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการท างาน โดยมีการเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนของการออกแบบ

กระบวนการท างานของระบบ ขั้นตอนที่ 4 เป็นการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาตัวโปรแกรม

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และใช้ฐานข้อมูล SQLite ในการจัดเก็บข้อมูล และการทดสอบระบบ ขั้นตอนที่ 

5 เป็นการบ ารุงรักษาระบบ หลังจากที่ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมแล้วนั้น ได้มีท าการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การใช้โปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินคา้

การเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร” และได้มีการท าการประเมิน

โปรแกรมโดยผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน โดยอภิปรายผลตามประเด็นได้ดังนี้ 

 ด้านเนื้อหา โดยมีการประเมินในหัวข้อ ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของเนื้อหา ภาษาเข้าใจง่าย 

กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง และข้อมูลที่น าเสนอครบถ้วนตรงกับความ

ต้องการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ด้านการใช้งาน โดยมีการประเมินในหัวข้อ โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมสามารถ

อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ความเร็วในการตอบสนองของโปรแกรม โปรแกรมมีประโยชน์ต่อท่าน

มากน้อยเพียงใด และความพึงพอใจโดยรวมในการใช้โปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ โดยมีการประเมินในหัวข้อ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรภายใน

โปรแกรม ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรภายในโปรแกรม ความเหมาะสมของสีสันตัวอักษรภายใน

โปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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 ด้านภาพรวมของโปรแกรมโดยมีการประเมินในหัวข้อ ความพึงพอใจในโปรแกรมที่สามารถใช้งานและ

เข้าใจได้ง่าย ความน่าสนใจของโปรแกรม ความทันสมัยของรูปแบบโปรแกรม และโปรแกรมสามารถแสดงผลได้

อย่างถูกต้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 จากการวิจัยพบว่า การประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บน

โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีในเรื่อง

ของความช้าในการโหลดโปรแกรม ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

 นอกจากนี้ยังพบว่าการวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมยังมีความสอดคล้องกับการค านวณต้นทุนของ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน์)[9] ซึ่งได้แยกประเภทของต้นทุน

ออกเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร แต่ในการค านวณต้นทุนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นเป็น

ลักษณะการกรอกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel และสูตรการท างานในโปรแกรม Microsoft Excel ไม่

สมบูรณ์ จึงท าให้โปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ส าหรับเกษตรกรสามารถใช้งานได้สะดวกมากกว่า 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร บน

โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเกษตรกร ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  

ขอขอบพระคุณส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการลงทุน การ

ประสานงาน และข้อเสนอแนะในจัดเก็บข้อมูล กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองกรด ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล และสถานที่  
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ความสามารถของ Exophiala xenobiotica เจริญบนฟีนอล 
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บทคัดย่อ 

 ฟีนอลสามารถพบได้ในธรรมชาติและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากการรายงานก่อนหน้านี้พบว่าเชื้อ 

Aureobasidium pollulans ท่ีเป็นเชื้อในกลุ่มแบล็คยีสต์สามารถย่อยสลายฟีนอลได้ ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการแยก

เชื้อแบล็คยีสต์จากต้นไม้ และน ามาทดสอบความสามารถในการย่อยสลายสารฟีนอล จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารและการ

จัดจ าแนกเชื้อ สามารถแยกเชื้อ Exophiala xenobiotica UPBY04 ได้จากโพรงต้นไม้ท่ียังมีชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ถูก

น ามาทดสอบการเจริญบนสารละลายฟีนอลความเข้มข้นต่างๆ ประกอบด้วย 1.0%, 2.0%, 4.0%, 8.0% และ 10.0% 

(เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) จากการศึกษาโดยการวัดน้ าหนักแห้ง แสดงให้เห็นว่า E. xenobiotica UPBY04 เจริญได้บน

สารละลายฟีนอลท่ีความเข้มข้น 10.0% เท่านั้น 

ค าส าคัญ: แบล็คยีสต์  ITS sequencing  Exophiala xenobiotica  ฟีนอล   

 

Abstract 

 Phenol is widely distributed in nature and as environmental pollutant.  Previous study showed that 

Aureobasidium pollulans, one species of black fungi, could degrade phenol. The objective of this study is to isolate 

black fungi from trees and to screen their potential phenol biodegradation ability. Based on culture and identification 

the investigation showed that one Exophiala xenobiotica UPBY04 isolated from living tree hallows in the University 

of Phayao was examined to grow on various concentrations of phenol solution, including 1.0%, 2.0%, 4.0%, 8.0% 

and 10.0% (v/v). Using measurement of dry weight, the investigation showed that E. xenobiotica UPBY04 grew 

on 10% phenol only.  

Keywords: Black yeast, ITS sequencing, Exophiala xenobiotica, Phenol 

 

บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์จากภาวะมลพิษในส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมา

จากการปนเปื้อนและการสะสมของสารเคมีและของเสียอันตราย โดยเฉพาะการปนเปื้อนของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเกิดจากการผลิตและการใช้ในปริมาณที่มากในภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และ

การประกอบกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ การปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมเกิดจาก

หลายสาเหตุ เช่น การรั่วไหลจากถังเก็บสารเคมีหรือน้ าใต้ดิน (Underground storage tank) การรั่วไหล
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จากแหล่งฝังกลบของเสีย (Landfill) ความผิดพลาดและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในวิธีการกักเก็บและการ

บ าบัดสาร การรั่วไหลของน้ ามันมีเนื่องจากอุบัติเหตุของเรือบรรทุกน้ ามันในทะเล การลักลอบทิ้งกาก

อุตสาหกรรมในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น (อลิสา วังใน , 2554, น. 1-18) ปัญหาการปนเปื้อนของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในแหล่งน้ า เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

เป็นสารไม่มี ขั้วจึงไม่สามารถละลายในน้ าได้ ท าให้ยากต่อการก าจัด (หทัย การณ์สูงเนิน และ สุมนทิพย์ 

บุนนาค, 2557, น. 828-835) จากเหตุการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆส่งผล

กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นจากน้ าเสียและกากสารเคมี จากการ

ตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบน ากากของเสียอุตสาหกรรมมาทิ้งในบ่อดินเก่า การตรวจสอบน้ าเสียและกาก

ของเสียที่ถูกน ามาทิ้งในบ่อดังกล่าวพบว่า มีการปนเปื้อนสารฟีนอล สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งโรงงาน 

(สุนทร อุปมาณ, 2556, น. 1-3) ฟีนอล (Phenol) ซึ่งเป็นสารประกอบออกซิจิเนตไฮโดรคาร์บอน 

(Oxygenated hydrocarbon) เป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่มักพบการปนเปื้อนในแหล่งน้ า โดยมาจากน้ าทิ้ง

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรมผลิตเรซิน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

(สินีนาฎ บุญวิริยะ, 2557, น. 1) และมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง โดยการก าจัดสารฟีนอลตามปกติจะ

ใช้ระบบสครับบิง (Scrubbing) แต่ระบบนี้มีข้อเสียคือ ท าให้เกิดน้ าเสียเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีน าเอาการบ าบัด

ทางชีวภาพ (Bioremediation) มาใช้ในการบ าบัดฟีนอล โดยใช้พืชและจุลินทรีย์แทน 

จากการศึกษาก่อนหน้านี้สามารถแยกเชื้อแบล็คยีสต์ (Black yeasts) ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติใน

การสร้างเมลานิน ท าให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมได้ (Butler and Day, 1998) เช่น Moniliella, 

Aureobasidium, Hormonema, Hortaea และ Exophiala (กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์, 2550) จากอุตสาหกรรมที่มี

การใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารตั้งต้นในการผลิต และบริเวณที่มี โลหะหนักปนเปื้ อน 

(Seyedmousavi, et al., 2015 p. 527-542) นอกจากนี้ยังถูกตรวจพบได้ในถังน้ ามันของเครื่องยนต์ ห้อง

อาบน้ า เครื่องซักผ้า และหมอนรองรถไฟที่มีการปนเปื้อนของน้ ามัน (Isola, et al., 2013, p. 369-379; 

Zalar, de Hoog, & Gunde-Cimerman, 2011, p. 997-1007; Zhao, Zeng, de Hoog, Attili-Angeli, & 

Prenafedu', 2010, p. 149-156) Satow และคณะ (2008) และ Vicente และคณะ (2008) พบว่า E. 

xenobiotica มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น โทลูอีน นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพใน

การใช้สาร arsenic ส าหรับการเจริญอีกด้วย ในปัจจุบันจึงได้มีการน าเอาแบล็คยีสต์มาประยุกต์ใช้ในการบ าบัด

สารมลพิษทางชีวภาพ (Bioremeidation) โดยเฉพาะสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น โทลูอีน และฟีนอล 

(Badali H, Prenafeta-Boldu FX, Guarro J, Klaassen CH, Meis JF, & de Hoog GS, 2011, p.1019-1029; 

Dos Santos VL, Monteiro Ade S, Braga DT, &  Santoro MM, 2009, p. 1413-1420) 

การบ าบัดสารไฮโดรคาร์บอนโดยใช้วิธีทางกายภาพ และทางเคมี นั้นอาจก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มี

ความเป็นพิษมากกว่าสารตั้งต้น ปัจจุบันจึงได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการบ าบัดสาร

ไฮโดรคาร์บอน โดยอาศัยความสามารถของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอน เพื่อใช้เป็นแหล่ง

คาร์บอนและแหล่งพลังงานส าหรับการเจริญของจุลินทรีย์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะคัดแยกเชื้อแบล็คยีสต์

จากต้นไม้ แล้วน ามาศึกษาความสามารถในการย่อยสลายสารฟีนอล เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดทาง

ชีวภาพ (Biodegradation) ต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. การแยกเชื้อแบล็คยีสต์ (Black yeast) 

ท าการเก็บตัวอย่างจากโพรงต้นไม้ โดยใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเชื้อจุ่มในหลอดสารละลาย 

0.85% Normal Saline Solution (NSS) ที่ปราศจากเชื้อ น าตัวอย่างที่เก็บได้มาเพาะเชื้อลงบนอาหาร 

Malt Extract Agar (MEA) ที่เติม Chloramphenicol ความเข้มข้น 0.05 mg/ml น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ สังเกตลักษณะของโคโลนีทุกๆวัน โดยเลือกโคโลนีที่มีลักษณะเป็นสี

น้ าตาลเข้มจนถึงสีด า น าโคโลนีดังกล่าวมาศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี slide culture ท า

การพิสูจน์เชื้อวิธี ITS rDNA sequencing โดยใช้ไพรเมอร์ ITS1 (5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG3’) 

และ ITS4 (5’TCCTCCGCTTATTGATATGC3’) และเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ด้วย BlastN ใน 

GenBank database (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov) 

2. การเตรียมเชื้อส าหรับการทดสอบ 

ท าการเพาะเชื้อทดสอบบนอาหาร MEA slant แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 5-7 วัน หรือจะใช้ 1 สัปดาห์ จากนั้นเติม 0.85% NSS ที่ปราศจากเชื้อ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงไป

ให้ท่วมบริเวณผิวหน้าอาหารเล้ียงเชื้อ น าไป Vortex ดูด Cells suspension ที่ได้ มานับจ านวนเซลล์ภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ด้วย Haemacytometer ปรับความเข้มข้นของเชื้อทดสอบให้ได้ประมาณ 1.0x106 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตร 

3. การศึกษาการเจริญของเชื้อ E. xenobiotica บนสารละลายฟีนอล  

วิธีการศึกษานี้ได้ดัดแปลงมาจากการศึกษาของ Satow, et al., (2008, p. 157-163) (ตาราง 

1) โดยน า Cell suspension ของเชื้อ E. xenobiotica ที่เตรียมไว้ดังกล่าว ปริมาตร 80 ไมโครลิตร เพาะลง

ในอาหาร Bushnell-Haas broth (BH) ซึ่งประกอบด้วย (MgSO4 0.2 กรัม; CaCl2 0.02 กรัม; KH2PO4 

1.0 กรั ม ; K2HPO4 1.0 กรั ม ; NH4NO3 1.0 กรั ม ; FeCl3 0.05 กรั ม , น้ า  1 ลิ ตร ) ปริ ม าตร  560 

ไมโครลิตร จากนั้นจึงเติมสารละลายฟีนอลความเข้มข้นต่างๆ คือ 1.0%, 2.0%, 4.0%, 8.0% และ 10% 

ปริมาตร 160 ไมโครลิตร น าไปบ่มในตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่า (Shaking Incubator) ที่อุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นน าชุดทดสอบดังกล่าวมาตรวจวัดน้ าหนัก

แห้ง โดยการน าชุดทดสอบแต่ละชุดไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 16,100 g เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนใส

ด้านบนทิ้ง และน าตะกอนที่ได้ไปอบแห้งโดยที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 36 ชั่วโมง ก่อนท า

การตรวจวัดน้ าหนักแห้ง การทดลองนี้จะท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง ส าหรับชุดควบคุม Positive control 

ประกอบด้วย 10% Malt Extract broth ปริมาตร 160 ไมโครลิตร และ BH ปริมาตร 560 ไมโครลิตร 

และชุดควบคุม Negative control ประกอบด้วย BH ปริมาตร 720 ไมโครลิตร โดยเติม Cell suspension 

ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ลงในชุดควบคุมทั้งสอง ท าการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีการวิ เคราะห์ความ

แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) ด้วย GraphPad Prism version 6.00 
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ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบของอาหารท่ีใชใ้นการทดสอบการเจริญของเชื้อ 

 

 

 

องค์ประกอบของอาหาร 

ปริมาตร (µ l) 

ชุดควบคุม ชุดทดสอบของสารละลายฟีนอลแต่ละความเข้มข้น 

Positive 

control 

Negative 

control 

1.0% 2.0% 4.0% 8.0% 10.0% 

Cell suspension (1.0 ×  106 cells/mL) 80 80 80 80 80 80 80 

Bushnell-Haas broth (BH) 560 720 560 560 560 560 560 

10% Malt extract broth (10% MEB) 160 - - - - - - 

สารทดสอบ: Phenol - - 160 160 160 160 160 

total 800 800 800 800 800 800 800 

 

ผลการศึกษา 

1. การแยกเชื้อแบล็คยีสต์ (Black yeast) 

จากการแยกเชื้อรากลุ่มแบล็คยีสต์จากต้นไม้บริเวณสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถแยกเชื้อได้ 

1 ไอโซเลท(UPBY04) ซึ่งมีลักษณะโคโลนีผิวเรียบ มีสีน้ าตาลอ่อน ต่อมาจะกลายเป็นสีด า และมีลักษณะ

มันวาว ภายใน 5-7 วัน และมีการสร้างเส้นใยรอบๆโคโลนี ภายใน 10-14 วัน ดังรูป 1A 

จากการท า Slide culture พบว่า เส้นใยมีสีน้ าตาลด า และมีผนังกั้นโคนิเดีย (Conidia) และก้านชู

โคนิเดีย (Conidiophore) มีสีออกน้ าตาลด า หรือด า เกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณปลายของเส้นใย (รูป 1B) 

จากลักษณะโคโลนีและลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คาดว่าเชื้อที่แยกได้จากต้นไม้ จัดอยู่ใน สกุล 

Exophiala เมื่อน าเชื้อที่ได้ไปตรวจหาสปีชีย์ด้วยวิธี ITS rDNA sequencing พบว่า เชื้อดังกล่าวเป็น เชื้อ E. 

xenobiotica 

  

  
 

รูป 1 ลักษณะเชือ้ E. xenobiotica UPBY04 ที่แยกได้จากต้นไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา 1A) ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรโิอ 

(Stereomicroscope) 1B) ลักษณะของเส้นใยและโคนิเดียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชือ้ E. xenobiotica UPBY04 แยกได้จากต้นไม้ใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ก าลังขยาย 400 เท่า 

 

 

 

1A 

1B 
1A 
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2. การศึกษาการเจริญของเชื้อ E. xenobiotica บนสารละลายฟีนอล  

จากการวัดน้ าหนักแห้งของ E. xenobiotica UPBY04 จากชุดทดสอบสารละลายฟีนอลความ

เข้มข้นต่างๆ คือ 1.0%, 2.0%, 4.0%, 8.0% และ 10.0% (v/v) พบว่า มีน้ าหนักแห้งเฉล่ียเท่ากับ 

7.50, 7.50, 8.00, 6.50 และ 14.50 มิลลิกรัม ตามล าดับส าหรับน้ าหนักแห้งเฉล่ียของชุดควบคุม 

Positive control และ Negative control เท่ากับ 14.50 และ 8.00 ตามล าดับ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับชุด

ควบคุม พบว่า น้ าหนักแห้งเฉล่ียของ E. xenobiotica UPBY04 จากชุดทดสอบสารละลายฟีนอลความ

เข้มข้น 10.0% (v/v) มีความแตกต่างจากน้ าแห้งเฉล่ียของชุดควบคุม Negative control อย่างมีนัยส าคัญ 

(p= 0.0066) ที่ระดับความเชื่อม่ัน p<0.05 (รูป 2)  

 
 

รูป 2 น้ าหนักแห้งเฉล่ียของเชื้อ E. xenobiotica UPBY04 จากชุดทดสอบสารละลายฟีนอล ที่ความเข้มข้น 1.0%, 2.0%, 4.0%, 8.0% และ 

10.0% (v/v) เป็นระยะเวลา 14 วัน 

* : ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ทีร่ะดับความเชื่อมั่น p <0.05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการแยกเชื้อรากลุ่มแบล็คยีสต์จากต้นไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า เชื้อ  E. xenobiotica จ านวน 

1 ไอโซเลต คือ E. xenobiotica UPBY04 จากการศึกษาก่อนนี้ พบว่า เชื้อรากลุ่มแบล็คยีสต์ เช่น สกุล 

Cladosporium สกุล Aureobasidium สกุล Exophiala มักพบอยู่ตามพื้นดิน ต้นไม้ ซากส่ิงมีชีวิต และดิน  (กิตติ

พันธุ์ เสมอพิทักษ์, 2550, น. 316-319) มีรายงานการแยกเชื้อ E. xenobiotica ได้จากสิ่งแวดล้อมท่ีมีการ

ปนเปื้อนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Seyedmousavi, et al., 2015, p. 527-542) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า

สามารถแยก Exophiala spp. ได้จากน้ าประปา อ่างล้างจาน พืช ดินที่มีการปนเปื้อนน้ ามัน และไม้หมอนรถไฟ 

(Goncalves, Paterson, & Lima, 2006, p. 209-257; Isola, et al., 2013, p. 369-379; Zalar, et al., 2011, 

p. 997-1007; Zhao, et al., 2010, p. 149-156) เชื้อ Exophiala spp. มีผนังเซลล์หนา และมีความสามารถ

ในการสร้างเมลานิน ท าให้เชื้อดังกล่าวทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมส าหรับการเจริญ เช่น อุณหภูมิสูง 
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ความเป็นกรดสูง เป็นต้น (Butler, &Day, 1998, p. 1019-1029; Casesar-Tonthat, Van Ommen Kloeke, 

Geesey, &Henson, 1995, p. 1968-1975; Sterflinger, 1998, p. 271-281; Wheel, &Bell, 1998, p. 

338-387) เชื้อรากลุ่มแบล็คยีสต์ เช่น E. oligosperma ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน (Esté vez, Veiga, &Kennes, 2005, p. 563-568) จากการศึกษานี้  พบว่ า เชื้ อ E. 

xenobiotica UPBY04 สามารถใช้สารละลายฟีนอลความเข้มข้น 10% (v/v) ส าหรับการเจริญได้ สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Isola และคณะ (2013) ที่ท าการแยกเชื้อรากลุ่มแบล็คยีสต์มาจากท่อไอเสียรถ เครื่องซักผ้า 

และตัวถังน้ ามัน พบว่า เป็นเชื้อรากลุ่มแบล็คยีสต์สามารถใช้สารโทลูอีนเป็นแหล่งคาร์บอนในการเจริญ 

นอกจากนี้ยังพบว่า เชื้อ E. xenobiotica สามารถใช้โทลูอีนที่ความเข้มข้น 2.0% เป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการ

เจริญของเชื้อได้ ในปี 2010 Zhao และคณะ พบว่า ได้แยกเชื้อ Exophiala spp.ที่แยกได้จากพืชและดินที่มีการ

ปนเปื้อนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และไม้หมอนรถไฟ สามารถย่อยสลายสารเบนซีน , โทลูอีน,ไซลีน 

และแนฟทาลีน เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการเจริญ รวมถึงการศึกษาของ Dos Santos และคณะ, 

(2009) พบว่า สามารถแยกเชื้อ Aureobasidium pullulans FE13 ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมและมีสามารถ

ย่อยสลายฟีนอลได้ ซึ่งเชื้อ A. pullulans จัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อรากลุ่มแบล็คยีสต์ แสดงให้เห็นว่าเชื้อรากลุ่ม

แบล็คยีสต์สามารถใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนบางตัวใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการเจริญได้  

จากการศึกษานี้ พบว่า เชื้อ E. xenobiotica UPBY04 ที่แยกได้จากโพรงต้นไม้ที่มีชีวิต ในมหาวิทยาลัย

พะเยา สามารถเจริญได้บนสารละลายฟีนอล ความเข้มข้น 10% (v/v) ซึ่งยังไม่พบการรายงานเกี่ยวกับ

ความสามารถในการเจริญบนสารละลายฟีนอลของเชื้อ E. xenobiotica มาก่อน โดยเชื้อ เชื้อ E. xenobiotica 

UPBY04 ที่แยกได้จากโพรงต้นไม้ จะถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดทางชีวภาพ (Biodegradation) ในการ

บ าบัดสารฟีนอลต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว NGC 2287 โดยเก็บข้อมูล

จากการถ่ายภาพด้วยกล้องซีซีดีโฟโตมิเตอร์ ผ่านแผ่นกรองแสงสีน ้าเงิน และแผ่นกรองแสงสีท่ีตามองเห็น ณ หอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ผลการวิเคราะห์พบว่า

ดาวฤกษ์ที่พิจารณามีค่าอุณหภูมิยังผล ระหว่าง10,582.46 ถึง 11,685.38 เคลวิน ค่าอุณหภูมิสีอยู่ระหว่าง 11,285.27 

ถึง 12,698. 41 เคลวิน ค่าก้าลังส่องสว่างอยู่ระหว่าง 91.46 ถึง 203.23 เท่าของก้าลังการส่องสว่างของดวงอาทิตย์ รัศมี

อยูร่ะหว่าง 4.00 ถึง 6.50 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ มีมวล 4.51 ถึง 5.88 เท่าของมวลอาทิตย์ ประเภทสเปกตรัมของดาว

ฤกษ์ คือ B ท่ีมีต้าแหน่งอยู่ในแถบล้าดับหลัก และยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ 

ค าส าคญั : ดาวฤกษ์, กระจุกดาว NGC 2287, วิวฒันาการ   

 

Abstract 

The gathered study of physical properties and evolution of some stars in NGC 2287 cluster was conducted. 

The data via CCD photometer in blue (B) and visible (V) filters with 0.5-m reflecting telescope at Regional 

Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public 

Organization). The calculated property results were: the effective temperatures of 10,582.4628 K - 11,685.3786 

K, the color temperature of 11,285.27 - 12,698. 41 K, the luminosity of 91.46 - 203.23 Lsun, the radius of 

4.00 - 6.50 Rsun and the mass of 4.51  - 5.88 Msun. Theirs Spectral types of stars a B-class. However, the star 

was not shown the evolution. 

Keywords : Stars, NGC 2287 Cluster, evolution 
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บทน า 

ดาวฤกษ์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สามารถสังเกตเห็นได้ในยามค่้าคืน แต่ดาวฤกษ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะ

เรียกว่ากระจุกดาว ซึ่งกระจุกดาวจะเป็นแหล่งรวมดาวฤกษ์หลากหลายชนิด และกระจุกดาวสามารถแยก

ออกเป็น 2 ประเภท คือกระจุกดาวทรงกลม (Globular cluster) และกระจุกดาวเปิด (Open cluster) ซึ่ง

การศึกษาดาวฤกษ์จะท้าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์ เช่น อุณหภูมิยังผล อุณหภูมิสี และ

มวลของดาวฤกษ์ เป็นต้น (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 

กระจุกดาวเปิด NGC 2287 (M41) เป็นกระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ (Canis Majoris) 

มีต้าแหน่ง R.A. 0.6h 46m 1s DEC. -20o 45.4 มีความเร็วตามแนวรัศมี (Radial velocity)  23.30 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะห่างจากระบบสุริยะประมาณ 752 พาร์เซก ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด NGC 

2287 ดาวสมาชิกในกระจุกดาวส่วนใหญ่เป็นประเภทดาวยักษ์แดง  (Red Giant) ค่าโมดูลัสระยะทาง 

(Distance modulus, V-Mv) 9.0 (A. Feinstein, A.L. Cabrera and  J. Clariá , 1798) และเมื่อวิเคราะห์

เห็นภาพ Herzsprung – Russell ของกระจุกดาว NGC 2287 พบว่ามีอายุประมาณ 3.1107-8.0107 

ปี มีค่าดัชนีสี (Color Index, B-V) อยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 0.5 มีค่าลอกาลิทึมของอุณหภูมิยังผล (log Teff) 

อยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 4.5 และมีค่าความส่องสว่าง (Luminosity, L/Lsun) อยู่ระหว่างในฐาน10 2.37  ถึง 

2.02103 เท่ าก้ า ลังสว่ างของดวงอาทิต ย์(I.KÜCÜK and D. ERYURT-EZER,1988) และจาก

การศึกษาดาวฤกษ์จ้านวน 8 ดวง พบว่ามีค่าโชติมาตรปรากฏที่แท้จริงในช่วงแสงสีน ้าเงินและสีที่ตา

มองเห็น มีค่าอยู่ในช่วง 7.80 ถึง 10.82 และในช่วง 7.57 ถึง 10.82ตามล้าดับ (ยุพยงค์  สินทมครบุรี, 

2541) ซึ่งท้าการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว NGC2287 

พบว่าการที่ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีคุณสมบัติและองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เป็นเพราะดาวฤกษ์ในกระจุก

ดาวยุบตัวจากมวลของกลุ่มแก๊สชนิดเดียวกันในอวกาศ 

การวิจัยครั งนี จะท้าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว NGC 

2287 เพิ่มเติม ได้แก่ อุณหภูมิยังผล อุณหภูมิสี รัศมี และมวลของดาวฤกษ์  ตลอดจนสร้าง H-R 

Diagram เพื่อวิเคราะห์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่ท้าการศึกษา 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว NGC 2287 

ในครั ง นี จ ะท้ า ก า ร เ ก็ บ ข้ อมู ล จ ากก า ร สั ง เ กตก า รณ์ ที่ ห อดู ด า ว เ ฉ ลิ มพร ะ เ กี ย ร ติ  7 รอบ 

พระชนมพรรษา นครราชสีมา ด้วยกล้องซีซีดี โฟโตมิเตอร์ (CCD Photometer) ผ่านแผ่นกรองแสงสีน ้า

เงิน (B) และสีที่ตามองเห็น (V) ที่ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 

เมตร บนฐานตั งกล้องที่มีระบบตามดาวอัตโนมัติ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 และเก็บข้อมูลขณะที่

กระจุกดาวอยู่ใกล้บริเวณเหนือศีรษะพอดี เพื่อวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนจากมวลอากาศ (Air mass) 

ภาพที่ได้จะถูกน้ามาก้าจัดสัญญาณรบกวน (Reduction Image) และท้าการวัดแสงดาวฤกษ์ด้วยเทคนิคโฟ

โตเมทรี (Photometry) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพทั งหมดอยู่ในช่วงความยาวคล่ืนของแสงสีน ้าเงินและ

แสงสีแดงมีจ้านวนอย่างละ 50 ภาพ  
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ในการวิ เคราะห์ภาพถ่ายจะต้องท้าการปรับค่ า โชติมาตรที่ วัดได้ ให้ เป็นค่ ามาตรฐาน 

ในรูปของสมการดัชนีสี (B-V) และค้านวณหาค่าคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์ ได้แก่ อุณหภูมิยัง

ผล (Effective temperature), อุณหภูมิสี (Color temperature), รัศมี (Radius) และมวล (Mass) ตาม

ความสัมพันธ์ดังสมการที่ (1) ถึง (3) 

 

   5 41
(9.52307 10 ) (1.32488 10 )( )

eff

B V
T

               (1) 

   
7200

( ) 0.64
cT

B V


 
             (2) 

   3.5 2 4( ) ( ) ( )
sun sun sun sun

L M R T

L M R T
             (3) 

 เมื่อ  B-V    คือ ค่าดัชนีสี 

        Teff      คือ อุณหภูมิยังผล หน่วย เคลวิน 

        Tc        คือ อุณหภูมิสีของดาว หน่วย เคลวิน 

        L        คือ ความสว่างของดาวฤกษ์ หน่วย เท่าของดวงอาทิตย์ 

        M        คือ มวลของดาวฤกษ์ หน่วย เท่าของดวงอาทิตย์ 

         R        คือ รัศมีของดาวฤกษ์ หน่วย เท่าของดวงอาทิตย์ (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสังเกตการณ์คุณสมบัติของการวิวัฒนาการของดาวฤกษ์โดยการถ่ายภาพกระจุกดาว NGC 

2287 และใช้ดาว HD 49025 เป็นดาวตรวจสอบ และดาว HD 49023 เป็นดาวเปรียบเทียบ และเลือกท้า

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์ 5 ดวง (รูปที่ 1) โดยข้อมูลเบื องต้นของดาวตรวจสอบ

และดาวเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 1 

 
  รูปที่ 1 ภาพถ่ายกระจุกดาว NGC 2287 จากการสงัเกตการณ ์
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื องต้นดาวตรวจสอบและดาวเปรียบเทียบ 

Stars RA(2000) DEC(2000) B V B-V 

HD49023(Check star) 6h 45m 37.273" -20o 48’ 58.40” 9.07 9.07 0 

HD49126(Reference star) 6h 45m 35.51288 s -20o 40’ 51.3756” 8.32 8.36 -0.04 

ท่ีมา : ฐานข้อมูล CDS 

จากการวิเคราะห์ภาพข้อมูลที่ได้ สามารถสร้างสมการโชติมาตรปรากฏในระบบมาตรฐานในช่วง

ความยาวคล่ืนสีท่ีตามองเห็น (V) และสมการดัชนีสี (B-V) ได้ดังสมการที่ 4 และ 5 ตามล้าดับ 

    0 0.0228 0.7207( )V v B V              (4) 

      0( ) 0.8683( ) 0.2688B V b v               (5) 

 เมื่อ  V   คือ โชติมาตรปรากฏช่วงความยาวคล่ืนที่ตามองเห็น  

        v0  คือ โชติมาตรที่วัดจากนอกชั นบรรยากาศในช่วงความยาวคล่ืนสีที่ตามองเห็น 

       B-V  คือ ดัชนีสีของดาวฤกษ์ 

จากสมการที่ 4 และ 5 เป็นสมการการแปลงค่าสู่ค่ามาตรฐาน ซึ่งสามารถค้านวณโชติมาตรปรากฏ

ในช่วงความยาวคล่ืนสีที่ตามองเห็น และดัชนีสีของดาวฤกษ์ที่ท้าการศึกษา และเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานข้อมูลใน CDS Simplay แสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 โชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคลื่นแสงสีท่ีตามองเห็น และดัชนีสีของดาวฤกษ์ท่ีท้าการศึกษาจากการ

ค้านวณ กับค่ามาตรฐาน 

Stars 

Calculates Data Bases(CDS Simplay) 

B V B-V B V B-V 

Obj 1 
9.26 9.27 -0.01 

9.31 9.33 -0.02 

Obj 2 
8.33 8.39 -0.06 

8.37 8.44 -0.07 

Obj 3 
8.86 8.90 -0.05 

8.87 8.90 -0.03 

Obj 4 
8.50 8.57 -0.07 

8.46 8.51 -0.05 

Obj 5 
9.16 9.18 -0.02 

9.10 9.14 -0.04 

 

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบโชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคล่ืนสีน ้าเงินและสี

ที่ตามองเห็น โดยในตารางจะแสดงค่าโชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคล่ืนสีน ้าเงิน(B) และสีที่ตา

มองเห็น (V) และดัชนีสี (B-V)ของดาวฤกษ์ที่ท้าการศึกษาที่ได้จากการค้านวณ กับจากค่ามาตรฐาน 

CDS Simplay ตามล้าดับ และจากการค้านวณค่าโชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคล่ืนสีตามองเห็น และ

ดัชนีสีจากสมการที่ 4 และ 5 พบว่าค่าที่ค้านวณได้มีค่าใกล้เคียงจากค่าในฐานข้อมูล CDS Simplay มี

ความแตกต่างไม่มากนักแสดงถึงความแม่นย้าของสมการที่สร้างขึ น และแสดงถึงวิวัฒนาการยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากพอ   
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 จากค่าดัชนีสีที่ค้านวณได้จะถูกน้าไปค้านวณหาค่าคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์โดยใช้

สมการที่ 1 ถึง 3 สามารถค้านวณหาค่าอุณหภูมิยังผล อุณหภูมิสี รัศมี   มวล และน ำค่ำที่ได้ไปหำชนิด
สเปกตรัมของดำวฤกษ์ในกระจุกดำว ซึ่งผลจากการค้านวณแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าคุณสมบัติทางกายภาพและประเภทของดาวฤกษ์ท่ีพิจารณา 

Star Teff (K) Tc (K) Mv L/Lsun R/Rsun M/Msun Types 

1 10,582.46 11,472.86 -0.15 91.46 4.06 4.51 B 

2 11,489.85 12,357.90 -1.02 203.23 6.50 5.88 B 

3 11,234.51 12,110.27 -0.42 117.30 4.10 4.90 B 

4 11,685.38 12,546.76 -0.74 156.98 4.69 5.40 B 

5 10,860.53 11,745.58 -0.25 99.86 4.00 4.64 B 

 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์ที่ท้าการศึกษาพบว่าดาวฤกษ์แต่ล่ะดวงมี

คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี ว่าดาวฤกษ์ในกระจุกดาว NGC 2287 ก่อก้าเนิดมาจากกลุ่มก๊าซ

เดียวกัน ซึ่งสามารถน้าผลการศึกษานี ไปใช้ในการศึกษาคุณสมบัติของกระจุกดาวอื่นๆได้  

เมื่อน้าข้อมูลที่ค้านวณได้มาสร้างแผนภาพ H-R Diagram โดยก้าหนดให้แกน X คือค่าดัชนีสี 

และแกน Y คือค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ ประกอบกับข้อมูลมาตรฐานจากฐานข้อมูล CDS Simplay ของดาว

ฤกษ์ ข้อมูลจากการค้านวณและข้อมูลดาวในแถบล้าดับหลัก(อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล, 2551) เพื่อวิเคราะห์

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่ท้าการศึกษา แสดงดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  H-R Diagram 

 จากรูปที่ 2 แสดงข้อมูลดาวฤกษ์ในแถบล้าดับหลัก (วงกลม) ข้อมูลดาวฤกษ์ที่พิจารณาจาก

ฐานข้อมูล CDS (เครื่องหมายบวก) และข้อมูลดาวฤกษ์จากการค้านวณ (ส่ีเหล่ียม) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์

เปรียบเทียบแล้วพบว่าดาวฤกษ์ที่พิจารณามีต้าแหน่งใกล้เคียงกับฐานข้อมูลดาวฤกษ์ที่พิจารณาจาก

ฐานข้อมูล CDS Simplay มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดาวฤกษ์นั นยังไม่มีวิวัฒนาการ และดาวฤกษ์ที่พิจารณา

ทั งหมดยังเป็นดาวฤกษ์ในแถบล้าดับหลักสีน ้าเงินอีกด้วย (LESA, 2016) 

 ดาวในแถบล้าดับหลัก 

 ดาวจากการค้านวณ 

 ดาวฤกษจ์ากฐานข้อมูล 

(B-V) 

Mv 
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สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว NGC 2287 

พบว่าดาวฤกษ์ที่พิจารณาสามารถค้านวณค่าอุณหภูมิยังผลอยู่ระหว่าง 10,582.46 เคลวิน ถึง 11,685.38 

เคลวิน ค่าอุณหภูมิสีอยู่ระหว่าง 11,285.27 เคลวิน ถึง12,698. 41 เคลวิน มีรัศมีระหว่าง 4.00 Rsun ถึง 

6.50 Rsun มีมวล 4.51 Msun ถึง 5.88 Msun มีก้าลังส่องสว่างระหว่าง 91.46 Lsun ถึง 203.23Lsun เมื่อ

พิจารณาค่าอุณหภูมิยังผลพบว่าดาวฤกษ์ที่พิจารณาทั งหมดจัดเป็นดาวฤกษ์มีชนิดสเปกตรัม B (Spectral 

class B) เมื่อพิจารณาแผนภาพ H-R diagram พบว่าดาวฤกษ์ที่พิจารณาทั งหมดมีต้าแหน่งอยู่ในแถบ

ล้าดับหลักแสดงว่าเป็นดาวล้าดับหลักสีน ้าเงิน และพบว่าดาวฤกษ์ที่พิจารณาทั งหมดมีต้าแหน่งอยู่ในแถบ

ล้าดับหลักมีค่าไม่แตกต่างไปจากดาวฤกษ์ฐานข้อมูล CDS แสดงว่ายังไม่มีวิวัฒนาการไปจากเดิม    
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คุณสมบัติบางประการในน ้าสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ผลิตน้า้สกัดชีวภาพท่ีใช้เวลาการหมัก 30 วนั โดยตา้รับการทดลองท่ี 1 เปน็น้า้สกัดชีวภาพจากพืช

สมุนไพรรวม ต้ารับการทดลองท่ี 2 จากใบข้าวโพด ต้ารับการทดลองท่ี 3 จากแตงกวา และตา้รับการทดลองท่ี 4 จากมัน

เทศ เก็บตัวอย่างมาวเิคราะห์คุณสมบัติบางประการคือ ความเป็นกรดด่าง อินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารพืชใน

ห้องปฏิบัติการฯ ผลการวิจัยพบว่า ค่าความเปน็กรดด่าง อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชทุกต้ารับการทดลองมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิติ (P≤0.05) คือ อินทรียวัตถุและธาตุโพแทสเซียมในตา้รับการทดลองท่ี 2 มีปริมาณ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต้ารับการทดลองท่ี 4 ,3 และ 1 โดยปริมาณอินทรียวัตถุ เท่ากับ 21.77 ,15.60 ,8.90 และ 7.47 

ก.ในน้้าหนัก 100ก .ธาตุโพแทสเซียม เท่ากับ 17508 ,15367 ,10245 และ 2072 มก/.ลิตร ความเป็นกรดด่างต้ารับ

การทดลองท่ี 1 มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ต้ารับการทดลองท่ี 4, 3 และ 2 เท่ากับ 5.22, 4.32, 3.98 และ 3.80 

ตามล้าดับ ส้าหรับธาตุไนโตรเจนต้ารับการทดลองท่ี 1 ให้ปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ต้ารับการทดลองท่ี 4, 2 และ 3 

เท่ากับ 94.367 ,75.073 ,12.510 และ 12.160 มก/.ลิตร ตามล้าดับ ส่วนธาตุฟอสฟอรัสต้ารบัการทดลองท่ี 4 มีค่าสูง

ท่ีสุด รองลงมาคือ ต้ารับการทดลองท่ี 2, 3 และ 1 เท่ากับ 1132.6 ,1045.2 ,690.7 และ 528.7 มก/.กก. ตามล้าดับ 

ค้าส้าคญั : น้้าสกัดชีวภาพ, ขยะชุมชน, ปริมาณธาตุอาหาร, ความเปน็กรดด่าง, อินทรียวัตถุ 

 

ABSTRACT 

This the research was bio extract product at the fermentation 30 days. Treatment (Tr) 1 was bio extract 

from mix herbs; Tr2, corn leaves; Tr3, cucumber and Tr4 bio extract from sweet potato. The bio extract were 

sampled, 250 ml/replication 3 replications/treatment, and analyzed in the laboratory for some properties, i.e, pH 

value, organic matter and nutrition quantities. The result showed that bio extracts from various treatments have 

significantly differently (P≤0.05). The organic matter and potassium contents were found to be high in the 

following order, Tr2>Tr4>Tr3>Tr1, which organic matter were 21.77, 15.60, 8.90 and 7.47 g/100g, 

respectively, and potassium were 17508, 15367, 10245 and 2072 mg/l, respectively. The pH value of the bio 

extract was showed that Tr1>Tr4Tr3>Tr2, i.e., 5.22, 4.32, 3.98 and 3.80, respectively. The nitrogen content 

was found in Tr1>Tr4>Tr2>Tr3, i.e., 94.367, 75.073, 12.510 and 12.160 mg/l, respectively. Finally, the 

phosphorous content was found in Tr4>Tr2>Tr3>Tr1, which were 1132.6, 1045.2, 690.7 and 528.7 mg/kg, 

respectively. 

Key Words: Bio extract, Community garbage, Nutrition quantity, Potential of Hydrogen (pH), Organic matter 

(OM) 
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บทน้า 

ปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีบทบาทส้าคัญอย่างย่ิงต่อกระบวนการผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตร

อินทรีย์ของไทย โดยเฉพาะการใช้น้้าสกัดชีวภาพหรือปุ๋ยน้้าชีวภาพ (Bio-fertilizer or Bio-extracts) ซึ่งปุ๋ยน้้า

ชีวภาพหรือน้้าสกัดชีวภาพคือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการหมักด้วยซากพืชซากสัตว์ โดยมี

เชื้อจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยย่อยสลาย     ปุ๋ยน้้าชีวภาพหรือน้้าสกัดชีวภาพที่ได้จากการหมัก     จะประกอบไปด้วย

จุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลากหลายชนิดเป็นปุ๋ยเสริมให้แก่พืชเพื่อเสริมธาตุอาหารให้กับพืช     ในขณะที่พืช

ก้าลังเจริญเติบโตน้้าสกัดชีวภาพหรือปุ๋ยน้้าชีวภาพจะให้ทั้งธาตุอาหารและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

ต่อพืช (สมเกียรติ, 2547) กรมส่งเสริมการเกษตร (2543) ได้กล่าวถึงน้้าสกัดชีวภาพคือ น้้าที่ได้จากการหมัก

ดองพืชประเภทอวบน้้า   เช่น    พืชผัก หรือผลไม้   หมักดองด้วยน้้าตาลในสภาพที่ไร้อากาศ น้้าที่ได้จะ

ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ น้้าสกัดชีวภาพบางแห่งเรียกว่า สารสกัด

ชีวภาพคือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการหมักด้วยซากพืชซากสัตว์ในน้้า โดยมีเชื้อจุลินทรีย์เป็น

ตัวช่วยย่อยสลาย น้้าสกัดชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทางการเกษตร ใช้ส้าหรับเร่งการเจริญเติบโตของพืช เร่ง

การติดดอกออกผล เร่งให้ผลใหญ่ ผลดก ใช้ขับไล่แมลง และใช้เร่งความหวานให้แก่พืช (ชมรมเพื่อนเกษตร, 

2544) ส่วนปุ๋ยชีวภาพหมายถึง ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นส่วนผสมอยู่เป็นจ้านวนมาก เมื่อ

เติมลงดินแล้วสามารถด้าเนินกิจกรรมได้ทันที โดยท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นหรืออาจท้าให้พืชได้รับ

ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินมากขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์นั้นๆ (ธงชัย, 2550)                                                                                                                          

คุณสมบัติบางประการในน้้าสกัดชีวภาพ โดยเฉพาะธาตุอาหารพืช เช่น ธาตุไนโตรเจน (N) ซึ่งปกติจะ

มีอยู่ในอากาศในรูปของก๊าซเป็นจ้านวนมาก แต่ N ในอากาศในรูปของก๊าซนั้นพืชน้าเอาไปใช้ประโยชน์อะไร

ไม่ได้ ธาตุ N ที่พืชทั่วๆ ไปดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้นั้น จะต้องอยู่ในรูปของอนุมูลของสารประกอบ เช่น 

แอมโมเนียมไอออน (NH4+) และไนเตรตไอออน (NO3-) ธาตุ N ในดินที่อยู่ในรูปเหล่านี้จะมาจากการ

สลายตัวของสารอินทรียวัตถุในดินโดยจุลินทรีย์ในดินจะเป็นผู้ปลดปล่อยให้ นอกจากนั้นก็ได้มาจากการใส่

ปุ๋ยเคมีลงไปในดิน พืชโดยทั่วไปมีความต้องการธาตุ N ในปริมาณมาก เป็นธาตุอาหารที่ส้าคัญในการส่งเสริม

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืช พืชที่ได้รับ N อย่างเพียงพอใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว และ

ท้าให้พืชออกดอกและผลที่สมบูรณ์ เมื่อพืชได้รับ N มากๆ บางครั้งก็ท้าให้เกิดผลเสียได้ เช่น ท้าให้พืชอวบน้้า

มาก ต้นอ่อน ล้มง่าย โรคและแมลงเข้ารบกวนท้าลายได้ง่าย คุณภาพผลิตผลของพืชบางชนิดก็จะเสียไปได้ เช่น 

ท้าให้ต้นมันไม่ลงหัว มีแป้งน้อย อ้อยจืด ส้มเปรี้ยว และมีกากมาก แต่บางพืชก็อาจท้าให้คุณภาพดีขึ้น 

โดยเฉพาะพวกผักรับประทานใบ ถ้าได้รับ N มากจะอ่อน อวบน้้า และกรอบ ท้าให้มีเส้นใยน้อย และมีน้้าหนัก

ดี แต่ผักมักจะเน่าง่าย และแมลงชอบรบกวน พืชเมื่อขาด N จะแคระแกร็น โตช้า ใบเหลือง โดยเฉพาะใบล่างๆ 

จะแห้ง ร่วงหล่นเร็วท้าให้ต้นโกร๋น การออกดอกออกผลจะช้า และไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ดินโดยทั่วไปมักจะมี N 

ไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช ดังนั้นเวลาปลูกพืชจึงควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมให้กับพืชด้วย

(ที่มา:https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/ envi2/subsoil/nitro.htm) ส้าหรับธาตุฟอสฟอรัส (P) เป็นธาตุ

อาหารที่มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของรากพืช โดยธาตุ P จะช่วยให้รากของพืชแข็งแรง และแผ่กระจาย

ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ล้าต้นแข็งแรงตามไปด้วย ปกติแล้วธาตุ P จะมีอยู่ในดินมากพออยู่แล้ว เป็นธาตุที่

ไม่ค่อยเคล่ือนที่ในดินหรือละลายน้้าได้ยากซึ่งท้าให้พืชดูดเอาไปใช้ได้ยากด้วยแม้แต่ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดิน

โดยตรงก็ประมาณกันไว้ว่า 80-90% ของธาตุ P ทั้งหมดนั้นจะถูกดินยึดไว้ โดยการท้าปฏิกิริยากับแร่ธาตุ
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ต่างๆ ในดิน ดังนั้นธาตุ P ในดินมีก้าเนิดมาจากการสลายตัวผุพังของแร่บางชนิดในดิน การสลายตัวของสาร

อินทรียวัตถุในดินก็จะสามารถปลดปล่อย P ออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกได้เช่นเดียวกับ N  ดังนั้นการใช้

ปุ๋ยคอกนอกจากจะได้ธาตุ N แล้วก็ยังได้ P อีกด้วย ธาตุ P ในดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ จะต้องอยู่ในรูป

ของอนุมูลของสารประกอบที่เรียกว่า ฟอสเฟตไอออน ซึ่งจะต้องละลายอยู่ในน้้าในดิน สารประกอบของ P ใน

ดินมีอยู่เป็นจ้านวนมากแต่ส่วนใหญ่ละลายน้้ายาก ดังนั้นจึงมักมีปัญหาเสมอว่าดินถึงแม้จะมี P มากก็จริง แต่

พืชก็ยังขาด P เพราะส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ละลายน้้ายากนั่นเอง นอกจากนั้นแร่ธาตุต่างๆ ในดินชอบที่จะท้า

ปฏิกิริยากับอนุมูล P ที่ละลายน้้าได้ ดังนั้นปุ๋ยฟอสเฟตที่ละลายน้้าได้ เมื่อใส่ลงไปในดินประมาณ 80-90% จะ

ท้าปฏิกิริยากับแร่ธาตุในดินกลายเป็นสารประกอบที่ละลายน้้ายากไม่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ ดังนั้นการใส่

ปุ๋ยฟอสเฟตจึงไม่ควรคลุกเคล้าให้เข้ากับดินเพราะย่ิงจะท้าให้ปุ๋ยท้าปฏิกิริยากับแร่ธาตุต่างๆในดินได้เร็วย่ิงขึ้น 

แต่ควรใส่แบบเป็นจุดหรือโรยเป็นแถบให้ลึกลงไปในดินในบริเวณรากของพืชปุ๋ยฟอสเฟตนี้ถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิด

กับรากก็จะไม่เป็นอันตรายแก่รากแต่อย่างใดปุ๋ยคอกจะช่วยป้องกันไม่ให้ปุ๋ยฟอสเฟตท้าปฏิกิริยากับแร่ธาตุใน

ดินและสูญเสียความเป็นประโยชน์ต่อพืชเร็วจนเกินไป พืชเมื่อขาดธาตุ P ต้นจะแคระแกร็น ใบมีสีเขียวคล้้า ใบ

ล่างๆ จะมีสีม่วงตามบริเวณขอบใบ รากของพืชจะชะงักการเจริญเติบโต พืชไม่ออกดอกและผล พืชที่ได้รับ P 

อย่างเพียงพอจะมีระบบรากที่แข็งแรงแพร่กระจายอยู่ในดินอย่างกว้างขวางสามารถดึงดูดน้้าและธาตุอาหารได้

ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ้น P ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง   สร้างแป้งและน้้าตาล เป็นส่วนประกอบของ

เอนไซม์ที่ส้าคัญหลายชนิด ช่วยเสริมสร้างส่วนที่เป็นดอก การผสมเกสร ตลอดจนการติดเมล็ด สร้างระบบราก

ให้แข็งแรง ช่วยในการแตกกอ และช่วยให้ล้าต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย ช่วยให้พืชดูดใช้ธาตุ N และโมลิบดีนัมได้ดี

ขึ้น ธาตุนี้มักพบในรูปที่พืชไม่สามารถดูดไปใช้ได้ เนื่องจากจะถูกตรึงอยู่ในดิน ส่วนใหญ่พืชจะแสดงอาการขาด

ธาตุนี้บ่อยครั้ง แม้ว่าในดินที่มีธาตุ P อยู่เป็นจ้านวนมากก็ตาม ถ้าขาดธาตุ P รากพืชจะไม่เจริญ มีรากฝอยน้อย 

ต้นเตี้ย ใบและต้นมีสีเข้มและบางครั้งมีสีม่วงหรือแดงเกิดขึ้นพืชแก่ช้ากว่าปกติเช่น การผลิดอกออกผลช้ามี

การแตกกอน้อยการติดเมล็ดน้อยหรือบางครั้งไม่ติดเมล็ด(ที่มา:https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/phos.htm) 

ส่วนธาตุโปแตสเซียม (K) เป็นธาตุส้าคัญที่มีประโยชน์ต่อพืช โดยทั่วไปพืชจะดูดธาตุ K จากดินในรูปโปแต

สเซียมไอออน เป็นธาตุที่รวมตัวกับธาตุอื่นได้ดีหรือถูกยึดในชั้นดินเหนียว ท้าให้พืชน้าไปใช้ไม่ได้ ความ

ต้องการธาตุ K ของพืชจะอยู่ที่ 2-5% โดยน้้าหนักแห้ง บทบาทของ K ที่มีต่อพืชคือ ช่วยกระตุ้นการท้างาน

ของเอนไซม์ ช่วยในการสร้างแป้ง ช่วยในการสังเคราะห์แสง ช่วยล้าเลียงสารอาหาร และช่วยรักษาสมดุลความ

เป็นกรดด่างในเซลล์ พืชที่ขาด K จะท้าให้ K ในใบแก่และเซลล์อื่นๆ เคล่ือนไปเล้ียงเนื้อเย่ือที่ก้าลังเจริญ ท้า

ให้ส่วนดังกล่าวมีอาการผิดปกติ ซึ่งแสดงอาการขาดที่ใบล่าง เช่น ใบเหลืองเป็นแนว และมักเกิดขึ้นในใบแก่

ก่อน และใบแห้งตายเป็นจุดๆ โดยเฉพาะบริเวณขอบและปลายใบ ใบม้วนงอ ล้าต้นมีปล้องส้ัน ล้าต้นอ่อนแอ 

แคระแกร็น และหักล้มได้ง่าย พืชจะเจริญเติบโตช้า ผลและเมล็ดจะสุกไม่เท่ากัน ผลและเมล็ดเล็กและให้

ผลผลิตคุณภาพต่้า เช่น คุณภาพของสี ขนาด น้้าหนักและความหวาน  

(ที่มา : https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/potas.htm)                                                                                                                                  

         ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวกับน้้าสกัดชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มะลิวัลย์ (ปี พ.ศ. 2545) 

ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ระยะเวลาการเก็บรักษาน้้าสกัดชีวภาพและผลกระทบต่อสมบัติบางประการของดิน โดย

ส้ารวจน้้าสกัดชีวภาพของเกษตรกรและสูตรการค้าที่มีวางจ้าหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผลิต

ขึ้นตามค้าแนะน้า 3 ชนิด น้ามาตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่าง การน้าไฟฟ้า และปริมาณธาตุอาหารพืช 
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ผลการวิจัยพบว่า pH ในน้้าสกัดชีวภาพของเกษตรกรและที่ผลิตได้ตามค้าแนะน้ามีสภาพเป็นกรด มีค่าการ

น้าไฟฟ้าไม่เกิน 10.11ms/cm มีธาตุ N และ P ไม่เกิน 1% ธาตุ K=0-11.27% ส้าหรับน้้าสกัดชีวภาพ

สูตรการค้ามีสมบัติดังนี้ pH=3.95-9.06 ค่าการน้าไฟฟ้า 3.04-160 ms/cm ปริมาณธาตุ N=0.22-

21.46% ธาตุ P=0.01-13.32% และ K=0.12-30.21% ส่วนการเก็บรักษาน้้าสกัดชีวภาพนาน 4 เดือน 

คุณภาพไม่เปล่ียนแปลง ยกเว้นค่าการน้าไฟฟ้าซึ่งลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 

2545 ธัญพิสิษฐ์ และพิสมัย ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ผลของน้้าสกัดชีวภาพที่มีต่อการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสของ

ถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 8 ต้ารับการทดลอง 4 

ซ้้า พบว่า ผลการใช้น้้าสกัดชีวภาพไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) แต่ต้ารับที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด

คือ ต้ารับที่มีการใช้ที่อัตรา 1:50 การใช้ที่มีการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสของถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกในดินกรด

ที่ปรับปรุงแล้วพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) การใช้ที่มีต่อการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัส

ของถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้วในตอซังถั่วเหลืองฝักสดที่อายุ 35 วันพบว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยต้ารับที่มีการใช้ต่อการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสของถั่ว

เหลืองฝักสดที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้วสูงสุดคือ ต้ารับที่มีการใช้น้้าสกัดชีวภาพต่อน้้าที่อัตรา 1:400 

และต่้าสุดคือ อัตรา 1:1,000 ส่วนการใช้ท่ีมีต่อการการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสของถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกใน

ดินกรดที่ปรับปรุงแล้วในตอซังถั่วเหลืองที่อายุ 65 วันพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 

ส้าหรับการใช้ที่มีต่อการใช้การดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสของถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้วใน

เมล็ดถั่วเหลืองพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยต้ารับที่มีการใช้สูงสุด

คือ อัตรา 1:600 และต่้าสุดคือ อัตรา 1:1,000 ในปี พ.ศ.  2546 ชุติมา ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ผลของน้้า

สกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต การดูดใช้ธาตุอาหารพืชและผลผลิตพริกในแปลงเกษตรกร โดยทดลอง 3 

กรรมวิธี  ได้แก่ การใช้น้้าสกัด  ชีวภาพ 3 ปี 1 ปี และปลูกพริกโดยใส่ปุ๋ยเคมี กรรมวิธีที่ 1 และ 2 

เกษตรกรผลิตน้้าสกัดชีวภาพเอง  ใช้วิธีฉีดพ่นบนต้นพืชและดิน อัตรา 60 มล./น้้า 40 ลิตร/พื้นที่ 1 ไร่ 

ฉีดพ่น 1 ครั้ง/สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ ใส่ 3 ครั้งช่วงย้ายกล้า ออกดอกและ

ช่วงติดผล ทุกกรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมักรองพื้น 1 ตัน/ไร่ และใส่ปูนโดโลไมท์ 2 ครั้ง ๆ ละ 40 กก./ไร่ ช่วง

เตรียมดินและหลังย้ายกล้า ผลการวิจัยพบว่า การใช้น้้าสกัดชีวภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ท้าให้พริกมี

ความสูง ขนาดล้าต้นหรือทรงพุ่ม น้้าหนักแห้งของส่วนที่อยู่เหนือดินและผลผลิตพริกดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี

และการใช้น้้าสกัดชีวภาพในปีแรกอย่างมีนัยส้าคัญ (P≤0.05) ส่วนการใช้ในปีแรกให้ผลดีกว่าการใช้

ปุ๋ยเคมีในแง่ความสูง ขนาดล้าต้นและผลผลิต การดูดใช้ธาตุอาหารพืชของพริกที่มีการใช้น้้าสกัดชีวภาพ

โดยทั่วไปดีกว่าพริกที่ปลูกโดยใช้สารเคมี และการใช้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ให้ผลดีกว่าในปีแรก ในช่วง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการระบาดของโรคกุ้งแห้งพบว่า พริกที่ปลูกโดยการใช้น้้าสกัดชีวภาพมีความ

เสียหายต่้ากว่าพริกที่ปลูกโดยการใช้สารเคมี และพื้นที่ซึ่งมีการใช้น้้าสกัดชีวภาพ 3 ปีมีความเสียหายน้อย

ที่สุด ดินจากพื้นที่ที่มีการใช้น้้าสกัดชีวภาพติดต่อกัน 3 ปีมี pH ปริมาณ P, Mg, Fe, Mn และมวลชีวภาพ

ของจุลินทรีย์ดินมากกว่าดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีนัยส้าคัญ (P≤0.05) ในปี 2548 เยาวภา และนฤมล ได้ท้า

การวิจัยเรื่อง ผลของน้้าสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า โดยวิเคราะห์หา

ปริมาณ N, P, K ในเนื้อเย่ือส่วนใบและก้านใบ-ล้าต้นพบว่า ต้นคะน้าที่รดด้วยน้้าสกัดชีวภาพปลาป่นที่
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อัตรา 1 : 250 มีปริมาณ N, P, K ต่อน้้าหนักแห้งสูงสุดทั้งในใบและก้านใบ-ล้าต้น ส่วนปริมาณ N, P, K, 

pH และค่าการน้าไฟฟ้าในดินก่อนและหลังปลูกคะน้าเมื่อรดด้วยน้้าสกัดชีวภาพพบว่า เปอร์เซ็นต์ N ในดิน

หลังรดด้วยน้้าสกัดชีวภาพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เปอร์เซ็นต์ P ในดินหลังปลูกมีค่าคงที่ และเปอร์เซ็นต์ K ใน

ดินหลังปลูกมีค่าลดลง pH ของดินหลังรดด้วยน้้าสกัดชีวภาพมีค่าเป็นกลางมากขึ้น และค่าการน้าไฟฟ้าของดิน

หลังปลูกมีค่าลดลง ปี 2555 ชินกฤต และคณะ ท้าการวิจัยเรื่อง ผลของน้้าสกัดชีวภาพและการจัดการธาตุ

อาหารพืชที่เหมาะสมต่อการผลิตกระเทียมอินทรีย์ในระบบเกษตรเขตชลประทาน วางแผนการทดลองแบบ 

RCBD 6 ต้ารับ 3 ซ้้าคือ ต้ารับ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย ต้ารับ 2 หลังปลูก 15 วัน ราดน้้าสกัดชีวภาพสูตรหอยเชอรี 5 

มล./น้้า 1 ลิตร 100 ลิตร/ไร่ และฉีดพ่น 2 มล./น้้า 1 ลิตร 50 ลิตร/ไร่ ทุกๆ 15 วัน รวม 6 ครั้ง ต้ารับ 3 

ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  AG-5=1.6 ตัน/ไร่ หลังปลูก 45 วัน ใส่ 1 ตัน/ไร่ และ 75 วัน 0.5 ตัน/ไร่ 

หลังปลูก 15 วัน ราดและฉีดพ่นเหมือนต้ารับ 2 ต้ารับ 4 ก่อนปลูกใส่มูลไก่ผสมแกลบ 1.6 ตัน/ไร่ หลังปลูก 

15 และ 45 วัน ใส่อีก 1.6 ตัน/ไร่ หลังปลูก 15 วัน ราดและฉีดพ่นเหมือนต้ารับ 2 ต้ารับ 5 ก่อนปลูกใส่ปุ๋ย

อินทรีย์ชีวภาพ  AG-5=1.6 ตัน/ไร่ หลังปลูก 15 และ 45 วัน ใส่อีก 1 และ 0.5 ตัน/ไร่ และต้ารับ 6 ก่อน

และหลังปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21=50กก./ไร่  หลังปลูก 15 วัน ใส่สูตร 46-0-0=25 กก./ไร่ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อพืชอายุ 101 วัน ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า น้้าหนักสด ความ

สูง จ้านวนและน้้าหนักกลีบของกระเทียมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ในขณะที่

น้้าหนักแห้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≥0.05) ดังนี้คือ น้้าหนักสด ต้ารับ 4, 1, 2, 5, 

3 และ 6=728.33, 691.67, 638.33, 626.67, 613.33 และ 481.67 กรัม ความสูง ต้ารับ 1, 6, 4, 3, 5 

และ 2=29.07, 27.93, 27.80, 26.80, 26.27 และ 26.07 เซนติเมตร จ้านวนกลีบกระเทียม ต้ารับ 4, 1, 3, 

6, 2 และ 5=507.33, 437.67, 416, 410.33, 371.67 และ 369 กลีบ ส่วนน้้าหนักกลีบ ต้ารับ 4, 3, 5, 2, 

1 และ 6=362, 326, 305.33, 303.33, 251.33 และ 247.67 กรัม                                                                                                                        

จะเห็นได้ว่าน้้าสกัดชีวภาพมีประโยชน์และคุณสมบัติมากมายต่อกระบวนการผลิต แต่นักวิชาการบาง

ท่านและเกษตรกรบางกลุ่มมักจะมีปัญหาและให้ข้อสงสัยว่าในน้้าสกัดชีวภาพมีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้ด้าเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง คุณสมบัติบางประการในน้้าสกัดชีวภาพจากขยะชุมชน

ที่แตกต่างกันขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรชานเมืองเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการและผลิตน้้าสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผัก

ปลอดภัยทั้งระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการ

วิเคราะห์หาคุณสมบัติบางประการในน้้าสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากขยะชุมชนทีแ่ตกต่างกัน โดยเฉพาะธาตุอาหาร 

(N, P, K) ที่มีประโยชน์ต่อพืช ค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณอินทรียวัตถุเพื่อที่จะได้ขยายผลต่อในส่วน

ขององค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสู่กลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจในเรื่อง

น้้าสกัดชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าต่อไป 

                                                                                                                              

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

1. ท้าการผลิตน้้าสกัดชีวภาพประเภทต่างๆ จากขยะชุมชน ขยะชุมชน หมายถึง ขยะทุกชนิดที่ถูก

ทิ้งออกมา แต่ไม่รวมขยะจากอุตสาหกรรม การแพทย์หรือการพยาบาลและขยะนิวเคลียร์ )ขยะชุมชน = 

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย สถานีวิจัยระบบทรัพยากร
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เกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยการคัดเลือกจาก

ขยะชุมชนเป็นเศษใบข้าวโพด แตงกวา และมันเทศ น้ามาผ่านกระบวนการผลิตน้้าสกัดชีวภาพตาม

อัตราส่วนพืชต่อกากน้้าตาล เท่ากับ 3 : 1 เป็นสูตรฮอร์โมนและเร่งการเจริญเติบโต ส่วนสูตรไล่โรคและ

แมลงศัตรูพืชใช้สมุนไพรรวมน้ามาผ่านกระบวนการผลิตน้้าสกัดชีวภาพคือ ข่า ตะไคร้ และขมิ้น โดย

น้้าหนักเท่ากัน สับหั่นและทุบให้พอหมาด ใช้สุราขาว 28 ดีกรี เป็นตัวท้าละลาย โดยผสมให้ท่วมพืช

สมุนไพร วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) มี 4 ต้ารับการ

ทดลอง จ้านวน 3 ซ้้า ดังนี้คือ 

ต้ารับการทดลองที่ 1 เป็นน้้าสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากพืชสมุนไพรรวม  

ต้ารับการทดลองที่ 2 เป็นน้้าสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากเศษใบข้าวโพด  

ต้ารับการทดลองที่ 3 เป็นน้้าสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากแตงกวา  

ต้ารับการทดลองที่ 4 เป็นน้้าสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากมันเทศ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อน้้าสกัดชีวภาพแต่ละสูตรผ่านกระบวนการผลิตได้ 30 วัน ท้าการ

สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าสกัดชีวภาพ ปริมาณ 250 มิลลิลิตร ต่อ 1 ซ้้า จ้านวน 3 ซ้้าต่อ 1 ต้ารับการทดลอง 

น้ามาวิเคราะห์หาคุณสมบัติบางประการคือ ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุ

อาหารพืช (ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโปแตสเซียม) ในห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อนวัตกรรม

เครื่องมือวิเคราะห์และไฟฟ้าเคมี  ภาควิชาเคมีและศูนย์ความเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และระยะเวลาท้าการศึกษาวิจัย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป Statistix Version 8 (Analytical Software, Inc.)  

ระยะเวลาท้าการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558                                                                                             
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ปริมาณธาตุอาหารพืช ค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณอินทรียวัตถุในน้้าสกัดชีวภาพ

จากขยะชุมชนจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าทุกต้ารับการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (P≤0.05) แสดงดังตาราง 

Table The effect of treatments on plant nutrition (Nitrogen = N, P=Phosphorous = P, Potassium = K), potential 

of hydrogen (pH) and organic matter (OM) quantity in bio extract from community garbage. 

 Plant Nutrition Quantity Potential of hydrogen and Organic matter Quantity 

Description N (mg/l) P (mg/kg) K (mg/l) pH OM (g/100g) 

Tr1 

Tr2 

Tr3 

Tr4 

94.367a 

12.510c 

12.160c 

75.073b 

528.7c 

1045.2a 

690.7b 

1132.6a 

2072c 

17508a 

10245b 

15367a 

5.2167a 

3.7967b 

3.9767b 

4.3167ab 

7.467c 

21.767a 

8.900c 

15.600b 

F-test * * * * * 

LSD0.05 14.866 148.62 2674.5 0.9298 2.3416 

C.V.(%) 15.33 8.76 11.85 10.76 8.72 

Means in the same column followed by the same letter are not significant difference (P≥0.05) by DMRT (Duncan’s New Multiple 

Range Test) ns = not significantly differently * = significantly differently Tr = Treatment  
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปริมาณธาตุอาหารพืช โดยธาตุไนโตรเจนต้ารับการทดลองที่  1 เป็นน้้า

สกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรรวมให้ปริมาณธาตุไนโตรเจนมากที่สุดคือ  94.367 มก./ลิตร รองลงมาคือ

ต้ารับการทดลองที่ 4, 2 และต้ารับการทดลองที่ 3 เท่ากับ 75.073, 12.510 และ 12.160 มก./ลิตร 

ตามล้าดับ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส ต้ารับการทดลองที่ 4 น้้าสกัดชีวภาพจากมันเทศให้ปริมาณมากที่สุดคือ 

1132.6 มก./กก. รองลงมาคือต้ารับการทดลองที่  2, 3 และต้ารับการทดลองที่ 1 เท่ากับ 1045.2, 

690.7 และ 528.7 มก./กก. ตามล้าดับ ส่วนปริมาณธาตุโพแทสเซียมและปริมาณอินทรียวัตถุ ต้ารับการ

ทดลองที่ 2 เป็นน้้าสกัดชีวภาพจากใบข้าวโพดให้ปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือต้ารับการทดลองที่ 4, 3 

และต้ารับการทดลองที่ 1 โดยปริมาณธาตุโพแทสเซียม เท่ากับ 17508, 15367, 10245 และ 2072 

มก./ลิตร และปริมาณอินทรียวัตถุ เท่ากับ 21.11, 15.60, 8.90 และ 7.47 ก./100กรัม ตามล้าดับ 

ส้าหรับค่าความเป็นกรดด่าง ต้ารับการทดลองที่ 1 น้้าสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรรวมให้ค่ามากที่สุดคือ 

5.22 รองลงมาคือ ต้ารับการทดลองที่ 4,3 และต้ารับการทดลองที่ 2 เท่ากับ 4.32, 3.98 และ 3.80 

ตามล้าดับ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของน้้าสกัดชีวภาพพบว่า ความเป็นกรดด่างอยู่

ในช่วง 3.5–5.6 ปริมาณธาตุไนโตรเจน 0.03–1.66% ธาตุฟอสฟอรัส 0–0.4% และปริมาณธาตุ

โพแทสเซียม 0.05–3.53% ดังนั้นน้้าสกัดชีวภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อลด

ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นในเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ขยะสดจากตลาด จาก

ครัวเรือน เศษวัสดุจากโรงงานแปรรูปอาหารการผลิตใช้เองเกิดประโยชน์ด้านลดต้นทุนแต่ต้องไม่ท้าให้

เกิดผลเสียทั้งด้านปริมาณและคุณภาพผลผลิตในระยะยาว 

(ที่มา : http://region9.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=161:2011-02-

11-22-17-38&catid=55:2011-02-01-23-09-45&Itemid=83)                                                                                      
 

สรุปผลการวิจัย 

คุณสมบัติบางประการในน้้าสกัดชีวภาพจากขยะชุมชนมีดังต่อไปนี้คือ น้้าสกัดชีวภาพที่ให้ปริมาณ

ธาตุอาหารพืชมากที่สุดคือ น้้าสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรรวม จากมันเทศ และจากเศษใบข้าวโพด ส่วนน้้า

สกัดชีวภาพที่ให้ค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณอินทรีย์วัตถุมากที่สุดคือ น้้าสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพร

รวม และจากเศษใบข้าวโพด ส้าหรับน้้าสกัดชีวภาพที่ให้ปริมาณธาตุอาหารพืช ค่าความเป็นกรดด่าง และ

ปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยที่สุดคือ น้้าสกัดชีวภาพจากแตงกวา น้้าสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรรวม และน้้าสกัด

ชีวภาพจากเศษใบข้าวโพด  
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรือ่งนี้ส่วนหนึง่ได้รับการสนับสนนุทุนวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ้าป ี 2558 บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เอกสารอ้างอิง 

การท้าน ้าสกัดชีวภาพ (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http://region9.dld.go.th/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=161:2011-02-11-22-17-38&catid=55: November 16, 2015 

ขยะชุมชน (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A2 

%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0 October 13, 2015 
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ชมรมเพื่อนเกษตร. 2544.  รวมสูตรการผลิตชีวภาพเพื่อชีวิต. วารสารเพื่อนเกษตร อ้าเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอ่างทอง 

ชินกฤต สุวรรณคีรี จตุรงค์พวงมณี และทัพไท หน่อสุวรรณ. 2555. ผลของน ้าสกัดชีวภาพและการจัดการ

ธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการผลิตกระเทียมอินทรีย์ในระบบเกษตรเขตชลประทาน (Effect 

of Bio extract and Appropriate Nutrient Element Plant Management for Organic Garlic 

Production on Agricultural System Irrigated Area). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ชุติมา ประดิษฐเวทย์. 2546. ผลของน ้าสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต การดูดใช้ธาตุอาหารพืชและ

ผลผลิตพริกในแปลงเกษตรกร (Effectis of Bioextract on Growth, Plant Nutrient Uptake and 

Yield of Chilli in Farmer’s Field). รายงานวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ธงชัย มาลา. 2550.  ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์. ภาควิชาปฐพีวิทยา       

คณะเกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน. 

ธาตุอาหารพืชไนโตรเจน (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/nitro.htm November 12, 2015  

ธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา  

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/phos.htm November 12, 2015  

ธาตุอาหารพืชโปแตสเซียม (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/potas.htm November 12, 2015  

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และพิสมัย โพธิ์ศรี .2545. ผลของน ้าสกัดชีวภาพที่มีต่อการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัส

ของถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว (Effects of Bioextracts on Phosphorous Uptake of 

 Vegetable Soybean Grown in Impproved Acid Soil). รายงานการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ศูนย์รังสิต . 

นิรนาม. 2543.  น ้าสกัดชีวภาพ. แผ่นพับเผยแพร่ ฝ่ายป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช ส้านักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

สมเกียรติ สุวรรณคีรี.  2547.  ปุ๋ยน ้าชีวภาพหรือน ้าสกัดชีวภาพและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มี

ประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Bio fertilizer or Bio extract and Using 

Application on Effective Microorganism (EM) Agricultural & Environmental). ศูนย์วิจัยเพื่อ

เพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

เยาวภา จิระเกียรติกุล และนฤมล วชิรปัทมา. 2548. ผลของน ้าสกัดชีวภาพการเจริญเติบโตและการให้ผล

ผลิตของคะน้า (Effects of Bioextracts on Growth and Production of Chinese Kale). รายงานการ

วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ศูนย์รังสิต.  
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เครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำพลังน้้ำครัวเรือนติดตั้งบนพื้นที่ภูเขำ จ. เชียงรำย 

ด ารงศักดิ์ วงศ์ตา* และวรพงษ์ กันทะ 

 

Household Hydropower Generator Installing on Mountainous Area 

of Chiangrai Province 

Dumrongsak Wongta* and Vorapong Kunta 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 57000 

Engineering, Electrical Faculty, Chiangrai College, Amphor Muang, Chiangrai Province, 57000 

*Corresponding author. E-mail: Duw.calibration@Gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าท่ีติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าครัวเรือนในบริเวณภูเขา 

กรณีศึกษา หมู่บ้านจะจ๋อ ต .ดอยาาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยการท าหายก้ันน้ าให้น้ าไหลลงท่อไปหมุนกังหัน (Turbine) 

ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับการให้แสงสว่างในศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา 

(ศศช .  )ดึ่งการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว ใช้หลักการในการเปลี่ยนพลังงานกลเปกนพลังงานไฟฟ้าโดยใช้น้ าผีดใบพัด (Turbine) 

เพื่อให้แกนของใบพัดไปหมุนโรเตอร์ ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 วัตต์ 220 โวลต์ ผลการทดลองโดยทดสอบท่ี

ปลายสาย ระยะทาง 150 เมตร ทดลองกับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเดนต์ (CFL) หรือหลอดตะเกียบจ านวน 8 หลอด 

ก าลังไฟฟ้าของโหลดท้ังหมดเท่ากับ 459.84 วัตต์ วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 174. 5 โวลต์ และ ค่ากระแสไฟฟ้าได้ 648 มิลลิ

แอมป์ ความถ่ี 35. 69 เาริทด์ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ไปเท่ากับ 113 . 1 วัตต์  

ค้ำส้ำคัญ:  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันน้ าขนาดเล็ก   

 

Abstract 

This research has the objective to study the generation of electricity of 1.000 watt Household Hydropower 

Generator (pico hydropower generator),case study the generator installation at Ban Cha Cho, Doi Hang, Muang 

Chiangrai, first made weir and let water flew into water pipe to rotate turbine to generate electricity, The rotation 

of rotor  change mechanical power to electrical power. Result of testing parameter measure at the end of 150 meter 

transmission line connect to compact fluorescent lamp 199 watt as load, measure voltage at its terminal was 174.5 

voltages, current 648 mA, frequency 35.69 Hz, power consumption 113.1 watts.  

Keywords:  Pico Hydropower Generator 

 

บทน้ำ 

พลังงานไฟฟ้าเปกนอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิต เพราะหากไม่มีพลังงานชนิดนี้คงมี

ผลกระทบต่างๆตามมาในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม ด้านโทรคมนาคม เปกนต้น 

ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจึงเปกนส่ิงจ าเปกนอย่างย่ิงในการด ารงชีพ ในยุคแรก แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิต

ไฟฟ้า มาจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน ก๊าดและน้ ามัน แต่ในปัจจุบันพบว่าแหล่งพลังงาน

ธรรมชาติจะหมดไปจากโลก จึงพยายามค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนมาชดเชย เช่นพลังงานลม  พลังงาน

น้ า พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ มาใช้งานมากล้นในการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่พลังงาน
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จากน้ า เพราะพลังงานน้ าเปกนพลังงานสะอาด ดึ่งประเทศไทยใช้เปกนแหล่งผลิตไฟฟ้าหลัก “การไหลของ

กระแสน้ าเปกนผลจากความแตกต่างในระดับความสูงของพื้นที่ จึงเกิดการเปล่ียนแปลงพลังงานศักย์ที่

สะสมอยู่ให้เปกนพลังงานจลน์ การใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ มาเปกนส่ือกลางในการแปรรูปพลังงานจลน์

ที่แหงอยู่กับการไหลของกระแสน้ าให้เปกนกระแสไฟฟ้า จึงเปกนเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว หากแต่จะต้องได้รับ

การออกแบบอุปกรณ์นั้นๆ ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศในการใช้งาน สะดวกต่อการใช้งานและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะท าได้” (เศวตนันท์, 2549  )น้ าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศ ได้แก่

เขื่อนที่ใช้น้ าผลิตไฟฟ้า เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เปกนต้น  

อย่างไรก็ตาม การสร้างเขื่อนต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงและใช้พื้นที่มากในการรองรับน้ า ดังนั้น 

การใช้พลังงานน้ าในลักษณะอื่นจึงเปกนส่ิงที่น่าสนใจเช่นใช้พลังงานน้ าที่ไหลลงมาตามล าธารจากภูเขาเปกน

พลังงานขับเคล่ือนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จึงได้ท าการส ารวจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่า ที่หมู่บ้านจะจ๋อ 

ต .ดอยาาง อ .เมือง เปกนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และพบว่าในหมู่บ้านมีธารน้ าตกขนาดเล็กไหลผ่าน จึงได้มี

โครงการวิจัยถึงความเปกนไปได้ในการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พลังน้ าในบริเวณธารน้ าตกเพื่อทดลองใช้

ในการให้แสงสว่างภายในศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 

 

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีกำร 

1  .ส ารวจพื้นที่บริเวณติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพื่อหาระดับความสูงของหัวหายกั้นน้ าและหา

อัตราการไหลของน้ า เพื่อใช้ในการค านวณหาก าลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ ณ .หมู่บ้านจะจ๋อ ต.ดอยาาง 

อ.เมือง จ.เชียงราย โดยใช้เครื่องมือวัด อุปกรณ์วัดการไห ลของน้ า (Turbine Flow Meter) 

จากการส ารวจและใช้เครื่องมือวัด แล้วน ามาค านวณหาก าลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ดังสมการที่ 1 

จากสูตรบันทึกผลการค านวณในตารางที่ 1 

 

Power input   = Head x Flow Rate x Gravity (9.81 meters/s2)  

Watts   )1) 

 

ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากการวัดความสูงหายก้ันน้ า อัตราการไหลของน้ า 

ล าดับที่ Head 

(เมตร)  

อัตราการไหลของน้ า 

(ลิตร /วินาที) 

ก าลังไฟฟ้าจากการค านวณ 

(วัตต์) 

ก าลังไฟฟ้าผลิตที่ 75% 

(วัตต์) 

1 5 3.0 147.15 110.36 

2 10 3.5 343.35 257.51 

3 15 2.4 353.16 264.87 

4 20 2.3 451.26 338.45 

5 25 2.5 613.13 459.84 

 

2  .ออกแบบโครงสร้างฐานที่ติดตั้งและส่วนประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ า ขนาดครัวเรือน 

1,000 วัตต์ ขนาดแรงดันไฟฟ้า 0-220 โวลต์ ที่ความสูงหัวหายกั้นน้ า 25 เมตร อัตราการไหลของน้ า 

2.5 ลิตร/วินาที ดังรูปที่  1  
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รูปที่ 1 แสดงลักษณะการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าขนาด 1,000 วัตต์ 

 

3  .อุปกรณ์และวัสดุท่ีใช้ด าเนินการ  

 

ตำรำงที่ 2 แสดงรายการอุปกรณ์และวัสดุท่ีใช้ด าเนินการสร้างและติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงัน้ าขนาด 1000 วัตต์ 

ล้ำดับที่ รำยกำร จ้ำนวน รำคำ (บำท)  

1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าขนาด 220 โวลท์ , 1000วัตต์  1 เครือ่ง 7,500 

2 เหล็กกลึง 5 x 3 นิ้วและค่ากลึง 1 แท่ง  880 

3 ยางรองหน้าจานกันรั่วขนาด 3 นิ้ว  1 ชิ้น  40 

4 สายไฟ ขนาดเบอร์ 1.5 200 เมตร  1,958 

5 ชุดตลับฟิวส์  +ฟิวส์กระเบือ้งขนาด 6 แอมป์  1 ขุด  38 

6 เดอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 20แอมป์  +กล่อง  1 ชุด  90 

7 ปลั๊กไฟ  +แป้นไม้ 8 x 8 นิ้ว  1 ชุด  55 

8 สกรูด า 1 นิ้ว  +นอ๊ตเบอร์ 10 เบอร์ 14  1 ถุง  45 

9 ท่อน้ า พีวีดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว  1 เมตร  80 

10 ข้อต่อเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว  1 ตัว  55 

11 ข้อต่อตรง 2 นิ้ว +ขอ้ต่อลด 3 / 2 นิ้ว  2 ตัว  218 

12 บอลวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว  1 ตัว  500 

13 กาวท่อประปา 2 กระปะอง  116 

14 เสาไม้ไผ่ 18 ต้น  300 

15 ท่อดีเมนต์  +หา  1 ชุด  150 

16 ปูนดิเมนต์ 5 ถุง  575 

17 ท่อพอีี ขนาด 2 นิ้ว  5 0 เมตร  2,000 

18 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  500 

รวม 15,100 

 

4 .การประกอบและติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ า 

ในส่วนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าได้ท าการปรับเปล่ียนแก้ไขในส่วนของตัวข้อต่อทางน้ าเข้าดึ่ง

จากเดิมเปกนแบบพลาสติกมาเปกนแบบโลหะแล้วน าไปกลึงให้ได้ขนาดที่ต้องการ จากนั้นได้ประกอบโครง

ป้องกันภายนอก ตัวเครื่องปั่นไฟในบริเวณพื้นที่เพื่อป้องกันหน น้ าค้าง เศษใบไม้ด่ึงอาจสร้างความเสียหาย

ได้จากนั้นท าการสร้างหายกักเก็บน้ าด้วยกระสอบทรายเพื่อปรับเปล่ียนทางน้ าไหลและปรับพื้นทีโดยอุด
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รอยรั่วตรงดอกหินเมื่อปรับพื้นที่เสร็จแล้วจากนั้นเทปูนดีเมนต์เพื่อไม่ให้น้ าดึมลงดิน จากนั้นเดินท่อพีอี

จากหายไปยังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าที่ติดตั้งที่ระยะ 25เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าไม้ไผ่ระยะห่างต้นละ 10

เมตร 15 ต้นและเดินสายไฟระยะทาง 150เมตร จากจุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไปยังศูนย์การศึกษาฯ   

5  .การทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ า  

5.1 น้ าในหายไหลผ่านท่อไปหมุนเครื่องปั่นไฟ ท าการเก็บผลการทดลองด้วยเครื่องมือวัดทาง

ไฟฟ้าดังต่อไปนี้ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล, เครื่องวัดความถี่ไฟฟ้า, เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า 

5.2 ทดสอบที่ต าแหน่งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า วัดค่าแรงดัน และ ความถี่ไฟฟ้า เมื่อไม่ต่อโหลด ท า

การบันทึกผลการวัดลงในตารางที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่าจากการวัดแรงดันและความถ่ี ของความสูงหวัหายก้ันน้ า 25 เมตรอัตราการไหลของน้ า 2. 5ลิตร /

วินาที ที่ต าแหน่งเคร่ืองก าเนิดไฟเม่ือไม่ต่อโหลด 

ล้ำดับที่ แรงดัน(โวลต์) ควำมถ่ี (เฮิรตซ์) 

1 248 46 

2 245.7 45.5 

3 230.9 43 

4 219.2 40 

5 203.4 39 

ค่ำเฉลี่ย 229 42.7 

 

5.3 วัดค่าแรงดันและความถี่ เมื่อต่อโหลดเปกนหลอดไฟ คอมแพคฟลูออเรสเดนต์ จ านวน 8 

หลอด มีขนาดก าลังไฟฟ้าต่างกัน ท าการบันทึกผลลงในตารางที่ 4 

 

ตำรำงที่ 4 แสดงค่าจากการวัดแรงดัน กระแส ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่าย และความถ่ีไฟฟ้า ของความสูงหัวหายก้ันน้ า  25 เมตร 

อัตราการไหลของน้ า 2. 5ลิตร /วินาที ที่ต าแหน่งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เม่ือต่อโหลด 

จ้ำนวน 

หลอดไฟ 

ขนำดของโหลด 

(วัตต์) 

แรงดันไฟฟ้ำ 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้ำ 

(มิลลิแอมป)์ 

ควำมถ่ี 

(เฮิรตซ์) 

ก้ำลังไฟฟ้ำที่จ่ำย 

(วัตต์ ) 

1 24 242.6 247 48.63 59.9 

2 48 237.2 362 46.21 85.9 

3 72 232.7 392 44.76 91.2 

4 96 227.8 440 43.35 100.2 

5 120 222.2 548 42.76 121.8 

6 134 214.4 563 42.83 120.7 

7 159 193.6 632 42.45 122.4 

8 199 181.6 672 42.68 122.0 

ค่ำเฉลี่ย 106.50 219.01 482.00 44.21 103.01 

 

5.4 ทดสอบที่ต าแหน่งปลายสาย หรือ (ศศช ).วัดค่าแรงดันและความถี่ที่ปลายสายระยะทาง 

150 เมตร เมื่อไม่ต่อโหลด บันทึกผลลงในตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5 แสดงค่าจากการวัดแรงดัน และความถ่ี ของความสูงหัวหายก้ันน้ า 25 เมตร อัตราการไหลของน้ า

2. 5ลิตร /วินาที เม่ือไม่ต่อโหลด ที่ต าแหน่งปลายสาย 

ล้ำดับที่ แรงดัน (โวลต)์ ควำมถ่ี (เฮิรตซ์) 

1 248 46 

 

5.5 วัดค่าแรงดัน กระแส ก าลังไฟฟ้าที่จ่าย และความถี่ไฟฟ้า ท่ีปลายสาย หรือ (ศศช ).ระยะทาง 

150 เมตร เมื่อต่อโหลดหลอดไฟ คอมแพค ฟลูออเรสเดนต์ จ านวน 8 หลอด มีขนาดก าลังไฟฟ้าต่างกัน 

โดยเพิ่มโหลดหลอดไฟทีละหลอดเพื่อท าการวัด ท าการบันทึกผลลงในตารางที่ 6 

 

ตำรำงที่ 6 แสดงค่าจากการวัด แรงดัน และความถ่ี ของความสูงหัวหายก้ันน้ า 25 เมตร อัตราการไหลของน้ า 

2.5 ลิตร/วินาที ที่ต าแหน่งปลายสาย เม่ือต่อโหลดระยะทาง 150 เมตร  

จ้ำนวน 

หลอดไฟ 

ขนำดของโหลด  

(วัตต์) 

แรงดันไฟฟ้ำ 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้ำ 

(มิลลิแอมป)์ 

ควำมถ่ี 

(เฮิรตซ์) 

ก้ำลังไฟฟ้ำที่จ่ำย 

(วัตต์ ) 

1 24 241.3 212 44.69 51.2 

2 48 236.6 256 43.94 60.6 

3 72 231.4 374 43.13 86.5 

4 96 222.1 438 42.39 97.3 

5 120 218.4 502 41.7 109.6 

6 134 210.2 530 40.43 111.4 

7 159 199.3 628 38.44 125.2 

8 199 174.5 648 35.69 113.1 

ค่ำเฉลี่ย 106.50 216.73 448.50 41.30 94.35 

 

น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่ากระแสไฟฟ้า และ ก าลังไฟฟ้า เปรียบเทียบกันระหว่างเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าที่จ่ายให้กับโหลดหลอดไฟทั้ง 8หลอด กับค่าที่โหลดต้องการ ดังตารางที่ 7 

 

ตำรำงที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบ ค่ากระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าของโหลดท่ีต้องการ กับท่ีเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าพลังน้ าจ่ายได้จริงที่ต าแหน่งปลายสายเม่ือต่อโหลดระยะทาง 150 เมตร  

จ้ำนวน 

หลอดไฟ 

ก้ำลังไฟฟ้ำ 

ของโหลด 

 (วัตต์)  

ก้ำลังไฟฟ้ำ 

ที่จ่ำยโหลด 

 (วัตต์)  

กระแสไฟฟ้ำ 

ที่โหลดต้องกำร  

(มิลลิแอมป์)  

กระแสไฟฟ้ำ 

ที่จ่ำยโหลด 

 (มิลลิแอมป์)  

1 24 51.2 109.1 212 

2 48 60.6 218.2 256 

3 72 86.5 327.3 374 

4 96 97.3 436.4 438 

5 120 109.6 545.5 502 

6 134 111.4 609.1 530 

7 159 125.2 722.7 628 

8 199 113.1 904.5 648 

ค่ำเฉลี่ย 106.50 94.35 484.09 448.5 
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สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการทดลอง จากค่าก าลังไฟฟ้าที่ค านวณหัวหายกั้นน้ า 25 เมตร และอัตราการไหลของน้ า 2. 5 

ลิตร/วินาที โดยคิดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ าท างานที่ 75 เปอร์เด็นต์ จะได้ก าลังไฟฟ้า 459.84 วัตต์ ผล

การทดลอง ท าการทดสอบที่ปลายสาย หรือที่ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช .  )ระยะทาง 150 

เมตร จึงวิเคราะห์ผลการทดลองกับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเดนต์ (CFL) หรือหลอดตะเกียบจ านวน 8 

หลอด จากตารางที่ 6 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าที่เครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าพลังน้ า สามารถจ่ายให้กับโหลดได้จริง 

จากผลการทดลอง สังเกตว่า ก าลังไฟฟ้าที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ า สามารถจ่ายให้กับโหลด

ตั้งแต่โหลดหลอดไฟที่ 4 ขึ้นไป ไม่เพียงพอต่อก าลังไฟฟ้าที่โหลดต้องการ และจากตารางที่ 7 ผลการ

เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้า กับ ก าลังไฟฟ้า ระหว่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ า กับที่โหลดต้องการ จะเห็นว่า

การผลิตไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ า ที่ต้องการใช้กับโหลดที่เปกนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเดนต์  

(CFL) หรือหลอดตะเกียบจ านวน 8 หลอด ใช้ได้จริงเพียงแค่ 4 หลอดเท่านั้น วิเคราะห์เปรียบเทียบจาก

รูปที่ 2 และ รูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่โหลดต้องการ กับค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายโหลด 

 

 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าก าลังไฟฟ้าที่โหลดต้องการ กับค่าก าลังไฟฟ้าที่จ่ายโหลด 
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จากการวิจัยยังพบว่า อัตราการไหลของน้ า ดึ่งเปกนปัจจัยส าคัญที่ท าให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มีก าลัง

ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นหรือลดลง ถ้าสามารถควบคุมท าให้อัตราการไหลของน้ าแรงขึ้นคงที่ สม่ าเสมอได้ จะ

ท าให้ความถี่ไฟฟ้ามีค่าคงที่ ดึ่งความถี่ไฟฟ้ามีผลต่อโหลดหลอดไฟ ท าให้หลอดไฟเกิดความสว่างไม่

สม่ าเสมอ หรือเกิดการกระพริบของหลอดไฟขึ้น อีกทั้งอัตราการไหลของน้ าแรงขึ้นคงที่ สม่ าเสมอ ท าให้

ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ าผลิตก าลังไฟฟ้าได้ใกล้จุดสูงสุด ที่พิกัด 1,000 วัตต์ ดึ่งท าให้

เพียงพอต่อความต้องการของโหลดหลอดไฟได้ ทั้ง 8 หลอด 

ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือปริมาณน้ ามีเพียงพอ หรือระดับปริมาณน้ าในหาย คือ ต้องจัดการให้มี

ปริมาณน้ าในหายอยู่ในระดับสูงบริเวณปากหายตลอดระยะเวลาที่เดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังน้ า หาก

ปริมาณน้ าในหายลดระดับลง อัตราการไหลของน้ าก็จะลดลงไป การหมุนของกังหันเครื่องก าเนิดไฟฟ้าก็จะ

ลดลงตาม ท าให้การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าลดลงตามอัตราส่วน  

โหลดไฟฟ้าถ้าใช้กับโหลดประเภทหลอดไฟชนิดแอลอีดี เมื่อเปล่ียนจากหลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเดนต์ (CFL) ดึ่งจากการทดลอง จ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับโหลดได้เพียงแค่จ านวน 4 หลอด มาเปกน

หลอดไฟชนิด แอลอีดี ขนาด 5 วัตต์ จะได้จ านวนหลอดไฟไม่เกิน 19 หลอด และขนาด 10 วัตต์ จะได้

จ านวนหลอดไฟไม่เกิน 9 หลอด ทั้งนี้เนื่องจากหลอดไฟชนิดแอลอีดี มีราคาแพง จึงจะต้องใช้งบประมาณ

สูงขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาชุมชนเครื่องป้ันดินเผาสู่การผลิตเครื่องเคลือบดินเผา หมู่บ้านทุ่งหลวง

และหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตเซรามิกของชุนชนเครื่องปั้นดินเผา เพื่อทดสอบและ

พัฒนาวัตถุดิบและกรรมวิธีผลิตเครื่องเคลือบดินเผาร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา และ

เพื่อส่งเสริมการผลิตเครื่องเคลือบดิบเผาให้กับขุมชนเครื่องปั้นดินเผา เป็นการวิจัยศึกษาการพัฒนาเนื้อดินในการผลิต

เครื่องปั้นดินเผาให้เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก และการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาใน 2 ชุมชน ท่ีมีกรรมวิธีผลิตท่ีแตกต่างกัน คือ บ้านม่อนเขาแก้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง และบ้านทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว่า สามารถพัฒนาเนื้อดินในในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้ดินด าแม่ริมร่วมกับดินเชื้อ ช่างปั้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปั้นให้สอดคล้องกับเนื้อดิน

ปั้นสูตรท่ีพัฒนา และชุมชนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาใหม่ๆ 

ค าส าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดนิเผาพื้นบ้าน  การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา 

 

Abstract 

This research aims to study the potential production of ceramic pottery communities to develop and 

improve raw materials and processes to produce ceramics, collaborating with the communities to develop designs 

of ceramic products. And to promote the production of ceramics for the communities. This research also studies the 

development of clay in the pottery production to be the ceramic products. And to adjust the style or design by 

improving a quality of products. Study from the representative samples of pottery professionals from 2 communities. 

Each group has different manufacturing processes. They are Ban Monkhaokaew, Amphoe Muang, Lampang District, 

and Ban Thungluang, Amphoe Khiri Mas, Sukhothai District. The study found that the production process is able 

to be developed clay in ceramic production process by using humus mixed with grog. A potter can adjust the method 

of clay moulding in accordance with the developed clay and the communities create new styles of ceramic products.  

Keywords: Native Pottery Product Development Ceramic Design 
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บทน า 

 เป็นที่น่าแปลกใจอย่างย่ิงที่ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่สามารถวิวัฒน์สู่

การเป็นชุมชนเครื่องเคลือบดินเผา ทั้งๆ ที่ในอดีตนั้นชุมชนเครื่องเคลือบดินเผาเคยรุ่งเรืองมาก่อน และ

ได้ล่มสลายไปตามกาลเวลา ค าถามคือ อะไรที่ท าให้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้

ไปจนถึงขั้นการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเหมือนกับประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น และมีความเป็นไปได้แค่

ไหนที่จะยกระดับขีดความสามารถของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาให้กลายเป็นชุมชนเครื่องเคลือบดินเผา และ

จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผล  ิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน  ”พบว่า 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของทุกชุมชนคือ คุณภาพวัตถุดิบ ที่เป็นเนื้อดิน

เอิร์ทเทนแวร์ ( Earthen ware) หรือ เทอราคอตตา (Terracotta) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย ตามบริเวณหรือ

ใกล้เคียงชุมชน แต่มีคุณภาพต่ าทั้งในด้านความแข็งแกร่ง การดูดซึมน้ า และความสะอาด จึงเหมาะส าหรับ

การผลิตของใช้ราคาถูก เช่นกระถางปลูกต้นไม้ เป็นผลโดยตรงต่อระดับรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการครอง

ชีพในปัจจุบัน และน าไปสู่การผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาที่ขาดความประณีตเพื่อลดขั้นตอนและมุ่งให้ได้

จ านวนมากกว่าเน้นคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการเสื่อมความนิยม จนอาจน าไปสู่การล่มสลายของอาชีพท้องถิ่น

ในอนาคตได้ แนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากคือ การเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบจากเดิมมาใช้วัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพสูงในระดับเซรามิก ประเภทเครื่องหิน (Stone ware) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และ

เหมาะส าหรับการน าไปใช้อย่างแท้จริง แต่อาจมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบนอกท้องถิ่นก็ตาม ซึ่ง

ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ทุกชุมชนต้องซื้อวัตถุดิบใช้ทั้งในและนอกชุมชนอยู่แล้ว แต่ยังคงมีราคาที่ไม่

สูงจนเกินขีดความสามารถในการซื้อ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบอาจไม่สอดคล้องกับทักษะ

ดั้งเดิมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบใหม่

ให้สอดคล้องกับกรรมวิธีผลิต และปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ช่างปั้นใช้ความละเอียดประณีตมากย่ิงขึ้น

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง น าไปสู่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

สอดคล้องกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ตามแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาทั้ง

ด้านคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถจ าหน่ายเป็นสินค้าในระดับสากลได้ ดังนั้น จึงมี

ความน่าสนใจอย่างย่ิง ที่ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง เกี่ยวกับการปรับเปล่ียนการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง

ทดแทนการใช้วัตถุดิบดั้งเดิมที่มีคุณภาพต่ า เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตเซรามิกคุณภาพสูงของชุนชนเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะใช้

เป็นแนวทางที่ส าคัญในการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นของ

ไทย ให้สามารถด ารงอยู่ เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สามารถผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพสูงที่

สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูประเทศ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตเซรามิกของชุนชนเครื่องปั้นดินเผา 

2. เพื่อทดสอบและพัฒนาวัตถุดิบและกรรมวิธีผลิตเครื่องเคลือบดินเผาร่วมกับชุมชน 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 

4. เพื่อส่งเสริมการผลิตเครื่องเคลือบดิบเผาให้กับชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  เป็นการวิจัยศึกษาการพัฒนาเนื้อดินในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้

ดินด าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักแทนการใช้เนื้อดินท้องถิ่นที่ไม่ทนไฟ และปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยทัลคัมและดินเชื้อ เพื่อให้ขึ้นรูปและเผาด้วยวิธีการพื้นบ้านได้ ก าหนดอัตราส่วนผสมโดยใช้ตาราง

สามเหล่ียม (Triaxial Blend( ทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสูตรที่มีสมบัติทางเซรามิกท่ีดีท่ีสุด ทดสอบ

การเผาชิ้นงานด้วยวิธีดั้งเดิมของชุมชน รวมท้ังทดสอบความเหมาะสมในการขึ้นรูปของเนื้อดินด้วยรูปแบบ

และกรรมวิธีดั้งเดิมของชุมชน ท าการปรับเปล่ียนรูปแบบโดยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้ทักษะ

ฝีมือการขึ้นรูปของชุมชนและเผาผลิตภัณฑ์ครั้งที่1 ด้วยวิธีดั้งเดิมของชุมชน จากนั้นน ามาตกแต่งด้วย

เคลือบและเผาเคลือบด้วยเตาเผาเซรามิกสมัยใหม่  โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพ

เครื่องปั้นดินเผาใน 2 ชุมชน ที่มีกรรมวิธีผลิตที่แตกต่างกัน คือ บ้านม่อนเขาแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง และบ้านทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย วิเคราะห์ผลการทดลองพิจารณาจาก ความสามารถ

ในการขึ้นรูป และความสมบูรณ์หลังการเผา 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการด าเนินงานพัฒนาเนื้อดิน 

  สูตรเนื้อดินที่พัฒนาส าหรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสู่การผลิตเครื่องเคลือบ

ดินเผาคือ ดินด าแม่ริมผสมกับดินเชื้อในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดซึ่งมีสมบัติด้านความเหนียวและการขึ้น

รูป เนื้อดินมีความอ่อนตัวไม่มาก สามารถขึ้นรูปได้อย่างรวดเร็วและง่าย โดยไม่ต้องรอให้ดินอยู่ตัว ไม่มี

การเสียรูปและทรุดตัวขณะการปั้น สามารถควบคุมน้ าหนัก ความหนาและขนาดได้ง่าย จากการเผาในเตา

ของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว จ .ล าปาง และกลุ่มบ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ผลหลัง

การเผาไม่แตกร้าว สมบัติของเนื้อดินหลังเผาอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส การหดตัวรวม ร้อยละ 5 มี

ความแกร่ง 44.2 N/F, ส่วนสมบัติของเนื้อดินหลังเผาอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส อัตราการหดตัวรวม

ร้อยละ 10 ความแกร่ง >600 N/F, การดูดซึมน้ า ร้อยละ 11.6 ไม่โก่งงอ ค่าของสี L 77.4  a +7.0  

b+26.8 

2.ผลการด าเนินงานทดลองผลิต 

 ทั้งสองชุมชนสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ท้ังแบบดั้งเดิมของชุมชน และแบบที่พัฒนาขึ้น แต่อาจไม่

คุ้นชินกับเนื้อดินใหม่ โดยบ้านม่อนเขาแก้วยังขึ้นรูปค่อนข้างหนาและได้ท าการนวดดินโดยเติมน้ าเพื่อให้

เนื้อดินอ่อนนุ่มกว่าที่เตรียมไว้ไห้เป็นผลให้เนื้อดินติดมือมากกว่าเนื้อดินที่เคยใช้ ส่วนบ้านทุ่งหลวงไม่นวด

ดินซ้ าและดินที่เตรียมให้นั้นมีความแข็งอ่อนไม่สม่ าเสมอกันเนื่องจากปัญหาการขนส่ง จึงท าให้ผลิตภัณฑ์มี

ต าหนิบ้างเล็กน้อย โดยกลุ่มงานที่ผลิตตามแบบดั้งเดิมนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนกลุ่มงานที่พัฒนา

รูปแบบใหม่ไม่มีการเก็บรายละเอียดผลงานจึงไม่ประณีตเท่าที่ควร ไม่มีการแต่งก้นผลิตภัณฑ์ เมื่อ

ผลิตภัณฑ์หมาดจึงเจาะฉลุลวดลาย เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งสนิทแล้ว น าไปเผาโดยบ้านม่อนเขาแก้วจะเผาแบบ

กลางแจ้ง บ้านทุ่งหลวงจะเผาด้วยเตาแมงป่อง ผลหลังการเผา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีสภาพดี ไม่บิดเบี้ยว หรือ

แตกร้าว เนื้อดินมีสีครีมอ่อนๆ ใช้เคลือบศิลาดลพ่นเคลือบให้ทั่วทั้งด้านในและด้านนอก ให้มีความหนา 2 

มิลลิเมตร น าเข้าเตาเผาและเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชั่น ผลการเผาเคลือบ 
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ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีสภาพดี ไม่บิดเบี้ยว หรือแตกร้าว เนื้อดินมีสีน้ าตาล เคลือบมีลักษณะมันวาว สีเขียวใส 

และมีรอยแตกราน 

3.ผลการด าเนินงานพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว  ท าการปรับปรุงรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพของชุมชน และเอกลักษณ์ของชุมชน ขึ้นรูปด้วยมือ พัฒนาเป็น

รูปทรงปากกว้าง มีขอบปาก ฐานใหญ่ และตีลายด้วยไม้ตี ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ส่วนการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ท าการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยลักษณะทาง

กายภาพของชุมชน และเอกลักษณ์ของชุมชน ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โคมบัว ซึ่ง

ประกอบด้วยฐานรูปทรงกระบอก และโคมไฟรูปดอกบัว 

 

 
 

 

รูปที่ 1  ผลิตภัณฑ์ที่ทดลองผลิตจากบ้านม่อนเขาแกว้ 

 

 
 

รูปที่ 2  ผลิตภัณฑ์ที่ทดลองผลิตจากบ้านม่อนเขาแกว้หลังการเผาเคลือบ 
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รูปที่ 3  การทดลองการขึ้นรูปด้วยวิธแีป้นหมุนบ้านทุ่งหลวง 

 

 
 

รูปที่ 4  ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมขึ้นรูปดว้ยมือของบ้านทุ่งหลวงที่ผ่านการเผาครั้งที่ 1 จากเตาเผาของชมุชน 

 

 
 

รูปที่ 5  ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมขึ้นรูปดว้ยมือของบ้านทุ่งหลวงที่ผ่านการตกแต่งเคลือบและการเผาครั้งที่ 2 
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รูปที่ 6  ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ของบ้านทุ่งหลวงที่ผ่านการตกแต่งเคลือบและการเผาครั้งที่ 2 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การเติมดินเชื้อสามารถช่วยลดการทรุดตัวขณะขึ้นรูปได้เช่นเดียวกับการเติมทรายละเอียดในเนื้อดิน

ท้องถิ่น สอดคล้องกับไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ที่กล่าวว่า ดินเชื้อช่วยเป็นโครงสร้าง ให้ง่ายต่อการขึ้นรูป ดินด ามี

ความทนไฟกว่าดินท้องถิ่น เนื่องจากมีปริมาณของอลูมิน่าสูงกว่า สอดคล้องกับไพจิตร อิ่งศิรวัฒน์ ที่กล่าวว่า

ดินด ามีส่วนผสมของอลูมินาสูง ซึ่งมีสมบัติในการทนไฟ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ชาสงวน ที่ได้ใช้

ดินส าเร็จรูปของบริษัทคอมพาวด์เคลย์จ ากัด ซึ่งมีส่วนผสมของดินด าเป็นส่วนผสมในการพัฒนาเนื้อดิน

ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาให้สามารถเคลือบได้ นอกจากนี้การเติมดินเชื้อยังมีส่วนช่วยลดการแตกร้าว

ขณะเผา ซึ่งสอดคล้องกับ วิจิตรา สิงหะสุริยะ ที่ได้กล่าวถึงการใช้ดินเชื้อเป็นส่วนผสมของดินปั้น

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 

 จากการพัฒนาเนื้อดินเซรามิกประเภทสโตนแวร์เพื่อน าไปทดลองผลิตโดยชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

พื้นบ้าน เพื่อทดแทนเนื้อดินพื้นบ้านประเภทเอิร์ทเท่นแวร์นั้น ทั้งสองชุมชนสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ 

ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นอาจไม่คุ้นเคยกับลักษณะทางกายภาพของเนื้อดิน

ใหม่ และยังไม่เปล่ียนแปลงกรรมวิธีการผลิตไปจากเดิม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความ

ประณีต เนื่องจากความคุ้นเคยในการผลิตที่เน้นปริมาณ ซึ่งได้รับค่าจ้างหรือจ าหน่ายในราคาถูก ซึ่งหาก

ต้องการให้ผลิตเซรามิกคุณภาพสูงและมีความประณีตกว่าเดิม ก็อาจท าได้โดยต้องมีการว่าจ้างหรือมีตลาด

รองรับอย่างชัดเจนกว่าขั้นการทดลอง ส่วนการผลิตเครื่องปั้นดินเผารูปแบบดั้งเดิมของบ้านทุ่งหลวงสามารถ

ผลิตชิ้นงานได้อย่างประณีตสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแบบดั้งเดิมและเหลือเพียงช่างปั้นคนเดียวของหมู่บ้านที่

ผลิตได้ ดังนั้นการปรับเปล่ียนเนื้อดินให้สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จึงเป็นทั้งการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์

ดั้งเดิมให้คงอยู่ มีคุณภาพดีกว่าเดิม ไม่แตกง่ายเมื่อเทียบกับเนื้อดินไฟต่ า และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพและ

ความสวยงามจากการตกแต่งด้วยเคลือบ ช่วยให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการ

ผลิตภัณฑ์เซรามิก  
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กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ล้วนมาจากความร่วมมือและความกรุณาจากทุกภาคส่วนซึ่งทาง

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนด าเนินการวิจัย 

ขอขอบพระคุณเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่

และให้ข้อมูล 

ขอขอบพระคุณประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่และให้

ข้อมูล 

ขอขอบพระคุณช่างปั้นทุกคนทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลองผลิต 

และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณสาขาวิชาเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเครื่องมือใน

การปฏิบัติงาน 

ขอขอบคุณคณะท างานที่ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของ

รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ

รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ส าหรับส่วนของการประเมินความพึงพอใจในการใช้

งานท าการประเมินโดยอาจารย์ท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา จ านวน 25 คน โดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศรายละเอียดของ

รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการงานรายละเอียดของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาได้เป็นอย่างดี ท าให้ลดเวลาในการท างาน ลดขั้นตอนการท างาน และลดการใช้

ทรพัยากรกระดาษ โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.50 จากคะแนนเตม็ 

5 สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ที่พัฒนาขึ้นสามารถ

น ามาใช้งานได้ในระดับมาก 

ค าส าคญั:  ประสิทธิภาพ  ระบบสารสนเทศ  รายละเอียดของรายวิชา  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 

Abstract 

The objective of this research were two-fold: (1) to study on the efficiency of Information System for 

Details and Operational Report (ISDOR) of the courses; and (2), to evaluate the satisfaction with the point of 

views of users toward the ISDOR of the courses. The evaluation of the usage of satisfaction was evaluated by 25 

trained teachers in the use of Information System for Details and Operational Report (ISDOR) of the courses , the 

five-level scale. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. The results of research are 

found that ISDOR can be used for management in order to reduce the working time, the process of works and 

reduce the use of paper resources. The results of the satisfaction of users on the information system with an average 

score of 4.50 from the full marks of five. It was concluded that the ISDOR can be used at the high level 

Keywords: Efficiency, Information Systems, Details of the Courses, Operational Report of the Courses 
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บทน า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 ส าหรับก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบ

มาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการ

รองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศแนวทางใน

การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเนื้อความส่วนหนึ่งใน

ประกาศดังกล่าวได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) คือข้อมูลเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่

วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรโดยสถาบันต้องมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดท า

ทุกรายวิชาในหลักสูตร และให้มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) คือ การรายงานผล

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน

รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ ทุกภาคการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวอย่างครบถ้วน (คู่มืออาจารย์ฝ่าย

วิชาการ,2557)โดยได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชาโดยมีหัวข้อ

ตามแบบ มคอ.3 ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป จุดมุ่งหมายของรายวิชา ลักษณะและการด าเนินการ การ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบการจัดท า

รายละเอียดของรายวิชา และด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนการเปิดสอน และอาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินการของรายวิชา โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.5 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การจัดการเรียน

การสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ปัญหาและผลกระทบ

ต่อการด าเนินการ การประเมินรายวิชา แผนการปรับปรุง โดยอาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบการจัดท า

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ด าเนินการให้เสร็จส้ินหลังเสร็จส้ินภาคการศึกษา นับจากวันสอบ

สุดท้าย 30 วัน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) โดยด าเนินการจัดท าในรูปแบบของ

เอกสารทั้งหมด จึงท าให้การด าเนินงานขาดความคล่องตัว และต้องใช้ทรัพยากรกระดาษเป็นจ านวนมาก 

ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในส่วนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้ดีย่ิงขึ้น  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจึงได้พัฒนาระบบ

สารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา โดยใช้หลักการออกแบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Databases) (Silberschatz et al.,2006) ซึ่งใช้โปรแกรม My SQL ใน

การจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP (ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, 

2555) ในการพัฒนาส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User interface) โดยใช้งานแบบ Online มาใช้ในการ

ด าเนินงาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานในส่วนนี้ได้รวดเร็ว

ย่ิงขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
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รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  ตามความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศ อันจะส่งผลต่อการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 

ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาต่อไป 

วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา   

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงาน

ผลการด าเนินการของรายวิชา  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ส าหรับส่วนของการประเมินความพึงพอใจ

ในการใช้งานจะท าการประเมินโดยอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของ

รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งได้รับการอบรมและทดลองใช้งานแล้ว จ านวน 25 คน 

ได้มาโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ด้านการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ด้านการท างานได้ตาม

ฟังก์ชันงานของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ  

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

เครื่องมือในการวิจัยส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ได้ศึกษา 

3. สร้างเครื่องมือ 

4. น าเครื่องมือเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน า   

5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (try-out) กับอาจารย์ผู้สอน จ านวน 10 

คนและท าการซักถามถึงความยากง่ายในการใช้เครื่องมือนั้นโดยจะท าการปรับแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์

ผู้สอน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา  จะก าหนดจากวิธีการทดสอบระบบแบบ Black Box Testing (โอภาส,2555) โดย

มีการศึกษาด้านรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) ด้านการตรงตามความต้องการ
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ของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional 

Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

 การวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. น าแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบข้อมูล ดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแยก

แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

 2. น าแบบสอบถามท่ีถูกต้องมาลงรหัส (Coding) 

 3. น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึก และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) 

 

ผลการศึกษา 

ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 “ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ

รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา” สรุปได้คือ ระบบสารสนเทศ

รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน

ได้เป็นอย่างดี โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถ

บริหารจัดการ และเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลรายวิชา ข้อมูล

รายละเอียดของรายวิชา ข้อมูลรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา โดยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ 

สามารถกระท าผ่านส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) บนระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การด าเนินงาน

ในส่วนนี้ สะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น เพราะสามารถท างานได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อท าการเชื่อมต่อ

กับระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้ลดเวลาในการท างาน ลดขั้นตอนการท างาน และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ

ได้ 100 เปอร์เซ็นต์   โดยใช้วิธีการทดสอบระบบแบบ Black Box Testing (โอภาส,2555) โดยมี

การศึกษาประสิทธิภาพด้านรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) ด้านการตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2  “ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

สารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ” สรุปได้ดังนี้ 

 

รูปที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 
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จากรูปที่ 1 พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

(Security Test) โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 4.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า

อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในเรื่องการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง  ค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.52) รองลงมา การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้

เข้าใช้ระบบ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.48)    

 

รูปที่ 2 ระดับความพงึพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

จากรูปที่ 2 พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  ( x  = 4.49) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถของระบบในด้านการจัดการใน

ส่วนของรายงานรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 

4.56) รองลงมา ความสามารถของระบบในด้านการจัดการในส่วนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ .3) 

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.52) ความสามารถของระบบในด้านการจัดการในส่วน

ของรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.48) 

และความสามารถของระบบในด้านการจัดการในส่วนของผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.40)   
 

รูปที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) 
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จากรูปที่ 3 พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Functional Test) โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 4.45) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.60) รองลงมา  ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า ค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.52) ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึง

พอใจมากที่สุด ( x = 4.52) ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม ค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.52) ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน ค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.48) ความถูกต้องในการลบข้อมูล ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก ( x = 4.40) ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.40) 

ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  ( x = 

4.40)  ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.36) และ

การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.32) 
 

รูปที่ 4 ระดับความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 

จากรูปที่ 4 พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 

Test) โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x  = 4.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า

อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในเรื่องความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด ( x = 4.84) รองลงมา  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ ค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.64) ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ ค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.64) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.60)  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพ

ในการส่ือความหมาย ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.60) ความเป็นมาตรฐาน

เดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.56) ความ
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เหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x

= 4.56) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายส่ือความหมาย ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด ( x = 4.52) ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย ค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.52) และความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ ค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.44)   

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงาน

ผลการด าเนินการของรายวิชา สรุปได้ดังนี้ 

จากวิธีการทดสอบระบบแบบ Black Box Testing (โอภาส,2555) โดยมีการศึกษาประสิทธิภาพ

ด้านรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) โดยระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้งานได้

จริง เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในการท างานและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชามีการออกแบบให้มีการ

ใช้งานแบบมีโครงสร้าง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ตามตัวเลือกที่ได้ก าหนดไว้ และสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ตามระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีการออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานและค านึงถึงการ

ใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก ผลจากการทดสอบการใช้งานจากผู้ใช้พบว่าผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งาน

โปรแกรมนี้ได้เป็นอย่างดีภายในเวลาเพียงเล็กน้อย และมีความพึงพอใจในการใช้งานของระบบเนื่องจาก

ระบบช่วยให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็วในการท างานมากยิ่งขึ้น  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา สรุปได้ดังนี้     

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมาก             ( x  = 4.50) 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) พบว่า ความพึง

พอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยรวม

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  ( x  = 4.49) 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยรวมค่า เฉล่ียอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมาก  ( x  = 4.45) 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับความพึง

พอใจมากที่สุด   ( x  = 4.59)  
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จากผลการประเมินความพึงพอใจตามทัศนะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 สรุปได้ว่า

ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  ที่พัฒนาขึ้นสามารถ

น ามาใช้งานได้ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประไพ และรัตติยา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความ

คิดเห็นต่อประสิทธิผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” พบว่า 

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของ

ของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ และด้านการใช้งานและความสามารถ

ของระบบ         

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษาและช่วยแนะน า

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดีย่ิงจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้า

หาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในการท ารายงานการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ประธาน

กรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่กรุณาอ่านเอกสารรายงานวิจัย ปรับปรุงเอกสารงานวิจัย แนะน า

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และได้เสนอความคิดเห็นงานวิจัยเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์

มากย่ิงขึ้น และขอขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทุกท่านที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนในการ

ท างานวิจัยครั้งนี้คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเป็นกตัญญูบูชาแด่บิดา 

มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมส่ังสอนผู้วิจัยจนได้มีวันนี้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกัน

คุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบ Independent Sample t-Test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA)  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และด้านการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล การทดสอบสมมุติฐานพบลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพของการ

ใช้งานของระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน พบว่าเพศ

ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลให้

ประสิทธิภาพด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แตกต่างกัน  

ค าส าคญั :ประสิทธิภาพ  ระบบสารสนเทศ  การประกนัคุณภาพ  สหกิจศึกษา 

Abstract 

 This article aimed to present the study results the efficiency of  information system  in quality assurance 

(ISQA) of the cooperative educational program operation (CEPO) at Chaopraya University. The population 

consisted of 20 participants who were professor and personnel of the Chaopraya University. The questionnaire was 

used as research instrument while statistics used for data analysis included Frequency, Percentage, Mean and 

Standard Deviation. The Independent Sample t-Test was used to test the difference between two independent groups.  

One-way ANOVA  was also used to determine whether there were any significant differences between the means 

of the three or more independent groups. Research findings were as follows: regarding functional performance of 

the ISQA of the CEPO at Chaopraya University , the results indicated that the functional performances  including 

Functional Requirement , Functional, Usability, and Security were highest level in every aspect. According to 

hypothesis testing, it indicated that different demographic characteristics resulted in different functional performance 

of the CEPO of the CEPO at Chaopraya University, different sex resulted in functional performance different 

Security aspect and different age resulted in functional performance different Functional Requirement aspect. 

Keywords: Efficiency, Information System, Quality Assurance, Cooperative Educational 
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บทน า 

 สหกิจศึกษา  (Cooperative Education) (วิจิตร ศรีสอ้านและคนอื่นๆ, 2552) เป็นระบบ

การศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

จริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติ งาน (Work Integrated Learning) โดย 

(สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) ทางสมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

คุณภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การประเมินคุณภาพการด าเนินงาน การก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษาใน                 

5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักสูตรสหกิจศึกษา การเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ด าเนินโครงการสหกิจศึกษาในประเทศแบบเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน

การด าเนินงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูงตลาดแรงงานให้

สามารถรองรับตามหลักการของประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้พัฒนา

ไปสู่การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งได้เริ่มจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น และมีนโยบายขยายไปสู่ประชาคมโลกต่อไป 

เพื่อให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาได้พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามาใช้ส าหรับการก ากับ

ดูแล และประเมินคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็น

ระบบสารสนเทศแบบเว็บแอปพลิเคชัน สามารถบริหารจัดการข้อมูลการประกันคุณภาพการด าเนินงานสห

กิจศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลคณะวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข้อมูลองค์ประกอบ ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูล

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลเกณฑ์ประเมิน ข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ข้อมูลเอกสารหลักฐาน

ประกอบการด าเนินงาน  ข้อมูลการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน และสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

ออกมาเป็นสารสนเทศในรูปแบบของรายงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรายงานทางจอภาพ และรายงานทาง

เครื่องพิมพ์ตาม (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) มาตรฐานการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจ

ศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  อาทิ รายงานผลการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ตามค่าน้ าหนัก 

แยกตามสาขาวิชา คณะ และผลรวมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน โดยใน

การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างาน

ได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุม สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องเหมาะสม 

และตรงกับสภาพปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อการก ากับดูแล และประเมินคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาต่อไป 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQygQwAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%23.E0.B8.AA.E0.B8.A1.E0.B8.B1.E0.B8.A2.E0.B8.AA.E0.B8.B2.E0.B8.98.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.93.E0.B8.A3.E0.B8.B1.E0.B8.90.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.98.E0.B8.B4.E0.B8.9B.E0.B9.84.E0.B8.95.E0.B8.A2.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.8A.E0.B8.99.E0.B8.A5.E0.B8.B2.E0.B8.A7&ei=YmgAVbmiCtHHuASaz4KoAg&usg=AFQjCNHktpx_Pa3994f-vfu_Xa6GXotyfw&bvm=bv.87611401,bs.1,d.dGc
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 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจ

ศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตามความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ

พัฒนาต่อไป 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                       ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย หรือเครือข่าย 

สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ านวน 20 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมี

ขั้นตอนซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีได้ศึกษา 

 3. จัดท าแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ

สารสนเทศส าหรับการประกันคุณภาพ

กา รด า เ นิ น ง า นสหกิ จศึ ก ษา  ขอ ง

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แตกต่างกัน 

- ด้ านการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ 

- ด้ านการท า ง าน ได้ ต าม

ฟังก์ชันงาน 

- ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

- ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภัยของข้อมูล 
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ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา จะมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ

สารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน

งาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยโครงสร้าง

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนการประเมินค่า (Likert Scale) เพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดง

ระดับประสิทธิภาพที่ได้ 5 ระดับตามระดับประสิทธิภาพดังนี้ 

ระดับประสิทธิภาพ   ข้อความ 

มากที่สุด        5 

มาก      4 

ปานกลาง     3 

น้อย      2 

น้อยที่สุด     1 

 

โดยคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.51–5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51–4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.51–3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51–2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00–1.50          หมายถึง ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถชี้แจง ข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 4. น าแบบสอบถามที่จัดท าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความตรงตามเนื้อหา   

(Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน า 

 5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้  (try - out) กับอาจารย์มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม และท าการปรับโดยตัดประเด็นค าถาม (ค่าน้อยออก) จนได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 

0.864  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ผ่าน

การอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย หรือเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

และผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

 2. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามและแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่เครื่อง

คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ และท าการแปลด้วยโปรแกรมทดสอบทางสถิติ แล้วจึงน าผลที่ได้มาศึกษา

วิเคราะห์ต่อไป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549) ได้แก่  ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีตรวจสอบค่า 

Independent Sample T-Test 

- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ F-test โดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ าแนกตาม เพศ อาย ุและระดับการศึกษา 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 9 45 

หญิง 11 55 

รวม 20 100 

อาย ุ

21-35 ป ี 9 45 

36-45 ป ี 7 35 

46 ปีขึ้นไป 4 20 

รวม 20 100 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี 8 40 

ปริญญาโท 12 60 

รวม 20 100 
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

55 เป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-35 ปี จ านวน 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 45 ลองลงมาอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และอายุ 46 ปีขึ้นไป 

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ

ระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้  (Functional 

Requirement) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 

x  
S.D. 

ความสามารถของระบบในด้านการจัดการขอ้มูลการด าเนินงาน 4.50 0.51 มาก 

ความสามารถของระบบในด้านรายงานน้ าหนักเกณฑ์มาตรฐานแยกตามสาขาวิชา 4.44 0.51 มาก 

ความสามารถของระบบในด้านรายงานน้ าหนักเกณฑ์มาตรฐานภาพรวม 4.55 0.51 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลองค์ประกอบ 4.50 0.51 มาก 

ความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลตัวชี้วัด 4.66 0.48 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลเกณฑก์ารประเมิน 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลเกณฑม์าตรฐาน 4.55 0.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.54 0.50 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

โดยความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลตัวชี้วัดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.66) ลอง

ลงมาเป็นความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

( x =4.61) ความสามารถของระบบในด้านรายงานน้ าหนักเกณฑ์มาตรฐานภาพรวม และความสามารถ

ของระบบในด้านการแสดงข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน       มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.55) 

ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลการด าเนินงาน และความสามารถของระบบในด้านการ

แสดงข้อมูลองค์ประกอบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =5.50) และความสามารถของระบบในด้าน

รายงานน้ าหนักเกณฑ์มาตรฐานแยกตามสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.44)   ซ่ึงโดยภาพรวม

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉล่ีย 4.54 จะเห็นได้ว่าด้านการตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช ้มีผลของประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน (Functional) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 

x  
S.D. 

ความถูกต้องในการจัดเกบ็ข้อมูลน าเขา้ 4.50 0.51 มาก 

ความถูกต้องในการค้นหาขอ้มูล 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมลู 4.50 0.51 มาก 

ความถูกต้องในการลบขอ้มูล 4.44 0.61 มาก 

ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 4.38 0.60 มาก 
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ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 4.55 0.51 มากที่สุด 

ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.66 0.48 มากที่สุด 

ความน่าเชือ่ถอืได้ของระบบ 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความครอบคลุมของโปรแกรมทีพ่ัฒนากับระบบงานจริง 4.61 0.50 มากที่สุด 

การปอ้งกันขอ้ผิดพลาดทีอ่าจเกิดขึ้น 4.44 0.51 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.53 0.52 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน โดย

ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.66) ลองลงมาเป็นความ

ถูกต้องในการค้นหาข้อมูล    ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ และความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับ

ระบบงานจริง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.61) ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ

รายงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.55) ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า และความถูก

ต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x =4.50) ความถูกต้องในการลบข้อมูล และ

การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x =4.44) และความถูกต้องของผลลัพธ์

ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   ( x =4.38) ซึ่งโดยภาพรวมด้านการ

ท างานได้ตามฟังก์ชันงาน มีค่าเฉล่ีย 4.53 จะเห็นได้ว่าด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน มีผลของ

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 

x  
S.D. 

ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.55 0.51 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.50 0.51 มาก 

ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอกัษรบนจอภาพ 4.50 0.61 มาก 

ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอกัษรและรูปภาพ 4.55 0.51 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการใชข้้อความเพือ่อธิบายส่ือความหมาย 4.50 0.51 มาก 

ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรอืรูปภาพในการส่ือ 

ความหมาย 
4.66 0.48 มากที่สุด 

ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.66 0.59 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผูใ้ช้ 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.66 0.48 มากที่สุด 

ค าศัพท์ที่ใช้ผูใ้ช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 4.66 0.59 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.59 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยความ

เหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการส่ือความหมาย ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการ

ออกแบบหน้าจอภาพ ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ และค าศัพท์ที่ใช้

ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.66) ลองลงมา

เป็นความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.61) ความง่าย
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ต่อการใช้งานของระบบ และความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x =4.55) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ ความเหมาะสมในการเลือกใช้

ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ และความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายส่ือความหมายมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก ( x =4.50) ซึ่งโดยภาพรวมด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.59 จะเห็นได้ว่า ด้าน

ความง่ายต่อการใช้งาน มีผลของประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 

x  
S.D. 

การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เขา้ใชร้ะบบ 4.55 0.51 มากที่สุด 

การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกตอ้ง 4.50 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.53 0.61 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

โดยการก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( x

=4.55) ลองลงมาเป็นการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x

=4.50) ซึ่งโดยภาพรวมด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉล่ีย 4.53 จะเห็นได้ว่าด้านการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีผลของประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการประกัน

คุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน 

H0 : เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ

การด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ

การด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 6 แสดงประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ าแนกตามเพศ 

ประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

เพศ x  S.D. t. Sig. 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ชาย 

หญิง 

4.69 

4.45 

0.30 

0.50 

1.27 0.22 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ชาย 

หญิง 

4.69 

4.44 

0.35 

0.45 

1.33 0.21 

ด้านความง่ายตอ่การใช้งาน ชาย 

หญิง 

4.60 

4.58 

0.39 

0.41 

0.10 0.93 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู ชาย 

หญิง 

4.86 

4.32 

0.24 

0.56 

2.80 0.01 

 

จากตารางที่ 6 พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.22, 0.21, 0.93 ซึ่ง

มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน และด้านความง่าย

ต่อการใช้งาน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01ซึ่งน้อย

กว่าค่านัยส าคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ยอมรับH1 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ

การของใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแตกต่างกัน สรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของ

การใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาไม่

แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการประกัน

คุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน 

H0 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ

การด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาไม่แตกต่างกัน 

H1 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ

การด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 7 แสดงประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนนิงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ าแนกอายุ 

ประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงาน            สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

อายุ 

    

x  S.D. F. Sig. 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 21-25 

36-45 

46 ขึ้นไป 

4.68 

4.24 

5.00 

0.38 

0.39 

0.00 

4.42 0.03 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน 21-25 

36-45 

46 ขึ้นไป 

4.62 

4.30 

4.95 

0.44 

0.32 

0.07 

2.75 0.10 

ด้านความง่ายตอ่การใช้งาน 21-25 

36-45 

46 ขึ้นไป 

4.60 

4.46 

5.00 

0.43 

0.33 

0.00 

1.65 0.23 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู 21-25 

36-45 

46 ขึ้นไป 

4.50 

4.43 

5.00 

0.56 

0.53 

0.00 

0.93 0.42 

 

จากตารางที่ 7 พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้าน

ความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10, 0.23, 0.42 ซึ่ง

มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.03 ซึ่งน้อยกว่า

ค่านัยส าคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ยอมรับH1 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ของใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้าน

การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ แตกต่างกัน สรุปได้ว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการ

ใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน 

H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาไม่แตกต่างกัน 

H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตา่งกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 8 แสดงประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนนิงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประสิทธิภาพการของใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา           

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

    

 

t. 
Sig. 

ระดับ 

การศึกษา 

x  S.D. 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

4.59 

4.51 

0.35 

0.51 

0.37 0.72 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

4.49 

4.57 

0.42 

0.43 

0.41 0.69 

ด้านความง่ายตอ่การใช้งาน ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

4.56 

4.61 

0.43 

0.38 

0.25 0.81 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

4.69 

4.40 

0.46 

0.57 

1.19 0.25 

 

จากตารางที่ 8 พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการของใช้งานระบบ

สารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.72, 0.69, 0.81,0.25 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับ

สมมุติฐาน H0 ปฏิเสธ H1 แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการของใช้งานระบบ

สารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสห

กิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกด้าน 

ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้

งานระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิรัช กาฬภักดี 

(2554 - 2555) ที่ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบ Matching งานสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา” พบว่าผลการประเมินระบบ Matching งานสหกิจศึกษาออนไลน์ ด้านการตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อโศก ศรีสวัสด์ิ (2546)    ที่

ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศส าหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี” พบว่าระบบงานโปรแกรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบัน

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี     มีผลการประเมินประสิทธิภาพระบบด้าน Functional Requirement Test เป็นการ
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ประเมินด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของระบบโปรแกรม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้าน 

Function Test เป็นการประเมินด้านความถูกต้องการงานท างานของระบบโปรแกรม มีประสิทธิภาพอยู่ใน

ระดับดี ด้าน Performance Test เป็นการประเมินผลการปฏิบัติการท างานของระบบโปรแกรมในด้าน

ความเร็วในการท างานของโปรแกรม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  ด้าน Security Test เป็นการประเมินผล

ด้านการรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบระบบการเข้าใช้งานระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นการวัดประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศว่ามีฟังก์ชั่น

ที่เหมาะสมตรงกับงานที่ท าหรือความต้องการของผู้ใช้ พบว่า อายุ ที่มีความแตกต่างกันของผู้ใช้มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรา

ภรณ์ ตัณฑภาทย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” พบว่า อายุของผู้ใช้งานที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ

ของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้านแตกต่างกัน  

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นการวัดประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศว่าสามารถ

ป้องกันข้อมูลทั้งหมดของระบบจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึง และเรียกใช้ข้อมูลในระบบ 

พบว่าเพศที่มีความแตกต่างกันของผู้ใช้มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกัน

คุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชราภรณ์ ตัณฑภาทย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 

“ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” พบว่า เพศ

ของผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

การผลิตล าไยจ าเป็นต้องตัดแต่งล าต้นเพื่อให้ล าไยออกดอก การน าใบล าไยท่ีเกิดจากการตัดแต่งล าต้น ซึ่งเป็น

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับท าปุ๋ยหมักจะช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารภายในสวนได้ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายต่อสมบัติทางกายภาพ เคมีและการย่อย

สลายท่ีสมบูรณ์ของปุ๋ยหมักใบล าไย โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ทรีทเมนต์ จ านวน 3 ซ้ า ทรีทเมนต์ 1: 

ไม่ใส่จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย, ทรีทเมนต์ 2: EM, ทรีทเมนต์ 3: พด.1, ทรีทเมนต์ 4: DMO, ทรีทเมนต์ 5: มูลไก่ 

และ ทรีทเมนต์ 6: หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ หมักปุ๋ยในตะกร้าใช้ใบล าไย (5 กก.) กากน้ าตาล (100 มล.) 

ปุ๋ยยูเรีย (10 กรัม) และจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย (100 มล./กรัม) ผลการทดลองพบว่า การใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อย

สลายท้ัง 5 ชนิด ไม่ท าให้ความชื้น, อุณหภูมิ, pH, %OC, Total P2O5 และ การย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ของปุ๋ยหมักแตกต่าง

จากทรีทเมนต์ท่ีไม่ได้ใส่จุลินทรีย์ฯ ท่ีระยะเวลาการหมัก 45 วัน แต่พบว่า %N ของปุ๋ยหมักในทรีทเมนต์ท่ีใช้หัว

เชื้อจุลินทรีย์ย่อยฯ มีปริมาณมากกว่าทรีทเมนต์ควบคุม, EM, พด.1 และ DMO ซึ่งส่งผลให้ค่า C/N ratio ของทรีท

เมนต์ท่ีใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ โดยกรมวิชาการเกษตร เพียงทรีทเมนต์เดียว ดังนัน้ 

จึงสรุปได้ว่า การท าปุ๋ยหมักจากใบล าไยสามารถท าได้โดยการต้ังกองปุ๋ยท่ีมีขนาดเล็ก ควรเพิ่มแหล่งไนโตรเจนให้กองปุ๋ย

หมัก แต่หากใช้ปุ๋ยยูเรียอาจจะท าให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแก๊สแอมโมเนียได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สาร

เร่งจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 

ค าส าคัญ:  ใบล าไย  พด.1  อีเอ็ม  ดีเอ็มโอ  หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์   

 

Abstract 

         The longan leaves from pruning were the one of the most agricultural wastes as pruning is needed for 

inducing flowering in longan. Hence, large quantities of longan leaves should be recycled as compost to reuse in 

orchards.  The aim of this study was to examine effects of microbial activators on the physical and chemical 

properties as well as the maturity of compost from longan leaves. To compare influence of microbial activators on 

composting activities, the experiment was conducted by using  completely randomized design (CRD) with 6 

treatments (3 replications), which consisted of no microbial activator (as control, Tr1), EM (Tr2), LDD-1 (Tr3), 

DMO (Tr4), chicken manure (Tr5) and microorganism accelerating decomposition of organic materials (Tr6). 

Each treatment (100 ml or gram) were applied to a mixture of longan leaves (5 kg), molasses (100 mL) and 

urea (10 g). The results showed that there is no significant effect of microbial activators on humidity, temperature, 

pH, %OC, total P2O5 and maturity of compost at 45 days after composting. However, only Tr6 increased the N 
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content over the other treatments, resulting in a C/N ratio less than 20 which reached the compost standard set by 

the Department of Agriculture, Thailand. Moreover Tr6 gave the pH closed to neutral (pH 7) while the other 

treatments had much higher pH value since these treatments could have resulted in N loss through NH3 volatilization. 

In conclusion, the result pointed out that compost from longan leaves should be prepared under small heap with 

adding N source (except urea) and either microbial activator or nonmicrobial activator adding.              

Keywords: Longan leave, LDD-1, EM, DMO, Microorganism accelerating decomposition of organic materials   

 

บทน า 

  จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญของภาคตะวันออก โดยเป็นแหล่งผลิตล าไยนอกฤดูที่ใหญ่

ที่สุดของไทย มีปริมาณผลผลิตนอกฤดูถึงร้อยละ 63 ของปริมาณล าไยนอกฤดูทั้งประเทศ จากข้อมูลในปี 

2557 มีพื้นที่ปลูกล าไยทั้งส้ิน 142,424 ไร่ โดยปี 2558 มีพื้นที่ให้ผลผลิต 128,971 ไร่ และมีปริมาณ

ผลผลิตทั้งส้ิน 266,826 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ในกระบวนการการผลิต ผู้ปลูก

ล าไยของจังหวัดจันทบุรีมักน าใบที่ร่วงหล่นจากการตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม ที่มีปริมาณมากกองรวมกันที่โคน

ต้น หรือน าไปเผาท าลาย ซึ่งการกองรวมบริเวณโคนต้น อาจท าให้กลายเป็นแหล่งสะสมโรคและแมลงที่

เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในล าไย จึงสมควรมีการจัดการใบล าไย ในระหว่างกระบวนการผลิตที่ดีและ

เหมาะสม ซึ่งการน าวัสดุเศษเหลือทิ้งมาท าปุ๋ยหมัก เป็นวิธีการหนึ่งที่น าทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใน

รูปของปุ๋ยอินทรีย์ การหมักแบบธรรมชาตินั้น จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึงปี  ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ส่วนประกอบของมูลฝอยที่น ามาท าปุ๋ยหมัก และการปรับสภาพของปัจจัยบางอย่าง เช่น การใช้จุลินทรีย์

เร่งการย่อยสลายชนิดต่างๆ ก็ช่วยลดระยะเวลาในการท าปุ๋ยหมักได้ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหน่วยงานของ

รัฐบาลและเอกชนที่ได้ผลิตจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายออกมาให้เกษตรกรใช้ท าปุ๋ยหมักจากเศษเหลือจาก

พืชหลากหลายชนิด ซึ่งมีนักวิจัยที่ใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุชนิดต่างๆ ยกตัวอย่าง

เช่น Kananam et al. (2011) ที่ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ ามัน

เมือ่ใช้กากตะกอน และมูลไก่เป็นแหล่งไนโตรเจน และใช้พด.1 และพด. 2 เป็นจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 

ซึ่งการทดลองดังกล่าวไม่ได้เปรียบเทียบชนิดของจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี และชีวภาพ

ของปุ๋ยหมักโดยตรง ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึงทดสอบผลของจุลินทรีย์เร่ งการย่อยสลายต่อสมบัติทาง

กายภาพ เคมีและการย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ของปุ๋ยหมักจากใบล าไย 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

-การวางแผนการทดลอง 

  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) มี 6 ทรีทเมนต์ 

จ านวน 3 ซ้ า มีรายละเอียดดังนี้ ทรีทเมนต์ 1: ไม่ใส่จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย (Control) ทรีทเมนต์ 2: 

EM (บริษัท เจนชวัล จ ากัด) ทรีทเมนต์ 3: พด.1 (กรมพัฒนาที่ดิน) ทรีทเมนต์ 4: DMO (หจก. แม่ปิง

เกษตรธรรมชาติ จ ากัด) ทรีทเมนต์ 5: มูลไก่ และทรีทเมนต์ 6: หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ 

(กรมวิชาการการเกษตร) ซึ่งมีรายละเอียดชนิดและจ านวนจุลินทรีย์ที่พบในจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 

แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 ชนิดและจ านวนจุลนิทรีย์ท่ีมีรายงานในจุลินทรีย์เรง่การย่อยสลาย 

ชื่อผลิตภัณฑ์จุลินทรียเ์ร่งการยอ่ยสลาย จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด จุลินทรีย์ที่เกีย่วขอ้ง 

EM 

พด.1 

1.58 x 107(CFU/ml) 1/ 

2.53 x 1011 (CFU/g) 2/ 

ไม่ระบุ 

Corynascus sp., Scytalidium sp., Chaetomium sp. 

Scopulariopsis sp.,Streptomyces sp.01,  

Strptomyces sp. 02, Bacillus sp. 01, Bacillus sp. 02 

DMO 2.7 x 109 (CFU/ml) 2/ ไม่ระบุ 

หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ 3.3 x 1011 (CFU/g) 3/ Trichoderma harzianum, Bacillus sp., Streptomyces sp. 

 

1/Total plate count method (Lee, 2015); 2/In-house method: T306 based on AOAC 

Official Methods of Analysis 18th ed. (2005); 3/ ดัดแปลงข้อมูลผลการวิเคราะห์หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อย

สลายวัสดุอินทรีย์ จากกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (สุทิศา, 2559) 

-วิธีการทดลอง 

ท าการหมักปุ๋ยโดยใช้ตะกร้าที่มีตาข่ายไนลอนรองรับ ใช้ใบล าไยมีปริมาณไนโตรเจน 0.82% 

ฟอสฟอรัส 0.01%P และโพแทสเซียม 0.32 เปอร์เซ็นต์ (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) จ านวน 5 ก.ก. ปุ๋ย

ยูเรีย จ านวน 10 กรัม กากน้ าตาลจ านวน 100 มิลลิลิตร น้ าเปล่า 5 ลิตร และจุลินทรีย์ 100 มิลลิลิตร/

กรัม หมักปุ๋ยเป็นระยะเวลารวม 45 วัน  

-การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ 

ท าการเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักบริเวณส่วนกึ่งกลางของตะกร้า เก็บข้อมูลสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ 

อุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด และหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยวิธี AOAC (2000) เก็บข้อมูลที่

ระยะเวลา 0 15 30 และ 45 วันหลังจากท าการหมัก เก็บข้อมูลสมบัติทางเคมี ได้แก่ pH โดยวิธี AOAC 

(2000) เก็บข้อมูลทุก 15 วัน ในขณะที่เก็บข้อมูล % Organic carbon (Walkley & Black, 1934) Total 

N (AOAC, 2000) และ Total P2O5 (AOAC, 2000) ที่ระยะ 0 และ 45 วันหลังจากท าการหมักปุ๋ย 

และเก็บข้อมูลการสลายตัวที่สมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก โดยใช้ดัชนีการงอกของเมล็ดผักกวางตุ้งโดยวิธีการ 

Germination index (สมปอง, 2548) ที่ระยะ 45 วันหลังจากท าการหมักปุ๋ย และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ความแปรปรวน (Analysis of Variences) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

ผลการศึกษา 

1. สมบัติทางกายภาพของปุ๋ยหมักใบล าไย 

1.1 อุณหภูมิและความชื้น  

การหมักปุ๋ยที่ระยะเวลา 0 15 และ 30 วัน พบว่า การใช้สารเร่งการย่อยสลายทั้ง 5 ชนิด ไม่ท าให้

อุณหภูมิของกองปุ๋ยหมัก แตกต่างจากทรีทเมนต์ควบคุม (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามพบว่า การใช้ DMO 

ท าให้อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักในช่วงระยะเวลา 45 วัน มากกว่าทรีทเมนต์ควบคุม , EM , พด.1 และหัว

เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่การใช้ DMO ไม่ท าให้อุณหภูมิ

ของปุ๋ยหมักในช่วงเวลาดังกล่าวแตกต่างจากการใช้มูลไก่ ในขณะที่ การใช้สารเร่งการย่อยสลายทั้ง 5 ชนิด 

ไม่ท าให้ปริมาณความชื้นของปุ๋ยหมักแตกต่างจากทรีทเมนต์ควบคุมทั้ง 4 ระยะเวลาที่ท าการหมักปุ๋ย 
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ตารางที่ 2 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และความชื้นของปุ๋ยหมัก (%) ท่ีใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายในช่วงเวลาท่ี

แตกต่างกัน   

ทรีทเมนต ์

ระยะเวลาหลังจากการหมักปุ๋ย (วัน) 

0 15 30 45 

อุณหภูมิ ความชื้น อุณหภูมิ ความชื้น อุณหภูมิ ความชื้น อุณหภูมิ ความชื้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

33.0ns 

34.0 

33.0 

34.0 

33.6 

33.0 

28.1 ns 

27.9 

29.6 

30.1 

30.5 

30.4 

29.0 ns 

29.0 

29.2 

28.8 

29.0 

28.8 

36.0 ns 

38.0 

38.1 

33.1 

37.6 

37.3 

28.0 ns 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

31.4 ns 

31.2 

31.9 

30.9 

31.8 

32.0 

26.1 b 

26.1 b 

26.0 b 

26.5 a 

26.2 ab 

26.0 b 

30.7 ns 

29.9 

29.8 

31.2 

30.8 

30.8 

CV% 1.70 18.7 0.98 7.05 0.16 4.26 0.55 3.94 

หมายเหตุ : อักษร ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน (p≤0.05) อักษร a,b แสดงถึงความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน เม่ือทรีทเมนต์ (1): ควบคุม (2): EM (3): พด.1 (4): DMO (5): มูลไก่ และ 

(6): หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ 

 

2. สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักใบล าไย 

2.1 ความเป็นกรด-ด่าง 

การใช้สารเร่งการย่อยสลายทั้ง 5 ชนิด ไม่ท าให้ความเป็นกรด-ด่างของปุ๋ยหมักแตกต่างจากทรีท

เมนต์ควบคุมท้ัง 4 ระยะเวลาที่ท าการหมักปุ๋ย (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 ความเปน็กรด-ด่าง (pH) ของปุ๋ยหมักท่ีใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายในระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

ทรีทเมนต ์
ระยะเวลาหลังจากการหมักปุ๋ย (วัน) 

0 15 30 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6.90 ns 

6.95 

7.80 

7.09 

7.08 

6.84 

7.44 ns 

7.35 

7.45 

7.43 

7.46 

7.53 

7.73 ns 

7.73 

7.67 

7.63 

7.65 

7.70 

7.95ns 

7.96 

8.03 

7.90 

7.90 

7.76 

CV% 7.35 2.51 1.54 1.55 

หมายเหตุ: อักษร ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน (p≤0.05) เม่ือทรีทเมนต์ 1: 

ควบคุม (2): EM (3): พด.1 (4): DMO (5): มูลไก่ และ (6): หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ 

 

2.2 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (%OC) ไนโตรเจน (Total N) และสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

(C/N ratio) 

การหมักปุ๋ยที่ระยะเวลา 0 วัน พบว่าการใช้สารเร่งการย่อยสลายทั้ง 5 ชนิด ไม่ท าให้ปริมาณ

อินทรีย์คาร์บอน ไนโตรเจนและค่า C/N ratio แตกต่างจากทรีทเมนต์ควบคุม (ตารางที่ 4) และเมื่อหมัก
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ปุ๋ยได้ 45 วัน พบว่า การใช้สารเร่งการย่อยสลายทั้ง 5 ชนิด ไม่ท าให้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนแตกต่าง

จากทรีทเมนต์ควบคุม แต่พบว่า การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ท าให้ปุ๋ยหมักมีปริมาณ

ไนโตรเจนมากกว่าทรีทเมนต์ควบคุม การใช้ EM พด.1 และ DMO อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

แต่การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ไม่ท าให้ปริมาณไนโตรเจนแตกต่างจากมูลไก่ ดั้งนั้น จึงท า

ให้ทรีทเมนต์ที่มีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายมีค่า C/N ratio ต่ ากว่าทรีทเมนต์ควบคุม การใช้ 

EM, พด.1 และ DMO อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทั้งนี้พบว่า การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการ

ย่อยสลายท าให้ค่า C/N ratio ไม่แตกต่างจากการใช้มูลไก่ 

2.3 ปริมาณฟอสฟอรัส (Total P2O5) 

การหมักปุ๋ยที่ระยะเวลา 0 วัน พบว่า ทรีทเมนต์ควบคุม มีปริมาณฟอสฟอรัสมากกว่า ทรีทเมนต์ที่

ใช้ EM  พด.1 มูลไก่ และหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

(ตารางที่ 5) แต่ทรีทเมนต์ควบคุมมีปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ยหมักไม่แตกต่างจากการใช้ DMO แต่อย่างไร

ก็ตามพบว่าการใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายทั้ง 5 ชนิด หลังจากหมักปุ๋ยได้ 45 วัน ไม่ท าให้ปริมาณ

ฟอสฟอรัสแตกต่างจากทรีทเมนต์ควบคุม 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (%), ไนโตรเจน (Total N), C/N ratio ของปุ๋ยหมักท่ีใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย

ระยะเวลาที ่0 และ 45 วัน 

ทรีทเมนต ์

ระยะเวลาหลังจากการหมักปุ๋ย (วัน) 

 0   45  

%OC %N C/N ratio %OC %N C/N ratio 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

29.8 ns 

30.2 

27.9 

29.5 

30.0 

28.6 

1.49 ns 

1.40 

1.39 

1.51 

1.31 

1.27 

20.0 ns 

21.6 

20.2 

19.6 

22.9 

22.6 

33.09ns 

34.64 

33.61 

35.14 

34.83 

33.81 

1.34c 

1.34c 

1.31c 

1.46bc 

1.69ab 

1.83a 

24.78 ab 

25.99 a 

25.87 a 

24.10 ab 

21.05 bc 

18.54 c 

CV% 5.41 30.45 13.38 3.74 29.25 9.62 

หมายเหตุ : อักษร ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน (p≤0.05) อักษร a,b แสดงถึงความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน เม่ือทรีทเมนต์ (1): ควบคุม (2): EM (3): พด.1 (4): DMO (5): มูลไก่  

และ (6): หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ 
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ตารางที่ 5 ปริมาณฟอสฟอรัส (Total P2O5) ของปุ๋ยหมักท่ีใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายระยะเวลาที่ 0 และ 45 วัน 

ทรีทเมนต ์

ระยะเวลาหลังจากการ

หมักปุ๋ย (วัน) 

0 45 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4.27 a 

0.10c 

0.42 c 

3.26 ab 

1.59bc 

0.02 c 

1.49 ns 

1.02 

1.06 

1.89 

1.01 

1.38 

CV% 88.66 70.12 

หมายเหตุ : อักษร ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน (p≤0.05) อักษร a,b แสดงถึงความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน เม่ือ ทรีทเมนต์ (1): ควบคุม (2): EM (3): พด.1 (4): DMO (5): มูลไก่  

และ (6): หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ 

 

3. การย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก 

3.1 ดัชนีการงอกของเมล็ดผักกวางตุ้ง 

การหมักปุ๋ยที่ระยะเวลา 45 วัน พบว่า การใช้สารเร่งการย่อยสลายทั้ง 5 ชนิด ไม่ท าให้ดัชนีการ

งอกของเมล็ดผักกวางตุ้งแตกต่างจากทรีทเมนต์ควบคุม (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6 ดัชนีการงอกของเมลด็ผักกวางตุ้ง (%) ท่ีใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักปุ๋ย 

ทรีทเมนต ์ ระยะเวลาหลังจากการหมักปุ๋ย 45 วัน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

148.7ns 

148.1 

145.6 

148.4 

156.5 

146.0 

CV% 4.59 

หมายเหตุ : อักษร ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของทรีทเมนต์ภายใต้สดมภ์เดียวกัน (p≤0.05) เม่ือ ทรีทเมนต์ (1): ควบคมุ 

(2): EM (3): พด.1 (4): DMO (5): มูลไก่ และ (6): หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์  

 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

ปุ๋ยหมักจากใบล าไยที่ได้จากการทดลอง มีอุณหภูมิลดลงที่ระยะการหมักเพิ่มขึ้น เป็นที่น่าสังเกต

ว่า ทุกทรีทเมนต์มีอุณภูมิลดลง (ต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส) น่าจะมาจากลักษณะของกองปุ๋ยหมักที่มีช่อง

ระบายเข้าและออกของอากาศได้ดี พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจึงถูกระบายออกได้ง่ายส่งผลท าให้อุณหภูมิ

ภายในกองปุ๋ยต่ า (Bernal et al., 2009) ซึ่งยืนยันได้จากค่าความชื้นภายในกองปุ๋ยที่ระยะเวลาการหมัก 

15 วัน ที่มีความชื้นเพิ่มขึ้นทุกทรีทเมนต์ ซึ่งแสดงว่าในระยะการหมักที่ 15 วัน การย่อยสลายเกือบ
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สมบูรณ์แล้ว ท าให้การย่อยสลายเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้ความร้อนที่มีในกองปุ๋ยหมักน้อยลง การระเหย

ของน้ าจึงลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณความชื้นมีค่าสูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง

ของทัศนีย์ (2555) ที่พบว่าอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักสอดคล้องกับกิจกรรมการย่อยสลายและปริมาณ

ความชื้นภายในกองปุ๋ยหมัก  

ค่า pH ของปุ๋ยหมักทุกทรีทเมนต์เพิ่มขึ้น จากเมื่อเริ่มหมักปุ๋ยซึ่งรวมถึงทรีทเมนต์ควบคุมด้วย

น่าจะมาจากการใส่ปุ๋ยยูเรียลงไปทุกทรีทเมนต์ในการเป็นปัจจัยควบคุม และเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจน

ส าหรับจุลินทรีย์ในระยะเริ่มต้นการหมัก ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อยูเรียละลายน้ าจะถูกเปล่ียนสภาพให้กลายเป็น

แอมโมเนียมคาร์บอเนต (NH4)2CO3) ซึ่งเป็นเกลือที่ไม่เสถียรจึงสลายตัวต่อไปเป็น แอมโมเนีย (NH3) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ า (ยงยุทธ และคณะ, 2554) ซึ่งแอมโมเนียเมื่อได้รับน้ าจะถูก

เปล่ียนเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะแตกตัวเป็นแอมโมเนียมไอออน (NH4+)และไฮดรอกซิล

ไอออน (OH-) ดังนั้นเมื่อวัดค่า pH ของปุ๋ยหมักจึงพบว่าปุ๋ยหมักมีค่า pH เพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มหมักปุ๋ย 

นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่าค่า pH ของหมักปุ๋ยที่ระยะเวลา 45 วัน ในทรีทเมนต์ที่มีค่า pH สูง ซึ่งได้แก่ 

ทรีทเมนต์ควบคุม การใช้ EM และพด. 1 ท าให้ปริมาณไนโตรเจนต่ ากว่าทรีทเมนต์ที่มีค่า pH ต่ ากว่า ท้ังนี้

น่าจะมาจากทั้ง 3 ทรีทเมนต์ดังกล่าวเกิดการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแก๊สแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งมีสาเหตุ

มาจากค่า pH ของกองปุ๋ยหมักมากกว่า 7.5 (Bernal et al., 2009) โดย Mari et al. (2005) ได้เสนอให้

ใส่ธาตุก ามะถันลงไปในกระบวนหมักเพื่อหลีกเล่ียงการท าให้ค่า pH เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างกระบวนการหมัก 

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในปุ๋ยหมักของทุกทรีทเมนต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน

ควรจะลดลงตามระยะเวลาการหมัก  เนื่องจากอินทรี ย์คาร์บอนจะถูกแปรสภาพไปเป็นก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบอื่นๆ (Negro et al., 1999) ทั้งนี้น่าจะมาจากการที่กองปุ๋ยมีขนาด

เล็ก จุลินทรีย์ด าเนินกิจกรรมได้อย่างดีจึงท าให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์คาร์บอนได้ดีซึ่งคาร์บอนถูก

น าไปใช้เป็นส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรีย์เอง (ธันวดี, 2547) ดังนั้นเมื่อวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอน

โดยวิธี Walkley and Black Titration (1934) ซึ่งอาจจะวัดคาร์บอนจากตัวจุลินทรีย์ด้วยส่วนหนึ่ง ดังนั้น

จึงท าให้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมีค่าสูงกว่าเริ่มต้น ทั้งนี้ ค่า C/N ratio มีความสัมพันธ์กับปริมาณ

ไนโตรเจน กล่าวคือ ทรีทเมนต์ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง ค่า C/N ratio จึงมีค่าน้อย ซึ่งค่าดังกล่าวแสดงถึง

ความสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก ที่แสดงให้เห็นว่าปุ๋ยหมักมีส่วน degradable organic C และ ไนโตรเจน

เหมาะสมส าหรับจุลินทรีย์แล้ว หากใส่ลงในดินจึงท าให้เป็นประโยชน์กับพืชไม่ท าให้เกิดกระบวนการ 

immobilization N (Mathur et al., 1993) ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสที่พบในปุ๋ยหมักในระยะเวลาการหมักที่ 

0 วันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้นน่าจะมาจากการใช้ตัวอย่างใบล าไยที่มีปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันซึ่งแม้ว่าจะน าใบล าไยจากสวนเดียวกันมาใช้ในการทดลองนี้ แต่ในสวนดังกล่าว

อาจมีปริมาณปุ๋ยฟอสเฟตที่ปนเปื้อนอยู่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเปรียบเทียบความเป็นประโยชน์ของธาตุ

ฟอสฟอรัสจึงใช้ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีในใบล าไยเป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งได้แก่ 0.01% (P) และเมือ่ท าการ

หมักปุ๋ยที่ระยะเวลา 45 วัน พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นแต่ทุกทรีทเมนต์แต่ไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ สาเหตุที่ปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นทุกทรีทเมนต์น่าจะมาจากในระหว่างกระบวนหมักฟอสฟอรัส

ไม่มีการสูญเสียโดยการระเหย โดยอาจจะสูญเสียฟอสฟอรัสเพียงเล็กน้อยในการชะละลาย เนื่องจาก

ฟอสฟอรัสจะตกตะกอนเป็นของแข็งที่ละลายน้ าได้ยาก ท าให้ฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น หรืออาจมาจากน้ าหนัก
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กองปุ๋ยหมักลดลง ท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดต่อมวลน้ าหนักเพิ่มสูงขึ้น (Yamada & Kawase, 

2005) นอกจากนี้ ในกระบวนการหมักปุ๋ย เอนไซม์ฟอสฟาเทส (phosphatases) แบ่งเป็น alkaline 

phosphatase, acid phosphatase and protein phosphatase (Dickman & Yarden, 1999) ซึ่ ง  acid 

phosphatase ที่เป็นเอนไซม์ที่ท าให้สารอินทรีย์ฟอสเฟต (monoester phosphate) ที่ไม่ละลายน้ า เปลี่ยนรูป

เป็นสารอนินทรีย์ฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้ง่ายภายใต้กระบวนการ Hydrolysis ซึ่งสามารถพบเอนไซม์นี้ได้ทั้ง

ในเซลล์พืช (Duff et al. 1994) เซลล์สัตว์ (Jing et al., 2006) และในจุลินทรีย์ (Palacios et al., 2005) 

โดยกลุ่มของเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซม์ acid phosphatase ได้ เช่น Aspergillus, Humicola และ 

Penicillium (Boyce & Walsh, 2007) นอกจ า กนี้  Souza et al. (2016) ยั ง พบ ว่ า  Trichoderma 

harzianum สามารถสร้างเอนไซม์ acid phosphatase ได้ แม้ว่าเอนไซม์ดังกล่าวจะถูกยับย้ังหากได้รับ

ฟอสฟอรัสในรูปอนินทรีย์ฟอสเฟต ซึ่งในการทดลองนี้ ไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตในกระบวนการหมักจึง

ไม่ได้เป็นการยับย้ังกิจกรรมของเอนไซม์ฟอสฟาเทส นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตุว่าทรีทเมนต์ที่มีฟอสฟอรัส

เพิ่มขึ้นมากกว่าทรีทเมนต์อื่นๆ แม้ว่าจะไม่พบความแตกต่างทางสถิติ อันได้แก่ การใช้ DMO และหัว

เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ทั้งนี้น่าจะมาจาก หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ประกอบด้วย 

Trichoderma harzianum ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์ฟอสฟาเทสได้จึงย่อย phytate ในใบล าไยให้กลายเป็น

สารอนินทรีย์ฟอสเฟตได้ ในท านองเดียวกัน DMO ที่ไม่ได้ระบุชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องอาจจะมี

จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ฟอสฟาเทสได้เช่นกัน  ส่วนในทรีทเมนต์ควบคุมที่มีปริมาณฟอสฟอรัส

เพิ่มขึ้นซึ่งน่าจะมาจากเอนไซม์ฟอสฟาเทสที่มีอยู่แล้วในใบล าไย ซึ่งยืนยันได้จากการทดลองของ ปนัดดา 

และเกศินี (2541) ที่พบว่าล าไยพันธุ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงพันธุ์ดอที่ใช้ในการทดลองนี้ก็มีไอโซไซม์ peroxidase 

และ acid phosphatase อยู่ในใบแก่ 

การย่อยสลายที่สมบูรณ์ของปุ๋ยหมักที่วัดโดยดัชนีการงอกของเมล็ด พบว่าปุ๋ยหมักมีการย่อยสลาย

ที่สมบูรณ์แล้วแต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างทรีทเมนต์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ปุ๋ยหมักที่ได้จากการ

ทดลองนี้ มีดัชนีการงอกของเมล็ดเกินร้อยละ 100 ซึ่งถือว่ามีอัตราการงอกและการเจริญของรากที่ดีมาก 

ซึ่งน่าจะมาจากปุ๋ยหมักมีธาตุอาหารพืชในรูปที่เมล็ดพืชน าไปใช้ในการงอกได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 

Zucconi และ de Bertoldi (1987) ได้เสนอว่า การย่อยสลายที่สมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งวัดโดยดัชนีการ

งอกของเมล็ดบ่งบอกถึงความเป็นพิษของปุ๋ยอินทรีย์ต่อพืชเมื่อพืชก าลังงอก ในขณะที่ หากน าปุ๋ยอินทรีย์

มาทดสอบกับพืชจะสามารถแสดงผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อพืชได้ชัดเจนกว่า เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัว

ไม่สมบูรณ์อาจจะท าให้พืชเจริญเติบโตในระยะเวลาต่อมาได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของสุวิวัฒน์ 

(2557) ที่พบว่าดัชนีการงอกของเมล็ดพืช (%GI) ไม่สามารถประเมินผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการ

เจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งได้ เนื่องจากดัชนีดังกล่าวเป็นการทดสอบระยะส้ันต่อการมีชีวิตของ

เมล็ดพันธุ์พืช แต่การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งใช้ระยะเวลานานประกอบกับปัจจัยทางดิน 

ดังนั้น หากเมล็ดพันธุ์ที่น ามาใช้สามารถทนต่อก๊าซแอมโมเนียที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการย่อยสลายไม่

สมบูรณ์ได้ อาจจะท าให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีในระยะการเจริญเติบโตถัดไปได้  

จากการเปรียบเทียบสมบัติบางประการของปุ๋ยหมักที่ผลิตได้กับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ที่รับรองโดย

กรมวิชาการเกษตร (2551) พบว่า ทุกทรีทเมนต์มีความชื้น ปริมาณอินทรียวัตถุ pH ไนโตรเจนทั้งหมด 

ฟอสฟอรัส และการย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ (ตารางที่ 7) อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาคา่ 
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C/N ratio พบว่า มีเพียงการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เพียงทรีทเมนต์เดียวที่มีค่า C/N ratio 

ต่ ากว่า 20 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯดังนั้น การทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า การท าปุ๋ยหมักจากใบล าไย

สามารถท าได้โดยการตั้งกองปุ๋ยที่มีขนาดเล็ก ควรเพิ่มแหล่งไนโตรเจนให้กองปุ๋ยหมักนั้น แต่หากใช้ปุ๋ย

ยูเรียอาจจะท าให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแก๊สแอมโมเนียได้จึงควรหลีกเล่ียงปุ๋ยชนิด

ดังกล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารเร่งจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย  

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสมบัติบางประการของปุ๋ยหมักท่ีผลิตได้กับมาตรฐานท่ีรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร 

สมบัติของปุ๋ย มาตรฐานปุ๋ยอินทรยี ์ ทรีทเมนต*์ 

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6 

ความชื้น  ไม่เกิน 35% 30.7 29.9 29.8 31.2 30.8 30.8 

ปริมาณอินทรียวัตถุ  ไม่ต่ ากว่า 30% 57.0 59.7 57.9 60.6 60.0 58.3 

pH 5.5-8.5 7.95 7.96 8.03 7.90 7.90 7.76 

ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ไม่น้อยกว่า 1% 1.34 1.34 1.31 1.46 1.69 1.83 

C/N ratio ไม่เกิน 20:1 24.8 25.9 25.9 24.1 21.1 18.5 

ฟอสฟอรัส (Total P2O5) ไม่น้อยกว่า 0.5% 1.49 1.02 1.06 1.89 1.01 1.38 

การย่อยสลายที่สมบูรณ์ มากกว่า 80% 148 148 146 148 157 146 

หมายเหตุ: * เม่ือ ทรีทเมนต์ (1): ควบคุม (2): EM (3): พด.1 (4): DMO (5): มูลไก่ และ (6): หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ และใช้ข้อมูล

ท่ีระยะเวลาการหมักท่ี 45 วัน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษากิจกรรมเอนไซม์ กรดฟอสฟาเทส และ ยูรีเอส ในดินท่ีมีโลหะหนัก ได้แก่ Cr,  Cd, Cu, Zn และ Pb 

ท่ีสองระดับความเข้มข้น คงอ ระดับต่่ามี Cr, Cd, Cu, Zn และ Pb 26 28 127 131 และ 51 มก./กก. และระดับสูง 104 

255 350 400 และ 414 มก./กก. ตามล่าดับ ท่าการทดลองกับดินร่วนปนทรายท่ีมีอินทรีย์วัตถุ 2.03 เปอร์เซ็นต์, pH 

6.5 และ CEC 36.98 cmole/kg. ในเรงอนทดลองท่ีควบคุมความชง้นดิน เก็บดินตัวอย่างดิน 3 ช่วง การเจริญเติบโต คงอ 

0 วัน (ก่อนการเพาะปลูก) 45 วัน และ 70 วัน หลังจากการย้ายกล้า และใช้ผักกาดเขียวปลี (Brassica juncea (L.) 

czern) เป็นพงชทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรม acid  phosphatase มีแนวโน้มลดลงท่ี 0 45 และ 70 วัน การใส่

แคดเมียมและตะก่ัวท้ังสองระดับความเข้มข้นจะส่งเสริมกิจกรรม acid  phosphatase อย่างมีนัยส่าคัญ ในช่วงก่อนการ

ปลูกพงช โดยระยะก่อนปลูกไม่พบผลจากการใส่โครเมียม และท่ีระยะเวลา 45 และ 70 วัน ไม่พบผลจากการเติมโลหะทุก

ธาตุ การเพิ่มขึ้นของ acid phosphatase ตามการเจริญเติบโตและโลหะหนักเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเอนไซม์ชนิดนี้

กับปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดในดินมีค่า r = 0.736** กิจกรรมของ urease มีค่าเพิ่มขึ้นท่ี 0 45 และ 70 วัน ผลของ

โลหะหนักต่อการเพิ่มกิจกรรมของurease พบได้ในดินท่ีเติมแคดเมียมและตะก่ัวท้ังสองระดับความเข้มข้นอย่างมี

นัยส่าคัญ ในช่วง 45 และ70 วัน และไม่พบผลจากธาตุอง่น กิจกรรมเอนไซม์เพิ่มขึ้นท่ีโลหะหนักระดับต่่ามากกว่าสูง การ

เปลี่ยนแปลงของ urease  มีความสัมพันธ์กับการเพาะปลูกและปริมาณไนโตรเจนในดินโดยมีค่า r = 0.370** 

ค าส าคัญ:  โลหะหนัก  กรดฟอสฟาเทส  ยูรีเอส  เอนไซม์ดิน 

 

Abstract 

 Effects of five heavy metals on soil acid phosphatase and urease were investigated in sandy loam soil with 

03.2% organic matter, pH 5.6 and CEC 98.36 cmole/kg.  Spiked soil possessed Cr, Cd, Cu, Zn and Pb at low 

concentration of 26, 28, 127, 131 and 51 mg/kg and at high concentration of 104, 255, 350, 400 and 414 

mg/kg of Cr, Cd, Cu, Zn and Pb respectively, was used for leaf mustard (Brassica juncea (L.) czern) planting in 

plot experiment. Soil samples were corrected before planting, 40 and 75 days after seedling transplant. The results 

show that acid phosphatase was decreased and urease was increased from 0 to 45 and 70 days after seedling 

transplant. Acid phosphatase was increased in Cd and Cu and Pb spiked soil at 0 days. The response of enzyme 

activities to growing period and metal spiking was closely related to total phosphorus content in soil. Urease was 

responded to spiked Cd and Pb in growing soil but not responded in non-growing soil. The positive response was 
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larger at low metal concentration than at high concentration of Cd and Pb. The response of urease was related to 

rhizosphere and to total nitrogen in soil. 

Keywords: heavy metal, acid phosphatase, urease, soil enzyme 

 

บทน า 

 โลหะหนักเป็นธาตุที่มีอยู่ในดินทั่วไปตามธรรมชาติ บางชนิดมีบทบาทในแง่ที่เป็นธาตุที่จ่าเป็นต่อ

การเจริญเติบโตของพงช เช่น ทองแดง สังกะสี เหล็ก และโมลิบดินัม ธาตุหลายชนิดมีอยู่ในดินตาม

ธรรมชาติในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อพงช สัตว์และส่ิงมีชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเข้าสู่

ยุคอุตสาหกรรมที่มีการบุกเบิกพง้นที่แหล่งแร่ การใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมและการใช้สารปรับปรุงบ่ารุง

ดินทางการเกษตร เป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มระดับความเข้มข้นของโลหะหนักในพง้นที่เกษตร ตั้งแต่

ระดับต่่าจนอาจถึงระดับที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลายเป็นปัญหาดินปนเปื้อนในหลายพง้นที่ การ

ปนเปื้อนโลหะหนักในดิน มีผลต่อสมดุลทางกายภาพ เคมีและชีวภาพในดินและส่งผลท่าให้บทบาทของ

ทรัพยากรดินในด้านการเป็นแหล่งเพาะปลูกและด้านการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมต้องสูญเสียไป (มูลนิธิ

โลกสีเขียว, 2556)  

เอนไซม์ดินเป็นกลุ่มเอนไซม์ที่พบได้ในดินทั่วไป มีบทบาทส่าคัญในการรักษาระบบนิเวศทางดิน  

คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของดิน เอนไซม์ดินมีบทบาท

ทางกระบวนการชีวเคมี การย่อยสลายสารอินทรีย์ดินในระบบ เอนไซม์ดินจึงมีบทบาทส่าคัญต่อคุณภาพ

ดินและส่ิงแวดล้อม ระดับเอนไซม์ในดินจะแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ  

องค์ประกอบทางดิน กิจกรรมของส่ิงมีชีวิตและกิจกรรมทางชีวภาพ อีกทั้งมีความส่าคัญในการเป็นตัวเร่ง

การเกิดปฏิกิริยาและกระบวนการส่าคัญในดินทั้งทางเคมีและกระบวนการของจุลินทรีย์ดิน จึงมีบทบาทต่อ

การรักษาเสถียรภาพดินการสลายตัวของเสียอินทรีย์ การสร้างอินทรียวัตถุและวัฏจักรสาร ดังนั้น เอนไซม์

จึงเป็นตัวชี้วัดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในดินได้รวดเร็วกว่าตัวชี้วัดหรงอพารามิเตอร์ชนิดอง่น เหมาะกับ

การบ่งชี้การเปล่ียนแปลงคุณภาพดิน เอนไซม์ดินประกอบไปด้วย amylase, aylsulphatases, ß -

glucosidse, cellulase, chitinase, dehydrogenase, phosphatase, protease และ urease ที่มีหน้าที่แตกต่าง

กัน urease, acid phosphatase  ( Das & Varma,  2011) Phosphatase เป็นกลุ่มเอนไซม์ที่มีบทบาทต่อวัฏ

จักรฟอสฟอรัสในดิน ช่วยในการปลดปล่อยพอสเฟต PO4- ในปฏิกิรยา Phosphate  ester  +  H2O  ≡  

ROH +phosphate เอนไซม์ Urease มีบทบาทต่อวัฏจักรไนโตรเจนในดินโดยจะตอบสนองการย่อยสลาย

ปุ๋ยยูเรียในดิน โดยจะเปล่ียนยูเรียเป็น NH3 และ CO2 เอนไซม์ Urease ในดิน ส่วนใหญ่มาจากพงชและ

จุลินทรีย์ดินที่สร้างเอนไซม์ทั้งจากภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ 

กิจกรรมของเอนไซม์มีความสัมพันธ์กับโลหะหนักในดิน ในหลายด้าน เช่น มีผลให้ไนโตรเจน

และซัลเฟอร์ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพิ่มข้ึนในห้องปฏิบัติการ (Karaca et al. 2010) กิจกรรมเอนไซม์

หลายชนิดมีค่าสหสัมพันธ์กับระยะทางจากเหมงองแร่และระดับการปนเปื้อนโลหะหนัก (Nourbakhsh  et  

al. 2002 และ Ofieb et al., 2013) นอกจากนี้โลหะหนักหลายชนิดสามรถยับย้ังการท่างานของกิจกรรม

จุลินทรีย์ดินและชีวมวลจุลินทรีย์ที่ควบคุมโดยอนุภาคดินเหนียวและอินทรียวัตถุในดิน  (Renella  et  al. 

2005) จากรายงานเบง้องต้น จึงเป็นข้อมูลให้ทราบว่ากิจกรรมการท่างานของเอนไซม์จะเปล่ียนไปเมง่อมี
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การปนเปื้อนลงสู่ดิน ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์

ในดิน  เนง่องจากการเติมโลหะหนัก เพง่อเป็นข้อมูลพง้นฐานในการศึกษาตัวบ่งชี้ที่สามารถอธิบายคุณภาพ

ดินที่ได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษด้านต่างๆ ต่อไป   

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การคัดเลงอกดินที่ท่าการศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติพง้นฐาน 

เก็บตัวอย่างดินเนง้อหยาบจากพง้นที่ป่าผสมผสาน บ้านหนองกวางล้ี  อ่าเภอเมงอง  จังหวัดพิษณุโลก         

โดยเก็บหน้าดินลึกไม่เกิน 15 เซนติเมตร ไปท่าการทดลองท่าการวิเคราะห์คุณสมบัติพง้นฐานของดิน 

ประกอบด้วย ความเป็นกรด -ด่างของดิน  (ดิน  :น้่า 1  :1 ) เนง้อดิน (Hydrometer  Method) อินทรียวัตถุ

ในดิน  (Walkley Black modified  method) ความจุ ในการแลกแคตไอออนของดิน (Ammonium  

saturation  method) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

การทดลองเพง่อศึกษากิจกรรมเอนไซม์ในดินที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์ในดินปลูกผักกาดเขียวปลี (Brassica juncea (L.) 

czern) ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก เป็นการวิจัยเพง่อศึกษาการเปล่ียนแปลงเกิดกิจกรรมการท่างานของ 

acid phosphatase  และ urease ในดิน ที่มีโลหะหนัก 5 ชนิด ที่ 3 ระดับ คงอ 1) ไม่เติมโลหะ เป็นดิน

ตัวอย่างที่เก็บมาท่าการศึกษาและไม่เติมโลหะหนัก 2) ระดับความเข้มข้นต่่าที่อ้างอิงปริมาณที่ยอมรับให้มี

ได้ในดินของหลายประเทศ และ 3) ระดับความเข้มข้นสูงเป็นความเข้มข้นที่พบได้ในดินปนเปื้อนรุนแรง

การเตรียมดินปนเปื้อนใช้ตัวอย่างดินที่เก็บมาผึ่งให้แห้งและร่อนดินผ่านตะแกรง 2 มิลลิเมตร ผสมกับ

สารละลายโลหะหนักที่มีธาตุโลหะในรูปเกลงอไนเตรทของแต่ละธาตุตามความเข้มข้นต่างๆ เพง่อท่าให้ดินมี

ธาตุโลหะหนักเดี่ยวที่ความเข้มข้นของแต่ละธาตุดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนตัวอย่างดินที่ไม่เติมโลหะหนัก

ใช้การคลุกเคล้ากับน้่ากลั่น จากนั้นผึ่งดินให้แห้งก่อนน่าไปชั่งใส่กระถางละ 500 กรัม ต่อไป 

 

ตารางที่ 1 ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักแต่ละธาต ุ

 ความเข้มข้นในดิน  (mg/kg) 

 Cr Cd Cu Zn Pb 

ไม่เติมโลหะ      

เติมโลหะระดับต่่า 26 28 127 131 51 

เติมโลหะระดับสูง 104 225 350 400 414 

 

หลังจากนั้นผสมกับดินตัวอย่างดินให้เป็นเนง้อเดียวกันท่าการผสมโดยคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ให้

แห้ง แล้วชั่งดินตัวอย่าง 500 กรัม ส่าหรับหนึ่งหน่วยทดลอง ใส่กระถางพลาสติกขนาด 4 นิ้ว เพง่อเตรียม

ปลูกพงชตัวอย่าง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก (Randomized Complete Block Design) 

จ่านวน 2 ซ้่า ท่าการปลูกพงชตัวอย่าง คงอ ผักกาดเขียวปลี  โดยการน่าเมล็ดมาเพาะกล้าในถาดเพาะกล้า  

ท่าการคัดเลงอกต้นกล้าที่มีขนาดใกล้เคียงกันและย้ายกล้าลงในกระถางที่เตรียมดินไว้ข้างต้น กระถางละ 1 

ต้น การรดน้่าเพง่อการเจริญเติบโตของพงชที่สม่่าเสมอจึงควบคุมปริมาณน้่าให้มีปริมาณที่เท่ากัน   
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การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ 

เก็บตัวอย่างดิน 3 ช่วงการเจริญเติบโต  ตาม 3 ระยะเวลา ได้แก่ระยะ 0 วัน (ก่อนการย้ายกล้า)

ระยะที่ 2 เมง่อต้นผักกาดเขียวปลีอายุ 45 วัน และระยะที่ 3 เมง่อ ต้นผักกาดเขียวปลีอายุ 70 วันหลังการ

ย้ายกล้า ตามล่าดับ น่าตัวอย่างดินไปวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ดิน ปริมาณไนโตรเจนและปริมาณ

ฟอสฟอรัสทุกช่วงการเจริญเติบโตการวิเคราะห์กิจกรรมการท่างานเอนไซม์ดินทั้ง 2 ชนิดจากตัวอย่างดิน

สด (fresh-soil) และวิเคราะห์สารผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อน้่าหนักดินแห้งจากค่าความชง้นดินโดยน้่าหนัก 

(w/w) 

1. กิจกรรมของ acid phosphatase 

วิ เคราะห์การเกิดกิจกรรมเอนไซม์ โดยใช้วิ ธีการบ่ม  ( Incubation) และมี  p-nitrophenyl  

phosphate (disodium salt  hexahydrate) เ ป็ น  substance เพง่ อห าคว าม เ ข้ ม ข้ น ขอ ง  p-nitrophenyl  

phosphate ที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมเอนไซม์ (Tabatabai & Bremner, 1969) 

2. กิจกรรมของ urease 

วิเคราะห์การเกิดกิจกรรมเอนไซม์โดยใช้วิธีการบ่ม (Incubation) และมี Urea เป็น substance 

(Sannino & Gianfreda, 2001) และน่ามาวิเคราะห์แอมโมเนียม (NH4+) โดยวิธี hypochlorite-alkaline  

method เพง่อหาความเข้มข้นของแอมโมเนียมท่ีเกิดขึ้นกับกิจกรรมเอนไซม์ (Russell, 1944)  

 

วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ 

การเปรียบเทียบอิทธิพลของความเข้มข้นของโลหะหนักและระยะเวลาที่มีผลต่อกิจกรรมเอนไซม์

ในดิน โดย F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียโดยใช้  least significant difference ที่ α 0.05ท่าการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการเกิด

กิจกรรมเอนไซม์ดินกับคุณสมบัติดิน  โดยใช้  Pearson  Correlation ที่  α 0.01 

 

ผลการศึกษา 

-คุณสมบัติดินที่ท่าการศึกษา 

การวิเคราะห์คุณสมบัติพง้นฐานดินตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า  

ลักษณะของดินตัวอย่างจัดเป็นดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรดเล็กน้อย pH = 6.5 มีค่าความจุ

แลกเปล่ียนไอออนบวกสูง ซ่ึงมีค่า 36.98 cmole/kg และปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง มีค่า 2.03% 

ปริมาณโลหะหนักในดินไม่เกินค่ามาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ปริมาณโลหะหนัก

ทั้งหมดในดิน ประกอบด้วยทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี ค่า 2.31, 96.81, 3.14และ 21.01 

มก./กก  .ตามล่าดับ ส่วนโครเมียมอยู่ในระดับที่วัดไม่ได้  

-ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดในดิน 

ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดในดินที่ระยะเวลาต่างๆ แสดงในตารางที่ 3 พบว่า             

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีการเปล่ียนแปลงตามระยะการเจริญเติบโตที่ทุกระดับความเข้มข้นของโลหะ

หนักปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นที่ระยะ  45 และ 70 วัน เมง่อเทียบกับดินก่อนปลูกอย่างมี
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นัยส่าคัญปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด  (Total Phosphorous) ของดินในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตมีค่า

ลดลงในระยะที่  45  และ  70  วัน เมง่อเทียบกับดินก่อนปลูก   

ตารางที่ 2 คุณสมบัติดินท่ีท่าการศึกษา 

คุณสมบัติดิน 

Texture Sandy  loam 

pH 6.5 

CEC (cmole/kg ) 36.98 

%Organic  matter 2.03 

Total  Cu  (mg/kg) 2.31 

Total  Pb  (mg/kg) 96.81 

Total  Cd  (mg/kg) 3.14 

Total  Cr  (mg/kg) n.d.* 

Total  Zn  (mg/kg) 21.01 

หมายเหตุ : *n.d.  คงอ  not  detected 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท้ังหมดในดินตามชนิดและระดับของโลหะหนักท่ี 3 ระยะการเจริญเติบโต 

  Total  Nitrogen, % Total  Phosphorous, % 

  0  Days 45  Days 70  Days 0  Days 45  Days 70  Days 

Cr Mo 0.098 0.133 0.133 0.032 0.018 0.005 

 Low 0.091 0.105 0.119 0.035 0.015 0.003 

 High 0.098 0.112 0.154 0.036 0.017 0.003 

Cd Mo 0.098 0.133 0.133 0.032 0.018 0.005 

 Low 0.056 0.119 0.126 0.035 0.026 0.003 

 High 0.098 0.119 0.126 0.036 0.013 0.004 

Cu Mo 0.098 0.133 0.133 0.032 0.018 0.005 

 Low 0.091 0.112 0.126 0.035 0.016 0.004 

 High 0.112 0.112 0.147 0.028 0.015 0.003 

Zn Mo 0.133 0.133 0.133 0.032 0.018 0.005 

 Low 0.105 0.105 0.119 0.027 0.019 0.003 

 High 0.112 0.112 0.14 0.027 0.021 0.004 

Pb Mo 0.098 0.133 0.133 0.032 0.018 0.005 

 Low 0.105 0.119 0.154 0.034 0.028 0.004 

 High 0.189 0.119 0.119 0.029 0.022 0.003 

 

-ความสัมพันธ์ระหว่างเอนไซม์กับคุณสมบัติดิน 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างเอนไซม์สองชนิดกับคุณสมบัติต่างๆ  แสดงในภาพที่ 1 พบว่า  

เอนไซม์  acid phosphatase มีความสัมพันธ์กับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ มีค่า

เป็น r = 0.736** (ภาพที่ 1c) และมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยส่าคัญกับปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมดในดิน มีค่าเป็น r = -0.379** (ภาพที่ 1b) และไม่พบความสัมพันธ์กับความเป็นกรด-ด่าง และ

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (ภาพที่ 1a และ 1d) 

เอนไซม์ urease มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติดินหลายด้าน โดยพบค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ มีค่าเป็น r = 0.370** (ภาพที่ 1f) และมีค่าสัมพันธ์
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เชิงลบกับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในดิน มีค่าเป็น  r = -0.352** (ภาพที่ 1g) ไม่พบความสัมพันธ์กับ

ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (ภาพที่ 1e และ 1h ตามล่าดับ)  

 

  

  

 
 

  
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง acidphosphatase และ urease กับ (a,e) ค่าความเป็นกรดด่าง (b,f) ปริมาณไนโตรเจน

ท้ังหมด (c,g) ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดในดิน และ (d,h) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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-ผลของโลหะหนักต่อกิจกรรม acid phosphatase 

ปริมาณ acid phosphatase ในดินที่ใส่แคดเมียมและตะกั่วมีค่าเพิ่มข้ึนที่ระดับความเข้มข้นต่่า และ

การเติมธาตุทั้งสองที่ระดับสูงไม่มีผลต่อกิจกรรมและไม่พบความแตกต่างของเอนไซม์ที่แต่ละระดับความ

เข้มข้นของแคดเมียมที่และตะกั่วระยะ 40 และ 70 วัน แสดงในภาพที่ 2(b) และ 2(c) ตามล่าดับ 

ปริมาณ acid  phosphatase มีปริมาณลดลงอย่างมีนัยส่าคัญในดินที่เติมธาตุ ทองแดงและสังกะสี ทั้งสอง

ระดับความเข้มข้น ระยะการเจริญเติบโต 0  วัน อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างของเอนไซม์ที่แต่ละ

ระดับความเข้มข้นของทองแดงและสังกะสีที่ระยะ 40 และ 70 วันแสดงในภาพ 4 และ 5 ตามล่าดับอย่าง

มีนัยส่าคัญทางสถิติ α = 0.05  

ในดินที่ใส่โครเมียมทั้งสองระดับความเข้มข้นไม่มีผลต่อกิจกรรมในทุกระยะการเจริญเติบโต 

แสดงในภาพที่ 2(e)อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ α = 0.05 การเปล่ียนแปลงและการเพิ่มขึ้นของ acid  

phosphatase  สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในดินจากการเติมธาตุโลหะหนัก

ลงในดิน 

-ผลของโลหะหนักต่อกิจกรรม urease 

ปริมาณ urease มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญในดินที่เติมธาตุแคดเมียมและโลหะผสมทั้งสอง

ระดับความเข้มข้น ในระยะการเจริญเติบโต 45 วัน แต่ที่ระยะ 70 วัน  การเติมแคดเมียมและโลหะผสม

ระดับต่่ามีค่าสูงกว่าการเติมแคดเมียมในระดับสูงและการไม่เติมแคดเมียม อย่างไรก็ตามที่ระยะ 0 วัน  

การเติมแคดเมียมและโลหะผสมทั้งสองระดับความเข้มข้นไม่แตกต่างกับการไม่เติมแคดเมียมอย่างมี

นัยส่าคัญทางสถิติ α = 05.0 แสดงในภาพที่ 3(a) อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ α = 0.05  ปริมาณ urease 

มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญในดินที่เติมธาตุตะกั่วทั้งสองระดับความเข้มข้น ในระยะการเจริญเติบโต 

45 และ 70 วัน โดยมีค่าสูงในดินที่มีตะกั่วในระดับต่่าเมง่อเทียบกับดินที่มีตะกั่วระดับสูงและการไม่เติม

ตะกั่ว โดยไม่พบความแตกต่างที่ที่ระยะ 0 วัน ดังภาพที่ 3(c) ทั้งนี้ในดินที่ใส่ทองแดง สังกะสี และ

โครเมียมทั้งสองระดับความเข้มข้นไม่มีผลต่อกิจกรรมในทุกระยะการเจริญเติบโต แสดงในภาพที่ 3(c), 

3(d) และ 3(e) ตามล่าดับ    
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ภาพที่ 2 ผลของการเติมโลหะธาตุ (a) แคดเมียม (b) ตะกั่ว (c) ทองแดง (d) สังกะส ีและ (e) โครเมียม 

ต่อกิจกรรม  acid  phosphatase 

 
ภาพที่  3 ผลของการเติมโลหะธาตุ(a) แคดเมียม  (b) ตะ ก่ัว  (c) ทองแดง (d) สังกะสี  และ (e) โครเมียม                               

ต่อกิจกรรม urease 

 

สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 

การวิจัยเพง่อศึกษากิจกรรมเอนไซม์ acid phosphatase และ urease ในดินที่มีการใส่โลหะหนัก คงอ 

ธาตุ Cr,  Cd,  Cu,  Zn และ Pb ที่ระดับความเข้มข้นในระดับต่่าและความเข้มข้นในระดับสูง ท่าการศึกษา 

3 ระยะการเจริญเติบโต ได้แก่ ระยะการเจริญเติบโต 0 วัน (ก่อนการย้ายกล้า) ระยะการเจริญเติบโต 45  

วัน และระยะการเจริญเติบโต 70 วัน หลังจากการย้ายกล้าในดินเนง้อหยาบที่มีการปลูกผักกาดเขียวปลี  

การศึกษาวิจัยสรุปและอธิบายได้ ดังนี้ 
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กิจกรรม acid phosphatase มีค่าสูงขึ้นในดินที่เติมแคดเมียมและตะกั่วทั้งสองระดับความเข้มข้น 

โดยการเติมธาตุโลหะหนักดังกล่าวในระดับความเข้มข้นต่่ามีกิจกรรมของเอนไซม์ดินที่สูงกว่าการใส่ธาตุ

โลหะหนักระดับความเข้มข้นสูง กิจกรรมของ acid  phosphatase ลดลงในดินที่มีการใส่สังกะสีและทองแดง

ทั้งสองระดับความเข้มข้นในช่วงการเจริญเติบโต 0 วัน อย่างมีนัยส่าคัญ ผลจากแคดเมียม ทองแดง 

สังกะสีและตะกั่วไม่เกิดขึ้นที่ช่วงเจริญเติบโตที่ 45 วัน และระยะการเจริญเติบโตที่ 70 วัน และไม่พบการ

เปล่ียนแปลงในดินที่ใส่โครเมียม การเปล่ียนแปลงและการเพิ่มขึ้นของ acid phosphatase ไม่สัมพันธ์กับ

การเพิ่มโลหะหนัก แต่พบว่า ปริมาณ acid phosphatase มีความสัมพันธ์กับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดใน

ดิน โดยค่าสหสัมพันธ์ r= 0.736** แสดงว่ากิจกรรมของเอนไซม์ที่เปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

ฟอสฟอรัสทั้งหมดในดินในการทดลองทุกธาตุ 

 การใส่โลหะหนักในดินจะส่งเสริมการกิจกรรม urease จากช่วงการเจริญเติบโตที่ 0 45 และ 70  

วันตามล่าดับ อาจอธิบายได้ว่าการเพิ่มของ urease สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์รอบรากพงชท่า

ให้ปริมาณ urease เพิ่มสูงขึ้นที่ระยะการเจริญเติบโต 45 และ 70 วัน เมง่อเทียบกับไม่มีการปลูกพงช  

นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน เนง่องจาก ในช่วงการเจริญเติบโตดังกล่าวมี

ปริมาณไนโตรเจนที่สูงและการเกิดกิจกรรม urease จะเกิดได้สูง ในดินที่มีการปลูกพงชมากกว่าดินที่ไม่มี

การปลูกพงช สอดคล้องกับรายงานผลกระทบของแคดเมียม  ทองแดงและสังกะสีต่อพงช จุลินทรีย์และ

กิจกรรมเอนไซม์ดิน พบว่า ในดินที่ท่าการปลูกพงชจะเกิดกิจกรรมของเอนไซม์ urease ทีสู่งกว่าในดินที่ไม่มี

การปลูกพงช จากการที่ในดินปลูกจะมีปริมาณ กรดฮิวมิคที่สูงขึ้นและกรดฮิวมิคจะช่วยให้เอนไซม์ดินถูก

ท่าลายจากทองแดงได้ลดลง (Wyszkowska  et  al.,  2013) การเปล่ียนแปลงของกิจกรรม urease อย่าง

มีนัยส่าคัญพบได้เฉพาะในดินที่เติมแคดเมียมและตะกั่วในช่วงการเจริญเติบโต 45 และ 70 วัน เท่านั้น  

โดยการเติมโลหะทั้งสองธาตุในระดับความเข้มข้นต่่าจะท่าให้กิจกรรม urease เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญแต่

ไม่มีความแตกต่างในระดับความเข้มข้นสูงเมง่อเทียบกับการไม่เติมโลหะ สอดคล้องกับรายงานผลกระทบ

จากโลหะหนักต่อกิจกรรมเอนไซม์ดิน พบว่า กิจกรรม urease จะขึ้นกับความสมดุลระหว่างปริมาณธาตุ

อาหารในดินและความเป็นพิษของโลหะหนัก ปริมาณ urease ที่เพิ่มขึ้นเนง่องจากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด

ดินที่เพิ่มขึ้นจากการใส่โลหะหนักในรูปของเกลงอไนเตรท การใส่โลหะหนักในรูปของเกลงอไนเตรทและ

เกลงอซัลเฟต จะส่งผลให้เกิดไนโตรเจนและซัลเฟอร์เพิ่มขึ้นในดิน ซึ่งไนโตรเจนและซัลเฟอร์เป็นธาตุ

อาหารส่าหรับ microflora ในการสังเคราะห์เอนไซม์ดิน (Karaca  et  al.,  2010) แต่ปริมาณ urease ที่

ลดลงเป็นผลมาจากความเป็นพิษของโลหะหนักที่เพิ่มข้ึน โดย Zeng et al. (2007) รายงานว่าระดับความ

เข้มข้นของตะกั่วที่มากกว่า 500 มก./กก. จะยับย้ังการท่างานของกิจกรรมจุลินทรีย์ดินและชีวมวล

จุลินทรีย์ นอกจากการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์เกิดขึ้นเฉพาะระยะ 45 และ 70 วัน เท่านั้น เนง่องจากได้ว่า

กิจกรรม urease ในดินสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเจริญของจุลินทรีย์ท่ีอาศัยบริเวณรากพงช 

 การเติมโลหะหนักสู่ดินส่งผลให้กิจกรรม acid phosphatase และ urease เปล่ียนแปลงไปการ

เปล่ียนแปลงกิจกรรมเอนไซม์ดินยังสัมพันธ์กับปริมาณธาตุอาหารในดิน จุลินทรีย์ดิน และการปลูกพงช  

เอนไซม์ดินจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่อคุณสมบัติดินและ การปนเปื้อนโลหะหนัก กิจกรรมของ

เอนไซม์ดินจึงเหมาะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพดิน 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยฉบับนี้ ส่าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจาก ผศ .ดร.วภากร ศิริวงศ์อาจารย์ที่

ปรึกษา ที่ได้ให้ค่าแนะน่าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใ ส่เป็นอย่างย่ิง 

จนโครงงานวิจัยส่าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยนเรศวร              

คุณค่า และคุณประโยชน์อันพึงมีจากโครงงานวิจัยฉบับนี้คณะผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ

ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

เกี่ยวกับผลของโลหะหนักต่อกิจกรรมเอนไซม์ในดินร่วนปนทรายที่ปลูกผักกาดเขียวปลีต่อผู้สนใจน่าไปใช้

ประโยชน์ต่อไป  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษาและวิจัยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ ซังข้าวโพด มาผลิตเป็นแผ่น

บุผนังภายในอาคาร โดยท าการผสมกับแป้งมันส าปะหลัง เป็นวัสดุประสานแทนการใช้กาว มีสูตรในการผสมท้ังหมด 4 

สูตร คือ ซังข้าวโพดบดหยาบ ซังข้าวโพดบดละเอียด ซังข้าวโพดบดหยาบผสมซังข้าวโพดบดละเอียด และซังข้าวโพด

บดละเอียดผสมขี้เลื่อยบดละเอียด ท าการผสมและอัดข้ึนรูปเป็นแผ่นท่ี 40 องศาเซลเซียส จากนั้นท าการอบไล่ความชื้นท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นน ามาตากท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1  สัปดาห์ และน าไปทดสอบ

หาค่าสภาพการน าความร้อน (thermal conductivity) และค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง (sound absorption coefficient) 

ผลการทดลองพบว่า ค่าสภาพการน าความร้อนอยู่ท่ี 0.083 W/(m.K) เม่ือเปรียบเทียบกับวัสดุอ่ืน มีค่าสภาพการน า

ความร้อนเกือบเทียบเท่าแผ่นใยแก้วและค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียงอยู่ท่ี 0.37 ซึ่งเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่า

สัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียงของวัสดุกันเสียง (noise reduction coefficient, nrc) ท่ีมีค่ามาตรฐานอยู่ ท่ี 0.40 ถือว่า

ใกล้เคียงกับวัสดุท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในเชิงพาณิชย์ และจากการศึกษาเบ้ืองต้นนี้พบว่าแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด สามารถน ามา

ผลิตต่อยอดเป็นแผ่นบุผนังภายในแบบผนังแซนวิชได้ 

ค าส าคัญ:  ซังข้าวโพด  การส่งผ่านความร้อน  การลดทอนเสียง  แป้งมันส าปะหลัง  แผ่นบุผนัง 

 

Abstract 

This objective of a research is to study the advantage of the biomass from agriculture use, the corncob, for 

making the wall plate sheet. The biomass can be produced the wall plate sheet by mixing the corncob with the 

tapioca flour instead of the glue. There are variables in the mixture, such as ground corncob, fine corncob, ground 

and fine corncob mixed, and fine corncob with sawdust mixed. Then forming with the hot press machine at 40°c 

and dehumidification drying at 60°c for 48 hours. After that let them dry at the room temperature for one week 

then the thermal conductivity and the sound absorption are investigated. The result of the experiment showed that 

the thermal conductivity is 0.083 W/(m.K) comparing with other material’s thermal conductivity, it is similar to 

glass wool board. The sound absorption coefficient is 0.37 with 2 cm. thickness. It performance is close to standard 

at 0.40. From the study shown that the panel sheet can be made from the corncob and can also developed as the 

sandwich panel sheet. 

Keywords:  Corncob, Heat transfer, Noise reduction, Tapioca flour, Wall plates  
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บทน า 

นับย้อนหลังไป 5 ปี ที่ผ่านมาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มีผลผลิตที่ป้อนให้

ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญอย่างหนึ่งของไทย ได้แก่

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) เนื่องจาก ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการ

เมล็ดข้าวโพดมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ เพื่อส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิด

ซังข้าวโพดที่เหลือทิ้งจากการแกะเมล็ดข้าวโพดออกแล้วจ านวนมากในแต่ละปี (รูปที่ 1) และไม่สามารถ

น าซังข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร จึงต้องก าจัดโดยการฝังดินกลบหรือเผาทิ้งเป็นจ านวนมาก ส่งผล

ให้เกิดหมอกควัน จากการเผาท าลายวัสดุชีวมวลจากข้าวโพด ท าให้เกิดปริมาณฝุ่นรวม 32.18 ตัน/ปี (วีร

ชัย, 2555) จากการเผาไหม้นี้ ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยออกสู่ชั้นบรรยากาศ นับเป็นสาเหตุ

ของการเกิดภาวะโลกร้อนอีกประการหนึ่ง  

 

 
รูปที่ 1 ซังข้าวโพดท่ีเหลือท้ิงในภาคการเกษตร 

 

ในการศึกษานี้ ต้องการค านึงถึงส่ิงที่เหลือใช้ในภาคการเกษตรที่ไร้ประโยชน์ น าเข้ามาในรูปของ

วัสดุส่วนผสม เพิ่ม ทดแทนหรือดัดแปลงส่วนผสม ของแผ่นบุผนังภายในแบบไม่รับน้ าหนัก เป็นการเพิ่ม

มูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งมีงานวิจัยแผ่นผนังและฝ้าเพดานภายในอาคารจากล าต้นและ

ใบข้าวโพด (กานดา, 2551) พบว่า มีศักยภาพด้านความหนาแน่น และมีคุณสมบัติด้านการส่งผ่านความ

ร้อน เหมาะในรูปแบบของแผ่นผนังภายในที่ไม่มีการรับน้ าหนัก หรือในส่วนของการน ามาเป็นฝ้าเพดาน ที่

มีคุณสมบัติด้านมีการดูดซับเสียงได้ (ภัทราภรณ์, 2550) และจากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เห็นผลไป

ในทางเดียวกันว่า แผ่นใยอัดจากวัสดุชีวมวล ที่มีส่วนผสมจากกากมะพร้าวและเส้นใยต้นข้าวโพด มีค่า

สภาพการน าความร้อนต่ า สามารถใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีเช่นกัน เนื่องจากเส้นใยมีความแข็งแรง

และเรียงตัวเหมาะสม สามารถน ามาเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ (ผกามาศ, 2556) 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีแนวโน้มทางการน าของเหลือใช้จากการเกษตรสามารถน ามา

ท าประโยชน์ได้ ซึ่งมีงานวิจัยรองรับในด้านการดูดซับเสียงและความร้อน แต่ทั้งนี้การผสมหรือวัสดุ

ประสานของส่วนผสม ท ามาจากกาวอุตสาหกรรมเป็นหลัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

วิธีการผลิตเบื้องต้น ของแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดที่มีวัสดุประสานจากแป้งมันส าปะหลัง ท่ีมีคุณสมบัติ

ด้านการป้องกันความร้อน การป้องกันเสียง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

-ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

การเตรียมวัสดุเริ่มจากการน าซังข้าวโพด มาท าการบดย่อยให้ได้ความละเอียดอยู่ 2 ระดับคือ ซัง

ข้าวโพดบดละเอียด และซังข้าวโพดบดหยาบ (รูปที่ 2ก, ข) ด้วยเครื่องบดย่อย (รูปที่ 2ค) หลังจากนั้นใช้

ตะแกรงร่อน (รูปที่ 2ช) เพื่อท าการแยกขนาดของซังข้าวโพดท้ัง 2 ขนาดออกจากกัน เพื่อเตรียมส่วนผสม

โดยเริ่มต้นด้วยการผสมซังข้าวโพดแต่ละความละเอียด กับแป้งมันส าปะหลังและน้ าตะไคร้ในอัตราส่วน

ครึ่งหนึ่งของส่วนผสมในแต่ละส่วนผสมให้ละลายเข้ากันก่อน หลังจากนั้นน าส่วนผสมตั้งบนเตาไฟ โดยใช้

อุณหภูมิที่ระดับ 50–70 องศาเซลเซียส และทยอยใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไป คนส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากัน 

โดยสังเกตจากการละลายของแป้งมันส าปะหลังให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน าส่วนผสมทั้งหมดเทใส่บล็อก 

ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และสูง 2 เซนติเมตร ส าหรับท าการทดสอบค่าสภาพการ

น าความร้อน และเทใส่บล็อกทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตร และ

หนา 2 เซนติเมตร ส าหรับท าการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงในย่านความถี่ต่ าและความถี่สูง

ตามล าดับ (รูปที่ 2ฉ) หลังจากเทใส่บล็อกแต่ละขนาดให้ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้แผ่นเกิดการ

คงรูปตามท่ีก าหนดได้ 

-ขั้นตอนการขึ้นรูปตัวอย่าง 

เมื่อครบเวลา 1 ชั่วโมง น าไปเข้าเครื่องอัดแผ่น (รูปที่ 2ง) โดยใช้อุณหภูมิในการอัดที่ 40 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้น น าเข้าเครื่องอบไล่ความชื้น ตั้งอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 48 ชั่วโมง (รูปที่ 2จ) โดยท าการกลับด้านของแผ่นเมื่อครบ 24 ชั่วโมง จนครบก าหนดเวลาแล้วจึง

น าแผ่นออกจากเครื่องอบไล่ความชื้น แล้วน ามาตากที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อท าการทดสอบ

หาค่าสภาพการน าความร้อนและค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง ท าการบันทึกผลการทดลองต่อไป 

 

 
รูปที่ 2 การเตรียมวัสดุอุปกรณใ์นการทดสอบ 

 

การผสมในงานวิจัยนี้ได้ท าการผลิตแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด โดยก าหนดสัดส่วนในการทดลอง

ทั้งหมด 4 ส่วนผสม เพื่อท าการทดสอบหาค่าสภาพการน าความร้อน และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 

โดยส่วนผสมทั้งหมดประกอบไปด้วยปริมาณวัสดุ ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สัดส่วนการผสมตัวอย่าง 

อัตราส่วนผสม 

 วัสดุชีวมวล 

แป้งมันส าปะหลัง 

(กรัม) 

น้ าตะไคร ้

(มิลลิเมตร) 

ซังข้าวโพด (กรัม) 
ขี้เลื่อย (กรัม) 

หยาบ ละเอียด 

A 500 800 300 - - 

B 500 800 - 300 - 

C 500 800 100 100 - 

D 500 800 150 - 50 

 

ผลการศึกษา 

จากผลการทดสอบพบว่า ค่าสภาพการน าความร้อน ของแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดท่ีขนาดความ

กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และสูง 2 เซนติเมตร (จ านวน 4 ตัวอย่าง ต่อ 1 ส่วนผสม) โดย

เลือกช่วงอุณหภูมิในการทดสอบในช่วง 20 องศาเซลเซียส และ50 องศาเซลเซียส (ท าการวัดทั้ง 2 ด้าน) 

พบว่าค่าสภาพการน าความรอ้นของ แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดบดหยาบ (รูปที่ 3A) อยู่ท่ี 0.192 

W/(m.K)  แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดบดละเอียด (รูปที่ 3B)อยู่ท่ี 0.083 W/(m.K)  แผ่นบุผนังจากซัง

ข้าวโพดบดหยาบผสมบดละเอียด (รูปที่ 3C) มีค่า 0.103 W/(m.K) และซังข้าวโพดบดละเอียดผสมข้ี

เลื่อย (รูปที่ 3D) จากผลการศึกษาแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด ท้ังหมด 4 สูตรผสมนั้น พบว่า แผ่นบุผนัง

จากซังข้าวโพด ส่วนผสม D คือ ซังข้าวโพดบดละเอียดผสมแป้งมันส าปะหลังและวัสดุ ชีวมวลชนิดอื่น (ขี้

เลื่อย) ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นการทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง และค่าสภาพการน าความ

ร้อนได้ เนื่องจากมีการแตกรา้ว ของผิวหน้าในขั้นตอนการอบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดท่ีท ามาท าการทดลอง 

 

A.ซังข้าวโพดบดหยาบ B.ซังข้าวโพดบดละเอียด C.ซังข้าวโพดบดหยาบ

ผสมบดละเอียด 

D.ซังข้าวโพบดละเอียดผสมขี้เลื่อย 
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จากการทดสอบตัวอย่างตามรูปที่ 4 พบว่า แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด เมื่อน ามาทดสอบหาค่า

สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ความหนา 2 เซนติเมตร (จ านวน 6 ตัวอย่างต่อ 1 ส่วนผสม) พบว่าค่า

สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Noise Reduction Coefficient-NRC) ของซังข้าวโพดบดหยาบ (ส่วนผสม 

A) มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงอยู่ที่ 0.37 ซังข้าวโพดบดละเอียด (ส่วนผสม B) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ

ดูดซับเสียงอยู่ที่ 0.30 และ ซังข้าวโพดบดหยาบผสมบดละเอียด (ส่วนผสม C) มีค่าสัมประสิทธิ์การดูด

ซับเสียงอยู่ท่ี 0.28 (รูปที่ 4) ตามล าดับ  

 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างสว่นผสมท่ีใช้ในการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง 

 

รูปที่ 5 เป็นผลรวมการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียงของแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด ทั้ง 3 

ส่วนผสม พบว่า มีพฤติกรรมในการดูดซับเสียงที่ดี ในช่วงความถี่ 1,000-2,000 Hz ส่วนในช่วงความถี่ 

500–1,000 Hz และในช่วงความถี่  250 - 500 Hz มี ความสามารถในการดูดซับเสียงรองลงมา

ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อความถี่สูงกว่า 2,500 Hz ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ

เสียงขิงทุกส่วนผสมมีแนวโน้มคงที่ตลอดช่วงของการทดสอบถึงค่าความถี่สูงสุดที่ 6,000 Hz โดยประมาณ 

 

 
รูปที่ 5 ผลการทดสอบค่าการดูดซับเสียง 

 

A.ซังข้าวโพดบดหยาบ B.ซังข้าวโพดบดละเอียด C.ซังข้าวโพดบดหยาบ

ผสมบดละเอียด 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ค่าสภาพการน าความร้อนของแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด (ส่วนผสม A,B และC) เมื่อน ามาท าการ

เปรียบเทียบกับแผ่นที่มีขายในเชิงพาณิชย์ตามตารางที่ 2 แล้ว  พบว่า ค่าเฉล่ียของแผ่นบุผนังจากซัง

ข้าวโพดส่วนผสม A ใกล้เคียงกับวัสดุในกลุ่มไม้อัดและแผ่นยิปซัม (0.138-0.216 W/(m.K)) และ

ส่วนผสม B กับ C มีค่าเฉล่ียที่ใกล้เคียงกับกลุ่มวัสดุแผ่นใยแก้ว ประเภทที่ 1 (0.063 W/(m.K)) มีค่า

สภาพการน าความร้อนเปรียบเทียบกันได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 ค่าสภาพการน าความร้อนของวัสดุชนิดต่างๆ 

วัสดุในการทดสอบ ค่า K -W/(m.K) แหล่งที่มา 

A ซังข้าวโพดบดหยาบ 0.192 จากการทดสอบ 

B ซังข้าวโพดบดละเอียด 0.083 จากการทดสอบ 

C ซังข้าวโพดบดหยาบและละเอียด 0.103 จากการทดสอบ 

วัสดุเชิงพาณิชย์ ค่า K -W/(m.K) หมายเหตุ 

แผ่นไม้อัดฮาร์ดบอร์ด 0.216 ประกาศกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ 

แผ่นยิมซัม 0.191 ประกาศกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ไม้อัด 0.138 ประกาศกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ 

แผ่นฉนวนกันความร้อนแอสเบสทอส 0.108 ประกาศกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ  

แผ่นใยแก้วประเภทที่ 1 0.063 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 487-2526 

แผ่นใยแก้วประเภทที่ 2 0.042-0.066 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 487-2526 

แผ่นใยแก้วประเภทที่ 3 0.047 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 487-2526 

โพลียูรีเทน โฟม 0.024 ประกาศกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ 

วัสดุจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ค่า K- W/(m.K) หมายเหตุ 

เส้นใยจากกากมะพร้าว ต้นข้าวโพดและเปลือกทุเรียน   0.085 ปราโมทย์ วีรานุกูลและคณะ, 2554 

แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากกากมะพร้าวและเส้นใยต้น

ข้าวโพด                               

0.228 ผกามาศ ชูสิทธิ์, 2556 

 

จากตารางที่ 2 เมื่อน าค่าสภาพการน าความร้อน ของแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดบดหยาบ 

(ส่วนผสม A) แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดบดละเอียด (ส่วนผสม B) แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดบดหยาบ

ผสมบดละเอียด (ส่วนผสม C) มาท าการเปรียบเทียบด้วยกันเองพบว่า ค่าสภาพการน าความร้อนของ

ส่วนผสม B มีค่าต่ าที่สุด เนื่องจากขนาดของซังข้าวโพดละเอียดมีลักษณะที่ผสมเข้ากันแน่นภาพในแผ่น

ตัวอย่าง (รูปที่ 6B)  โดยขนาดของซังข้าวโพดบดละเอียด สามารถเข้าไปในบริเวณช่องอากาศภายใน 

แทนที่ซังข้าวโพดบดหยาบไม่สามารถเข้าไปได้  จึงท าให้ช่องอากาศภายในแผ่นมีขนาดเล็ก ปริมาณความ

ร้อนนี้เดินทางจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ าได้น้อย จึงมีปริมาณน้อยค่าที่ได้จึงต่ าลงไปด้วย  

ในขณะที่แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดหยาบ (ส่วนผสม A) มีช่องว่างขนาดใหญ่ จึงท าให้ปริมาณ

ความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถ่ายเทไปยังอุณหภูมิต่ าได้ง่ายกว่า จึงท าให้ค่าที่ได้มีค่าสูงที่สุด (รูปที่ 

6 A) ส่วนแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด (ส่วนผสม C) มีช่องอากาศภายในแผ่นขนาดปานกลางเพราะเกิด

จากการอัดตัวกันแน่นภายในช่องขนาดเล็กของวัตถุดิบ ท าให้ความร้อนสามารถเดินทางผ่านอากาศได้

บางส่วน ซึ่งความร้อนจะส่งผ่านกันระหว่างโมเลกุลแต่ละโมเลกุลภายในท าให้ค่าที่ได้มีค่าในระดับกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกันระหว่างส่วนผสม A และ B 
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รูปที่ 6 ภาพขยายแผ่นซงัข้าวโพด (ก าลังขยาย 500 เท่า) 

 

ในด้านการลดทอนเสียงนั้น จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาตามรูปที่ 7 พบว่า  แผ่นบุผนังจาก

ซังข้าวโพด มีประสิทธิภาพการดูดซับเสียงในช่วง 1,000 ถึง 2,000 Hz ได้ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุกลุ่มเส้นใยที่มีต่อคุณสมบัติของการป้องกันเสียง (บุรฉัตร, 2544) โดยที่ซังข้าวโพดในแต่ละ

ส่วนผสมที่มีการแปรเปล่ียนความละเอียดของซังข้าวโพดมีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่แตกต่าง

กัน จากรูปที่ 7 พบว่า ความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (NRC) ของซังข้าวโพดบดหยาบ 

(ส่วนผสม A, B และ C) มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงสูงที่สุดคือ 0.37 รองลงมาคือ 0.30 และ 0.28 

ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดสอบกล่าวได้ว่า แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดบดหยาบ (ส่วนผสม A) มีศักยภาพ

ในการพัฒนาวัสดุป้องกันเสียงในเชิงพาณิชย์ได้มากที่สุด หรือแม้แต่ท าปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผ่นบุผนัง

จากซังข้าวโพด มาท าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น ฉากตกแต่งภายใน หรือ แผ่นบุผนังส าหรับการ

ปรับปรุงอาคารที่ต้องการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 
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รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิการลดทอนเสียง 

 

นอกจากนี้แล้ว การท าแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดในส่วนของกระบวนการท านั้น ความร้อนและ

อัตราส่วนของแป้งมันส าปะหลัง เป็นตัวแปรที่ส าคัญมากในการทดลอง ซึ่งการกดอัดแผ่น ถ้าใช้อุณหภูมิใน

การกดอัดแผ่น อยู่ท่ี 80-100 องศาเซลเซียส และน ามาเข้าเครื่องอบไล่ความชื้นอุณหภูมิอยู่ที่ 100 องศา

เซลเซียส เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อน าแผ่นออกมาพบว่าหน้าแผ่นมีการแตกร้าว และผิวชิ้นงานมีสีเข้ม 

ผิวหน้าไหม้ ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ (รูปที่ 8A)  

 

 
รูปที่ 8 แผ่นทดสอบท่ีท าการกดอัดแผ่นอุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส 

 

โดยเมื่อท าการปรับขั้นตอนของการลดอุณหภูมิในการกดอัด อยู่ท่ี 40 องศาเซลเซียสเทียบเท่ากับ

อุณหภูมิห้อง และน าเข้าเครื่องอบความร้อนให้อุณหภูมิอยู่ที่ 60 องศา อบนาน 48 ชั่วโมงเท่าเดิม ผล

ปรากฏว่า เมื่อน าแผ่นออกมา ไม่มีรอยแตกร้าว (รูปที่ 8B) สามารถน ามาใช้ในการทดสอบหาค่าการ

ทดลองได้เป็นอย่างดี ส่วนในค่าเรื่องของการดูดซับน้ านั้น ไม่ดีเท่าที่ควร (รูปที่ 8C)  เพราะเนื่องจากแผ่น

บุผนังจากซังข้าวโพดนั้น มีส่วนผสมที่ท ามาจากแป้งมันส าปะหลังเป็นตัวยึดเกาะชนิดเดียว ไม่มีส่วนผสม
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ของกาวหรือสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เมื่อน าไปแช่น้ า เป็นระยะเวลา 10 นาที ท าให้แผ่นบุผนังจากซัง

ข้าวโพดเริ่มแตกตัวออกจากกัน ซึ่งมีข้อแนะน าว่า แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดนั้นมีความเหมาะสมกว่า ถ้าจะ

น ามาใช้เป็นแผ่นผนังไส้กลางหรือเป็นแผ่นผนังแบบแผ่นประกบ  

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในด้านวัสดุทดแทนในกลุ่มวัสดุเหลือจากเกษตรกรรมเห็นพ้องไป

ในทางเดียวกันว่า ค่าสภาพการน าความร้อนของวัสดุที่มาจากของเหลือใช้ในกลุ่มเส้นใยจากกากมะพร้าว 

ต้นข้าวโพด เปลือกทุเรียนมีค่าสภาพการน าความร้อนต่ า สามารถเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าวัสดุ

จ าพวกคอนกรีต (ปราโมทย์ และคณะ, 2554) และผลของเส้นใยในส่วนผสมที่มีต่อคุณสมบัติทางความ

ร้อนสอดคล้องกับการใช้วัสดุธรรมชาติสามารถน ามาท าเป็นแผ่นฝ้า หรือแผ่นฉนวนกันความร้อนได้เป็น

อย่างดีเช่นกัน (ผกามาศ, 2556) นอกจากนี้ แล้วค่าการดูดซับเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ใช้กาบ

มะพร้าวผสมซีเมนต์ที่ความหนา 5-10 เซนติเมตรและแผ่นซังข้าวโพดผสมกาวอุตสาหกรรมที่ความหนา 

2.5 เซนติเมตรแล้วพบว่ามีคุณสมบัติในด้านการดูดซับเสียงที่ดีเช่นเดียวกัน (บุรฉัตร, 2544; ภัทราภรณ์, 

2250) อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่แตกต่างกันคือวัสดุประสานที่ใช้ในครั้งนี้มาจากวัสดุชีวภาพทั้งสิ้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

ดังนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด ที่ได้มาจากของเหลือจากภาค

เกษตรกรรมร่วมกับวัสดุประสานชีวภาพนั้น มีศักยภาพที่มีสามารถน ามาท าแผ่นบุผนังภายในแบบแผ่น

ประกอบด้วยคุณสมบัติป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงได้ดี และช่วยส่งเสริมในการลดวัสดุชีวมวลที่

เพิ่มขึ้นในภาคการเกษตร และเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นอย่างดี    
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่มากกว่า 100 แห่ง ในหลายประเทศ ซึ่งมีการ

ปล่อยสารกัมมันตรังสีท้ังระดับต่ าออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานปกติและและระดับสูงในสภาวะฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี อ่าวไทยและทะเลอันดามันเป็นส่วนหนึ่งของอินโดแปซิฟิคซึ่งเป็นแหล่งท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์จ านวนมาก ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทางทะเลของไทยอาจจะได้รับผลกระทบทางรังสีท้ังในสภาวะปกติและฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสีในอนาคต ดังนั้นข้อมูลการสะสมสารกัมมันตรังสีรวมถึงสภาพความเสียหายของดีเอ็นเอในสัตว์ทะเล

ของไทยในสภาวะปกติจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล และเป็นข้อมูลท่ีใช้

ในการก าหนดเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีของสัตว์ทะเล การวิจัยเบ้ืองต้นนี้ท าการศึกษาระดับรังสีซีเซียม-137 (Cs-

137) ในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559 จากจังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี 

และระนอง ควบคู่กับการตรวจสอบความเสียหายของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดด้วยเทคนิค Comet assay ผลการศึกษา

พบว่า ระดับรังสีซีเซียม-137 ในหอยแมลงภู่จากท้ังสามบริเวณมีค่าอยู่ในระหว่าง 0.0063-0.0144 nGy/h ซึ่งต่ ากว่า

เกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีของสิ่งมีชีวิตทางน้ าท่ีก าหนดไว้ท่ี 10 µ Gy/h และสอดคล้องกับความเสียหายของดีเอ็นเอ

จากท้ัง 3 พื้นท่ี ท่ีอยู่ในระดับต่ ามากเช่นเดียวกัน โดยมี % tail DNA อยู่ระหว่าง 1.52-2.56% การศึกษานี้แสดงให้เห็น

ว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของซีเซียม-137 ในน้ าทะเลและสิ่งมีชีวิตทางทะเลของไทย อยู่ในระดับท่ีต่ ามากและไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อดีเอ็นเอของเซลล์เม็ดเลือดหอยแมลงภู่  

ค าส าคญั:  ซีเซียม-137  ความเสียหายของดีเอน็เอ  หอยแมลงภู่    

 

Abstract 

Recently, there are more than 100 nuclear power plants (NPPs) in several countries in Asia-Pacific 

region. Low level radioactive wastes are continuously released into nearby sea during the routine operation while 

radioactive waste with high levels will be found in the environment after nuclear accidents. The Gulf of Thailand 

and the Andaman Sea are parts of in Indo-Pacific where a number of NPPs are located. This might lead to 

radiological effects on Thai marine organisms due to recent releases of radioactive waste and future nuclear accidents. 

Thus, baseline data on radioactivity and DNA damage in Thai marine biota in a normal radiological situation is 
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extremely vital for future radiological impact assessments. In addition, obtained data will be used to establish the 

national safety standard for marine organisms. This preliminary research investigated radiation doses from Caesium-

137 (Cs-137) received by Asian green mussel Perna viridis between December 2015 and January 2016 from 

Chonburi, Suratthani and Ranong Provinces. In conjunction with Cs-137 radiation doses, DNA damage in mussel 

haemocyte using comet assay was also examined. Our results showed that Cs-137 radiation doses in the mussles 

collected from 3 study areas were between 0.0063-0.0144  nGy/h which is well below the safety level of 10 

µ Gy/h. The recent finding is in agreement with minimum tail DNA varied between 1 . 52  and 2 . 56%. These 

results indicate that Cs-137 radio activities in Thai seawater and marine biota are very low and have no impact on 

DNA damage to the investigated green mussels’ hemocytes. 

Keywords: Cs-137, DNA damage, Green mussel 

 

บทน า 

เทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การแพทย์ 

อุตสาหกรรม การเกษตร รวมถึงการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันทวีปเอเชีย-แปซิฟิกมีโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์เดินเครื่องอยู่มากกว่า 123 โรง ยังไม่รวมถึงที่ก าลังก่อสร้าง และมีแผนที่จะสร้างเพิ่มขึ้น

ในหลายประเทศ (World Nuclear Association (WNA), 2015) ทั้งนี้  ประเทศเวียดนามได้ ยืนยัน

แผนการสร้างโรงฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระยะแรก จ านวน 4 โรง จะก่อสร้างเสร็จและสามารถเดินเครื่องผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ในปี 2563 โดยเริ่มก่อสร้างแห่งแรกที่จังหวัดนินห์ถ่วน (Ninh Thuan) บริเวณชายฝั่งทาง

ตอนใต้ของประเทศติดกับทะเลจีนใต้ (ศศย, 2556) ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลใจแก่ชาติสมาชิกอาเซียนที่

อยู่ล้อมรอบ เพราะอาจส่งผลให้บริเวณชายฝั่งทะเลที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีปริมาณ

กัมมันตภาพรังสีสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล สหภาพโซเวียต (เดิม) ในปี 1986 และที่ฟูกุชิมาไดอิจิ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 

2011 ส่งผลให้สารกัมมันตรังสีจ านวนมากรั่วไหลออกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะซีเซียม-137 (Cs-137) 

ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีตัวหลักที่พบจากการรั่วไหลและมีค่าครึ่งชีวิตยาวนานถึง 30 ปี (ดุลยพงศ์ , 2556) 

ซีเซียม-137 สลายตัวโดยการแผ่รังสีบีตา และรังสีแกมมาออกมาและเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมของ

ส่ิงมีชีวิต เช่น ท าลายสายดีเอ็นเอ และเกิดการก่อมะเร็ง (carcinogenesis) (Jha et al., 2000a, b; Moore 

et al., 2004) อีกทั้ง ยังสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลจากแหล่งก าเนิดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร (Devell 

et al., 1986; Salbu et al., 1994) สุดท้ายมหาสมุทรจะเป็นตัวรองรับน้ าที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

ที่ถูกชะล้างลงมา (Coleman et al., 2003) การเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ จะส่งผลกระทบในขอบเขตที่

กว้างและกินระยะเวลายาวนาน มีผลร้ายแรงต่อคนและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ จ านวนมาก และมักเกิดขึ้นอย่าง

ฉับพลันโดยไม่สามารถป้องกันได้ทัน  

การประเมินระดับรังสีและผลกระทบของรังสีจากสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่

มนุษย์สร้างขึ้นต่อส่ิงมีชีวิตนั้น ในต่างประเทศมีข้อมูลอยู่พอสมควร (IAEA, 1992; ICRP, 1991) แต่

ส าหรับประเทศไทยนั้นเน้นไปที่การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในน้ าทะเลและในสัตว์ทะเล เช่น 

หอยแมลงภู่ และหอยนางรม (Mahapanyawong et al., 1992; Phaopeng et al., 2012) และการประเมิน

ระดับรังสีที่ส่ิงมีชีวิตได้รับ เช่น โพโลเนียม-210 (ยุทธนา, 2551; Porntepkasemsan et al., 2015) และ
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ซีเซียม-137 (ยุทธนา, 2555) แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาผลกระทบของสารกัมมันตรังสีต่อพันธุกรรมของ

ส่ิงมีชีวิตทางทะเลของไทยมาก่อน จากข้อจ ากัดข้างต้นก่อให้เกิดความกังวลว่า หากเกิดการรั่วไหลของสาร

กัมมันตรังสีออกสู่ส่ิงแวดล้อมในอนาคตจะท าให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในทะเลรวมถึง

ผู้บริโภคล าดับสูงสุดในระบบนิเวศโดยเฉพาะมนุษย์ได้ หรือการประเมินไม่มีความแม่นย าหรือมีความ

คลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากต้องอ้างอิงข้อมูลของส่ิงมีชีวิตในต่างประเทศ  

หอยแมลงภู่จัดเป็นสัตว์ทะเลที่นิยมน ามาศึกษาผลกระทบจากรังสี เนื่องจากพบได้ตามชายฝั่ง

ทั่วไป ด ารงชีวิตแบบเกาะติดถาวร กรองกินอาหารจากมวลน้ า โดยเฉพาะอินทรีย์สารซึ่งมักมีการปนเปื้อน

ของสารกัมมันตรังสีสูง อีกทั้งยังเป็นอาหารของสัตว์ทะเลอื่นๆ รวมถึงมนุษย์ด้วย (Macklin et al., 2014) 

จากข้อมูลข้างต้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาปริมาณกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 ในน้ าทะเลและ

หอยแมลงภูเ่พื่อประเมินระดับรังสีที่หอยแมลงภู่ได้รับ รวมถึงความเสียหายของดีเอ็นเอของหอยในสภาวะ

ปกติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลของประเทศไทยจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีของส่ิงมีชีวิตในทะเลได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. พื้นที่เก็บตัวอย่างน้ าทะเลและหอยแมลงภู่ Perna viridis 

เก็บตัวอย่างน้ าทะเลและหอยแมลงภู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559 จาก 3 

บริเวณ เป็นตัวแทนพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (รูปที่ 1) ได้แก่ (1) ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่ง

ตะวันออก จากสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี  (2) 

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จากแหล่งเพาะเล้ียงหอยแมลงภู่บริเวณปากคลองกะแดะ ต าบลกะแดะ 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3) ชายฝั่งทะเลอันดามัน จากแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ชายฝั่ง

อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

 

 
รูปที่ 1 พื้นท่ีจุดเก็บตัวอย่างน้ าทะเลและหอยแมลงภู่ทั้ง 3 จังหวดั ได้แก่ ชลบุรี สุราษฎร์ธาน ีและระนอง 
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2. การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตรังสีซีเซียม-137 และประเมินระดับรังสี 

2.1 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในน้ าทะเล  

เก็บน้ าทะเลจากพื้นที่เล้ียงหอยทั้ง 3 แหล่ง พื้นที่ละ 40 ลิตร เติมกรดไนตริก ลงไปเพื่อป้องกัน

ไม่ให้ซีเซียม-137 ไปติดอยู่ที่ผิวของภาชนะบรรจุน้ าทะเล แล้วส่งไปยังห้องปฏิบัติการ กรองน้ าทะเลด้วย

กระดาษกรองขนาด 0.45 µ m หลังจากนั้นน าไปผ่านขั้นตอนการตกตะกอนร่วมกับ Ammonium 

molybdophosphate (AMP) แล้ววิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 ด้วยระบบวิเคราะห์แกม

มาสเปคโตรเมตรี 

2.2 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตรังสีซีเซียม-137 และประเมินระดับรังสีสะสมในหอยแมลงภู่ 

Perna viridis  

เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นขนาดตลาด จากจังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี และระนอง 

มีความยาวเฉล่ีย 7.10± 0.47 8.35± 0.65 และ9.29+0.83 เซนติเมตร ตามล าดับ พื้นที่ละ 50 

กิโลกรัม เผาตัวอย่างเนื้อหอยแมลงภู่ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 450 องศาเซลเซียส แล้วจึงน าไปวิเคราะห์ปริมาณ

กัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 ด้วยระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมตรี 

ประเมินระดับรังสีของซีเซียม-137 ในหอยแมลงภู่ โดยการน าข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสี

ซี เซียม-137 ในน้ าทะเลและที่สะสมอยู่ในหอยแมลงภู่มาค านวณร่วมกับค่า  Dose Conversion 

Coefficients (DCCs) (FASSET, 2003) เพื่อให้ได้เป็นระดับรังสีซีเซียม-137 ที่หอยแมลงภู่ได้รับจาก

ส่ิงแวดล้อมภายนอกและที่ได้รับจากภายในตัวหอยเองจากการบริโภคอาหารตามล าดับ  

3. การศึกษาระดับความเสียหายทางพันธุกรรมในหอยแมลงภู่ 

3.1 การเก็บตัวอย่างเลือด การตรวจนับจ านวนเม็ดเลือดและตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เซลล์เม็ดเลือด

ที่มีชีวิตของหอยแมลงภู่ 

เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่เช่นเดียวกับข้อ 2.2 พื้นที่ละ 20 ตัว ดูดเลือดจากหอยแมลงภู่บริเวณเอ็น

ยึดเปลือกด้านท้าย (Posterior adductor muscle) ด้วยหลอดฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร ขนาดเข็มเบอร์ 26G 

x 1/2 โดยรวมเลือดหอย 2 ตัว เพื่อให้ได้เลือดเพียงพอต่อการศึกษาและลด Inter-individual variability 

ตรวจนับจ านวนเม็ดเลือดทั้งหมดและตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เซลล์เม็ดเลือดที่มีชีวิตด้วยเทคนิค trypan blue 

dye exclusion test โดยตัวอย่างเลือดที่น ามาศึกษาต้องมีจ านวนเม็ดเลือดไม่ต่ ากว่า 1x106 เซลล์/

มิลลิลิตร และอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ >75 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 การตรวจสอบความเสียหายของดีเอ็นเอ (Comet assay)  

วิธีการศึกษาดัดแปลงจาก Benhusein et al. (2010) เลือดหอยท่ีผสม 2 เปอร์เซ็นต์ (w/v PBS) 

Low melting point agarose (LMA) (อัตราส่วน1:1) จะถูกหยดเป็นชั้นกลางระหว่าง 1 เปอร์เซ็นต์ LMA 

บนสไลด์ ท าการย่อยเย่ือหุ้มเซลล์และเย่ือหุ้มนิวเคลียสโดยแช่สไลด์ใน Lysis solution 1 ชั่วโมง โดยตั้งแต่

ขั้นนี้เป็นต้นไปท าในที่มืดและเย็น (4 องศาเซลเซียส) เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการซ่อมแซมดีเอ็นเอ 

คลายเกลียวดีเอ็นเอโดยแช่สไลด์ใน Electrophoresis buffer นาน 30 นาที หลังจากนั้น แยกชิ้นส่วนของดี

เอ็นเอที่แตกหักด้วยกระแสไฟฟ้า 300 mA, 20V 30 นาที ปรับ pH ของตัวอย่างให้เป็นกลางด้วย 

Neutralization buffer 10 นาที รักษาสภาพของดีเอ็นเอด้วย Methanol เป็นเวลา 15 นาที ล้างสไลด์ด้วย

น้ ากลั่น 1 ครั้ง ย้อมสีด้วย Ethidium bromide 15 นาที ล้างสีออกด้วยน้ ากลั่น แล้วจึงน าไปตรวจสอบความ
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เสียหายของดีเอ็นเอ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมถ่ายรูปดีเอ็นเอ และวิเคราะห์  % Tail 

DNA 100 เซลล์ ด้วยโปรแกรม LUCIA Comet Assay นอกจากนี้ยังมีการเตรียม Positive control โดย

ให้เม็ดเลือดสัมผัสกับ hydrogen peroxide (H2O2) ซึ่งเป็นสารอ้างอิงที่เป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ความ

เข้มข้น 100 µ M เป็นเวลา 10 นาที 

 

ผลการศึกษา 

ระดับรังสีซีเซียม-137 สะสมในหอยแมลงภู่ Perna viridis  

การประเมินระดับรังสีของซีเซียม-137 ในหอยแมลงภู่ พบว่าหอยที่จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี 

และระนอง (รูปที่ 2A) มีระดับรังสีอยู่ที่ในช่วง 0.0082-0.0088 nGy/h (0.0085+0.0003 nGy/h), 

0.0106-0.0144 nGy/h (0.0123+0.0019 nGy/h) และ 0.0063-0.0129 nGy/h(0.0098+0.0033 

nGy/h) ตามล าดับ และระดับรังสีซีเซียม-137 ในหอยแมลงภู่จากทั้ง 3 บริเวณ ไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ  

ความเสียหายทางพันธุกรรมในหอยแมลงภู่ Perna viridis 

การตรวจสอบความเสียหายของดีเอ็นเอในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ Perna viridis จากจังหวัดชลบุรี 

สุราษฎร์ธานี และระนอง ด้วยเทคนิค Comet assay (รูปที่ 2B และ 3) พบว่า % Tail DNA ของทั้งสาม

พื้นที่มีค่าต่ าอยู่ในช่วง 1.52± 0.320-2.56± 0.65% ความเสียหายของดีเอ็นเอในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่

จากจังหวัดระนองและสุราษฎร์ธานีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ทั้งสองพื้นที่มี % Tail DNA สูงกว่า

จงัหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญ (One-way ANOVA, p<0.05) นอกจากนี้ การตรวจสอบความเสียหายของ

ดีเอ็นเอด้วยสารอ้างอิงที่เป็นพิษต่อพันธุกรรมพบ % Tail DNA สูงถึง 64.33 ±  5.11% ซึ่งแตกต่างจาก

พื้นที่ศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ (One-way ANOVA, p<0.05) แสดงว่าเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

สามารถตรวจวัดการแตกหักของดีเอ็นเอได้  

 
รูปที่ 2 ค่าท่ีวัดได้จากหอยแมลงภู่ Perna viridis จากจังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี และชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 

และมกราคม 2559 (Mean±SD) (*แสดงความมีนัยส าคัญทางสถิติ p<0.05) A) ระดับรังสีซีเซียม-137 B) ความ

เสียหายของดีเอ็นเอ (% Tail DNA) ในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ 
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รูปที่ 3 ความเสียหายของดีเอ็นเอ (% Tail DNA) จากการตรวจวัดด้วยเทคนิค Comet assay ในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่ 

Perna viridis A) ไม่เสียหาย (0%) B) เสียหายต่ ามาก (2.90%) C) เสียหายมาก (68.62%) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบระดับรังสีซีเซียม-137 ในหอยแมลงภู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 และ

มกราคม 2559 ทั้งสามบริเวณมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0063-0.0144 nGy/h (0.0102± 0.0025 nGy/h) 

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีของส่ิงมีชีวิตทางน้ าที่ก าหนดไว้ที่ 10 µ Gy/h (CEC, 

2005) พบว่า หอยแมลงภู่ของประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับระดับรังสีของซีเซียม-137 ต่ ากว่า

เกณฑ์ความปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของหอยแมลงภู่จากบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันในปี 

2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกูชิมาไดอิจิ  ประเทศญี่ปุ่น โดยมี

ระดับรังสีของซีเซียม-137 เฉล่ียที่ 0.005+0.002 µ Gy/h (ยุทธนา, 2555) นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง

กับการรายงานระดับรังสีของซีเซียม-137 ในสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ เช่น หอยแครง 

(0.003+0.001 µ Gy/h)  กุ้ง (0.010+0.005 µ Gy/h) และปลาหมึก (0.019+0.009 µ Gy/h) ใน

ปี 2554 (ยุทธนา, 2555) และในปลาหมึก (0.012+0.005 nGy/h) จากอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

ระหว่างปี 2555-2556 (ยุทธนา, ติดต่อส่วนตัว)  

จากเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีของส่ิงมีชีวิตทางน้ าก าหนดที่ 10 µ Gy/h (CEC, 2005) ซึ่ง

เป็นระดับที่ต่ ามาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีที่ก าหนดโดย UNSCEAR (1996) อยู่ที่ 

400 µ Gy/h ซึ่งเหตุผลในการก าหนดปริมาณรังสีให้ต่ า น่าจะเป็นเพราะต้องการจ ากัดปริมาณรังสีที่สัตว์

น้ ามีโอกาสได้รับให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสัตว์น้ าจะไม่ได้รับผลกระทบอัน

เนื่องมาจากปริมาณรังสี (ยุทธนา, 2555) อีกทั้ง ยังได้มีการรายงานว่า ระดับรังสีที่สัตว์ได้รับน้อยกว่า 

400 µ Gy h-1 จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับประชากรของส่ิงมีชีวิตในน้ า (IAEA, 1992) และ

ระดับน้อยกว่า 200 µ Gy h-1 จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสืบพันธุ์ (Copplestone et al., 

2008; Garnier-Laplace et al., 2008) นอกจากนี้ ระดับที่ต่ ากว่า 10 µ Gy h-1 คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตทั้งบนบกในน้ าจืดและในทะเล (Andersson et al., 2009; Beresford et al., 2007; 

Garnier-Laplace et al., 2008)  

ความเสียหายของดีเอ็นเอหอยแมลงภู่ Perna viridis (% Tail DNA) ในการศึกษาครั้งนี้ (1.52-

2.56%) มีค่าใกล้เคียงกับที่พบในหอยบริเวณที่ไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งเท่ากับ 2.69% 

(Sripromtong & Vejaratpimol, 2009) แต่ต่ ากว่าหอยจากหาดทรายทอง มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซ่ึง

เป็นเขตอุตสาหกรรม มีค่า 5.95–7.49% (เรณู, 2553) เมื่อเปรียบเทียบกับหอยในครอบครัวเดียวกันที่

มีรายงานในต่างประเทศพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับหอยที่เก็บจากชายฝั่งที่ไม่มีการปนเปื้อน เช่น Mytilus 
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galloprovincialis อ่าว Trogir สาธารณรัฐโครเอเชีย (1.9% และ 2.1%; Klobucar et al., 2008) แต่ต่ า

กว่าชายฝั่งที่มีมลพิษสูง ได้แก่ M. galloprovincialis จากชายฝั่งตอนใต้ของโปรตุเกสที่ปนเปื้อนโลหะหนัก 

(11-17%; Almeida et al., 2011) M. edulis จากท่าเรือ Reykjavik ไอซ์แลนด์ ที่ปนเปื้อน PAH สูง 

(20–40%; Halldó rsson et al., 2004) และ M. edulis จากท่าเรือ Goteborg สวีเดน ที่ปนเปื้อนโลหะ

หนัก PCBs และ PAHs (19–26%; Bellas et al., 2007) จากเกณฑ์การประเมินระดับความเสียหายของ

ดีเอ็นเอของ Mitchelmore et al. (1998) พบว่า เม็ดเลือดหอยแมลงภู่ Perna viridis จากชายฝั่งทะเลไทย

ทั้งสามบริเวณถูกจัดว่าไม่มีความเสียหายของดีเอ็นเอหรือเสียหายต่ ามาก เนื่องจากมี Tail DNA ต่ ากว่า 

10% ซึ่งแสดงว่า ทะเลไทยทั้งสามแหล่งไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพันธุกรรม (Genotoxicant) หรือมีในระดับที่

ต่ ามาก อีกทั้งยังบ่งชี้ให้เห็นว่าระดับรังสีซีเซียม-137 ในหอยทั้งสามบริเวณมีระดับที่ต่ ามากจนไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดีเอ็นเอของหอยแมลงภู่ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

ระดับรังสีซีเซียม-137 ในหอยแมลงภู่ Perna viridis จากชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี 

และชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559 มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีของ

ส่ิงมีชีวิตทางน้ าที่ก าหนดไว้มาก ระดับความเสียหายของดีเอ็นเอในเม็ดเลือดหอยซึ่งตรวจวัดด้วยเทคนิค  

comet assay พบความเสียหายน้อยมาก แสดงให้เห็นว่า ชายฝั่งทะเลไทยทั้งสามบริเวณไม่มีหรือมีสารที่

เป็นพิษต่อพันธุกรรม (genotoxicant) ต่ ามาก และระดับรังสีซีเซียม-137 ที่สะสมในหอยแมลงภู่ไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดีเอ็นเอของหอยแมลงภู่ในแต่ละบริเวณ  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้คือการออกแบบและสร้างวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้

เป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเชื่อมต่อกับ

ระบบกริด เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าในสภาวะท่ีค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ต่ าในช่วงเวลาเช้าและเย็น เนื่องจากสภาวะ

ดังกล่าวก าลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่ าและเป็นก าลังงานรีแอคทีฟ วงจรบัค

คอนเวอร์เตอร์ใช้มอสเฟตเบอร์ IRF1407 เป็นอุปกรณ์สวิตชิ่งเพื่อลดแรงดันให้เหมาะสมตามแรงดันไฟฟ้าท่ีได้จากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ และใช้ไอซี PIC 18F8722 เป็นอุปกรณ์ส าหรับสร้างสัญญาณสวิตชิ่งแบบ PWM ด้วยการเขียน

โปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สร้างสัญญาณสวิตชิ่งตามค่าก าลังงานสูงสุดท่ีได้รับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และได้

จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม OrCAD PSpice ก่อนการสร้างจริง ผลการทดลองพบว่าเม่ือน าไปชาร์จประจุ

แบตเตอร่ีขนาด 12 แอมแปร์ชั่วโมงและ 35 แอมแปร์ชั่วโมงในสภาวะท่ีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่ าพบว่า วงจรท่ีออกแบบ

สามารถชาร์จประจุแบตเตอร่ีท้ังสองขนาดได้โดยมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%  

ค ำส ำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์, วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์, แบตเตอร่ี, วงจรชาร์จประจุ, ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่ า 

 

Abstract 

 This research aimed to design and develop Bucks converters to reduce the voltage from photovoltaic (PV) 

system and to make it suitable for charging a 12 Volt battery in grid connected with PV system. In this matter, 

electrical power could be stored during a low level of solar radiation at the dawn and the dusk since the electrical 

power of PV system was functioned in a reactive power mode in this condition. Bucks converters consist of MOSFET 

IRF1407 used as a switching device to reduce voltage from PV system, and PIC 18F8722 used as a PWM 

switching generator. Microcontroller was used in programming to produce a switching signal according to the 

maximum level of PV system. The simulation of OrCAD PSpice was developed and piloted. The results of the study 

while getting 12 Ah and 35 Ah batteries charged during a low level of radiation revealed that the proposed converters 

were able to get the batteries charged with more than 90% of work efficiency.  

Keywords: Solar energy, Buck converter circuit, Battery, Charging circuit, Low level of solar radiation 
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บทน ำ 

 พลังงานไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันของเรา แหล่งพลังงานที่น ามา

ผลิตเป็นไฟฟ้าที่ได้จากฟอสซิลปัจจุบันมีปริมาณที่ลดลงและยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะ

โลกร้อนที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อโลก ดังนั้นจึงมีการคิดค้นและน าพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาใช้ซ่ึงสามารถ

น ามาใช้ทดแทนได้จริงและยังมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนได้แก่ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานชีว

มวล และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดน ามาใช้ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่

พลังงานแสงอาทิตย์โดยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เริ่มมีการน ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.

2519 โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิแพทย์อาสาฯ และได้ติดตั้งใช้งานอย่างจริงจังใน

ปลายปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) โดยมีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมโยธาธิ

การ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการน าเซลล์

แสงอาทิตย์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้งานในด้านแสงสว่าง ระบบโทรคมนาคมและเครื่องสูบน้ าต่อมาได้

มีนโยบายของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายทั้งการไฟฟ้านครหลวงและ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

(Solar PV rooftop) ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ดังนั้น

ผู้จึงได้มีผู้แสดงความต้องการในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

อย่างมากมาย แต่เนื่องจากการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ 

กล่าวคือถ้าความเข้มแสงมีมากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ แต่ถ้าความเข้มแสงอาทิตย์ลดลงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่

น้อยลง ดังนั้นในฤดูฝนและฤดูร้อนท้องฟ้ามักจะมีเมฆปกคลุมอยู่มากจึงท าให้กดบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่อง

ลงมาเป็นผลท าให้ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ลดลงได้ โดยเฉพาะการเคล่ือนที่ของเมฆนั้นจะท าให้ความ

เข้มของแสงอาทิตย์เกิดวูบวาบ ส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ไม่เสถียร จึงท าให้เกิดปัญหาในการน าไปใช้งานกับโหลดไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นค่าความ

เข้มแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงของค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่มากกว่า 

400 วัตต์ต่อตารางเมตร โดยช่วงของค่าความเข้มแสงอาทิตย์นี้จะเกิดขึ้นประมาณ 5 ชั่วโมง หรือในช่วง

เวลาประมาณ 10.00 น. ถึง 15.00 น. ของแต่ละวัน ซึ่งนอกจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงอย่างมาก จากงานวิจัยพบว่าเมื่อค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์มีค่าความเข้มแสงต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตก าลังงานไฟฟ้า

รีแอคทีฟ ซึ่งเป็นก าลังงานไฟฟ้าที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าหรือจ่ายให้โหลดไฟฟ้า 

ดังนั้นแบตเตอรี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิต

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในกรณีที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีค่าต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร เพื่อให้

สามารถน าพลังงานไฟฟ้ากลับไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยเรื่อง การตรวจติดตามก าลังงานสูงสุดของ

ระบบโฟโตโวลตาอิคส าหรับประจุแบตเตอรี่ โดยนพพร พัชรประกิติ ปีพ.ศ.  2547 ได้อธิบายหลักการ

ตรวจติดตามก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกมาใช้งานโดยใช้หลักการควบคุมการปิด–เปิด 

สวิตซ์ของวงจรคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งขับโดยสัญญาณ PWM ทดสอบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 18 โวลต์ 
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โดยให้ชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 6 โวลต์ พบว่า ชุดทดลองที่ออกแบบมีประสิทธิภาพสูงถึง 83 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนั้นยังมีวิทยานิพนธ์เรื่องเครื่องประจุแบตเตอรี่จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวงจร Buck Converter ที่ใช้

หลักการควบคุมหาจุดจ่ายก าลังสูงสุด (MPPT) โดยจรัส จุนเด็น ปีพ.ศ. 2554 ได้ออกแบบวงจรบัคคอนเวอร์

เตอร์ที่ใช้หลักการควบคุมการหาจุดจ่ายก าลังงานสูงสุด (MPPT) ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F8722 เพื่อ

ชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 40 วัตต์ พบว่าวงจรที่ออกแบบนั้นมี

ประสิทธิภาพด้านก าลังงานไฟฟ้ามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นทีมงานวิจัยจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบ

วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และคงระดับแรงดันไฟฟ้าให้

คงที่เพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่ โดยวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบนั้นสามารถหาจุดจ่ายก าลังงานไฟฟ้าสูงสุด

ที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ โดยเงื่อนไขการชาร์จประจุแบตเตอรี่ให้ชาร์จเฉพาะช่วงเวลาที่ค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟที่เกิดขึ้นจาก

ช่วงเวลาดังกล่าว และสามารถเปล่ียนเป็นก าลังงานไฟฟ้าแล้วน ากลับไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
   

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพื่อออกแบบและสร้างวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์และวงจรชาร์จประจุแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จประจุ

แบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในสภาวะที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร 

โดยเลือกชาร์จในจุดที่จ่ายก าลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ (Maximum Power Point Tracking: MPPT) ในระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยทดลองให้วงจรที่ออกแบบชาร์จ

ประจุแบตเตอรี่เฉพาะเวลาที่ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์มีค่าต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตรเท่านั้น 
   

 วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร 

 การด าเนินการวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ส าหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่าย ชาร์จประจุ

แบตเตอรี่ที่สภาวะความเข้มแสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร โดยเลือกชาร์จประจุในจุดที่แผง

เซลล์แสงอาทิตย์สามารถจ่ายก าลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดนั้น มีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

1. การออกแบบวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์   

 วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ คือวงจรที่ท าให้ระดับแรงดันไฟฟ้าด้านออกมีค่าต่ าว่าแรงดันไฟฟ้าด้าน

ขาเข้า และเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่มีความเป็นกระแสตรง นิยมใช้วงจรกรองความถี่ต่ าผ่าน (Low 

Pass Filter  )โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้วงจรกรองแบบ LC เพราะมีอัตราการลดทอนสัญญาณรบกวนที่ไม่

ต้องการ ผกผันกับก าลังสองของความถี่  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 วงจรบัคคอนเวอร์เตอร ์
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 การออกแบบวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์นั้นเริ่มต้นจากการก าหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ  ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า

ด้านไฟเข้า ที่จ่ายมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 35 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าด้านออกของ

วงจร เพื่อใช้ส าหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ให้มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 14 โวลต์ ความถี่ใน

การสวิตชิ่งก าหนดให้เท่ากับ 20 kHz แรงดันริปเปิ้ลเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ และก าลังงานไฟฟ้าสูงสุดของ

วงจรเท่ากับ 280 วัตต์ จากนั้นค านวณค่าความต้านทานโหลดโดยใช้สมการก าลังงานไฟฟ้า คือ  

               

(1) 

 

  จากสมการที่ 1 เมื่อค านวณหาค่าความต้านทานโหลดตามสมการแล้ว จะได้ค่าความต้านทาน

โหลดมีค่าเท่ากับ 0.7 โอห์ม จากนั้นค านวณหาค่าอัตราการขยายแรงดัน (D) จากสมการที่ 2 

  

             (2) 

 

  จะได้ค่าอัตราการขยายแรงดันเท่ากับ 0.4 จากนั้นน าค่าความต้านทานโหลดและอัตราการขยาย

แรงดันที่ค านวณได้เป็นตัวแปรเพื่อค านวณหาค่าตัวเหนี่ยวน าจากสมการที่ 3  

 

             (3) 

 

 โดย            มีค่าเท่ากับ 0.1IL เมื่อมีค่าริปเปิ้ลเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ IL หาได้จากสมการ IO 

=VO/RL จะได้   IL เท่ากับ 20 แอมแปร์ ดังนั้นจะได้             เท่ากับ 2 แอมแปร์ ส่วน Ts ได้แก่คาบเวลา 

ซึ่งหาได้จากสมการ Ts = 1/f ดังนั้นได้ Ts เท่ากับ 50x10-6 วินาที ดังนั้นค่าตัวเหนี่ยวน าเมื่อค านวณตาม

สมการที่ 3 จะได้ค่าตัวเหนี่ยวน าในวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เท่ากับ 105 ไมโครเฮนรี่ ซึ่งเป็นค่าตัวเหนี่ยวน า

ที่มีขนาดน้อยที่สุดที่สามารถน ามาใช้งานได้จากนั้นค านวณหาค่าตัวเก็บประจุในวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ 

จากสมการที่ 4  

 

               (4) 

 

 โดย     เท่ากับ 0.1VO เมื่อค่าริปเปิ้ลเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น         จึงเท่ากับ 1.4 โวลต์ 

ดังนั้นเมื่อน าค่าตัวแปรต่าง ๆ แทนลงในสมการที่ 4 จะได้ค่าตัวเก็บประจุเท่ากับ 8.9 ไมโครฟารัด โดย

ค่าตัวเก็บประจุที่ค านวณได้นั้นเป็นค่าน้อยที่สุดที่สามารถเลือกมาใช้งานซึ่งจะท าให้เกิดค่าริปเปิ้ลไม่เกิน 

10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้ขนาดของตัวเหนี่ยวน าและตัวเก็บประจุแล้ว จึงน าไปท าการทดสอบโดยใช้โปรแกรม 

OrCAD PSpice จ าลองการท างานของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ดังรูปที่ 2  
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 รูปที่ 2 โปรแกรม OrCAD PSpice จ าลองวงจรบัคคอนเวอร์เตอร ์

 

และเมื่อจ าลองการท างานของวงจรในรูปที่ 2 แล้ว วัดแรงไฟฟ้าที่ตัวต้านทานพบว่า เมื่อเวลาผ่าน

ไป 1มิลลิวินาที แรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์จะเริ่มเข้าสู่สภาวะคงตัว ซึ่งวัดค่าได้

ประมาณ 14.11 โวลต์ ซ่ึงเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับแรงดันที่ต้องการคือ 14 โวลต์ อย่างไรก็ตาม 

แรงดันที่ขาออกที่วัดได้เส้นกราฟจะยังมีการกระเพื่อมหรือค่าริปเปิ้ล เนื่องจากค่าตัวเก็บประจุและตัว

เหนี่ยวน านั้นเป็นค่าที่น้อยที่สุด ค่าริปเปิ้ลที่วัดได้มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 13.929 โวลต์ และค่าสูงสุดเท่ากับ 

14.041 โวลต์ ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ค่าริปเปิ้ลที่เกิดขึ้นเมื่อแรงดันขาออกของวงจรบกัส์คอนเวอร์เตอร์ อยู่ในสภาวะคงตัว 

 

 ทีมงานวิจัยได้ปรับเปลี่ยนค่าตัวเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุ เพื่อลดค่าริปเปิ้ลที่เกิดขึ้นรวมทั้งท าการปรับ

อัตราการขยายแรงดันใหม่ เพื่อให้แรงดันขาออกของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ก าหนด

มากที่สุด พบว่า ค่าตัวเหนี่ยวน าที่เหมาะสมมีค่าเท่า 220 ไมโครเฮนรี่ ค่าตัวเก็บประจุที่เหมาะสมมีค่า

เท่ากับ 100 ไมโครฟารัด และอัตราการขยายแรงดันมีค่าเท่ากับ 43 เปอร์เซ็นต์ จะได้สัญญาณแรงดันขา

ออกของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

              รูปที่ 4 แรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจรบัคคอนเวอร์เตอรเ์มื่อเปลี่ยนขนาดอุปกรณ์ 
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อุปกรณ์ที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ได้แก่ สวิตซ์ก าลัง ซึ่งจะท าหน้าที่ลดทอน

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้มีขนาดแรงดันไฟฟ้าได้ตามต้องการ วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบนี้ได้

ก าหนดให้ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก (VO) เท่ากับ 14 โวลต์ และมีก าลังงานเท่ากับ 280 วัตต์ ดังนั้นกระแส

ทางด้านขาออก (IO) จึงเท่ากับ 20 แอมแปร์ นอกจากนั้น ความถี่ในการสวิตซ์ของสวิตซ์ก าลังนั้นต้องมีค่า

มากกว่าหรือเท่ากับ 20 kHz จากข้อก าหนดทั้งหมดนี้ จึงได้เลือกใช้สวิตซ์ก าลังชนิดมอสเฟต IRF 1407 

ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 

2. การสร้างความถี่ส าหรับจ่ายให้สวิตซ์ก าลังในวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ 

 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC 18F8722 ท าหน้าที่ควบคุมการสวิตซ์ของมอสเฟสเบอร์ 

IRF1407 โ ดย ใช้ โ ป รแกรมควบคุ มคว ามถี่ ข อ งก า ร สวิ ต ซ์ ที่  20 kHz โ ดย ใช้ ข า  35 เ ป็ น ข า 

RC1/TIOSI/ECCP2 ขาสัญญาณออสซิลเลเตอร์เอาต์พุตน าไปควบคุมวงจรของส่วนการประจุแบตเตอรี่ 

และในโหมดของ PWM (Pulse Width Modulaption) เป็นการก าเนิดสัญญาณทางความกว้างของพัลส์ ใน

การสร้างสัญญาณ PWM นี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ คาบเวลา (Period)และดิวตี้ไซเคิล )Duty 

Cycle( จะมีความละเอียด 10 บิต โดย 8 บิตบน จะก าหนดที่รีจิสเตอร์ CCPRIL ส่วนอีก 2 บิตล่างจะอยู่

ในรีจิสเตอร์ CCPICON และเนื่องจากสัญญาณ PWM ที่ได้จากไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC 18F8722 

มีระดับแรงดันไม่เพียงพอที่จะขับสวิตซ์ก าลังได้โดยตรง จึงต้องขยายระดับแรงดันให้สามารถขับสวิตซ์

แรงดันโดยใช้ไอซี Gate Driver TLP 250 ดังรูปที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 5 TPL 250 ส าหรับขยายแรงดนัให้กับ PIC 18F8722 เพื่อควบคุมการสวิตซ์มอสเฟต IRF1407 
 

3. การหาจุดจ่ายก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย PIC 18F8722  

ก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะเกิดขึ้นได้จากแรงดันสูงสุดคูณกับกระแสสูงสุดของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทั่วไปซึ่งสามารถหาได้โดยใช้ I-V Curve ดังรูปที่ 6  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 I-V Curve และสมการส าหรบัค านวณค่าก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

TLP250
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การหาจุดจ่ายก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น ได้มีการเขียนโปรแกรมให้ PIC 

18F8722 รับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยใช้วงจรตรวจจับแรงดันและ

ตรวจจับกระแสจากนั้นน ามาประมวลผลเพื่อส่ังให้จ่ายสัญญาณพัลส์ที่เหมาะสมให้กับมอสเฟต IRF1407 

ให้วงจรปรับกระแสที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่เพื่อให้ได้ก าลังงานสูงสุดส าหรับการชาร์จประจุแบตเตอรี่

ตลอดเวลา ไดอะแกรมวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์และวงจรชาร์จประจุที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยก าลังงาน

สูงสุด แสดงดังรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ไดอะแกรมวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ส าหรับชารจ์ประจุแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ก าลังงานสูงสุด 
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รูปที่ 8 ก าลังงานสูงสุดที่ได้จากการค านวณและจาก Solar Analyzer เทียบกบัก าลังงานไฟฟ้าที่โหลดวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ 

 

การทดสอบวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบว่าสามารถจ่ายก าลังงานสูงสุดที่ได้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์นั้น ได้ท าการวัดค่าแรงดันขณะเปิดวงจรและกระแสขณะลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด 

Poly crystalline ขนาด 280 วัตต์ ที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่าง ๆ ที่ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร 

จากนั้นน ามาค านวณหาค่าก าลังงานสูงสุด โดยใช้สมการที่ 5 

+

-

D.C. Input 40V
(Form PV)

+

-

D.C. Output 14V
(For Charge Battery)
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          (5) 

 

 ซึ่งจากค่า F.F หรือ Fill Factor นั้นได้จากมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทดสอบในสภาวะ

มาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.74 ดังนั้นเมื่อจึงสามารถค านวณหาค่าก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ค่า

ความเข้มแสงอาทิตย์ต่าง ๆ เมื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร (VOC) และกระแสลัดวงจร (ISC) นอกจากนั้น

ในการทดสอบยังได้ใช้เครื่องมือวัด Solar analyzer ย่ีห้อ PROVA รุ่น 210 ที่สามารถวัดค่าก าลังงานสูงสุดของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่าง ๆ ได้ เช่นกัน ค่าก าลังงานสูงสุดที่ได้จากการวัดและการ

ค านวณในสมการที่ 5 จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับค่าก าลังงานไฟฟ้าที่วัดได้จากวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่รับ

ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วจ่ายโหลดคงที่ขนาด 30 วัตต์ ที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เดียวกับที่วัด

แรงดันเปิดวงจร กระแสลัดวงจร และก าลังงานสูงสุดที่ได้จากเครื่องวัด Solar Analyzer ผลการทดสอบแสดงดัง

กราฟรูปที่ 8 ซึ่งพบว่า ก าลังงานไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ค านวณได้จะมีค่าใกล้เคียงกับก าลังงาน

สูงสุดที่วัดได้จากเครื่องวัด Solar analyzer และเมื่อเปรียบเทียบกับก าลังงานไฟฟ้าวัดได้จากโหลดคงที่ขนาด 

30 วัตต์ เมื่อน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อผ่านวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์แล้วจ่ายโหลดดังกล่าว พบว่าก าลังงาน

ไฟฟ้าที่วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์จ่ายให้โหลดนั้นจะมีใกล้เคียงกับค่าก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดย

มีค่าผิดพลาดเฉล่ียประมาณ 3.24 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ โดยจะ

เห็นว่าก าลังงานที่โหลดจะเกินพิกัดโหลดในช่วงที่ก าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่าก าลังงาน

ของพิกัดโหลด ซึ่งเกิดจากความสามารถของการจ่ายก าลังงานสูงสุดของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบ

นั่นเอง    

4. การน าวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ไปทดลองใช้งานจริง 

ในการทดลองใช้งานจริง วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบถูกน าไปชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 

แอมแปร์ชั่วโมง และ 35 แอมแปร์ชั่วโมง ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยใช้

วิธีการต่อวงจรแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly crystalline ขนาด 280 วัตต์ เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับวงจรบัค

คอนเวอร์เตอร์ และให้ท าการชาร์จประจุเฉพาะช่วงเวลาที่ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อ

ตารางเมตร ไดอะแกรมการวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ไดอะแกรมการต่อและวัดค่าตวัแปรต่าง ๆ วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ในระบบการขาร์จประจุแบตเตอรีจ่ริง 
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ผลกำรศึกษำ 

จากการทดลองน าวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 แอมแปร์

ชั่วโมง และ 35 แอมแปร์ชั่วโมง ในสภาวะที่ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร

ได้ผลการทดลองดังนี้ 

1. การทดลองชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 แอมแปร์ชั่วโมง 
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รูปที่ 10 แรงดันไฟฟ้า  ,กระแสไฟฟ้าและก าลังงานไฟฟ้า ที่วัดได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับที่วดัไดจ้ากวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์

ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตรเมื่อชารจ์แบตเตอรี่ 12 Ah 

 

รูปที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบกราฟกระแสกับกราฟก าลังงานไฟฟ้า พบว่าเส้นกราฟก าลังงานไฟฟ้ากับ

เส้นกราฟกระแสไฟฟ้าจะมีลักษณะที่ เหมือนกัน เนื่องจากก าลังงานไฟฟ้านั้นเป็นผลคูณระหว่าง

แรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า ซึ่งแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าค่อนข้างคงที่ ดังนั้นจึงส่งผลให้ก าลังงานไฟฟ้าแปร

ผันตามกระแสไฟฟ้าซึ่งก็จะแปรผันตามค่าความเข้มแสงอาทิตย์นั้นเอง โดยก าลั งงานไฟฟ้าที่จ่ายให้

แบตเตอรี่จากวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์มีค่าน้อยกว่า ก าลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉล่ีย

ที่ 2.19 วัตต์ ที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 วัตต ์
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รูปที่ 11 กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่ขนาด 12 Ah ตัง้แต่เริ่มชารจ์ประจุจนถึง 150 นาท ี
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รูปที่ 11 แสดงเวลาในการชาร์จประจุของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ พบว่าในช่วงแรก ๆ ของการ

ชาร์จประจุแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมที่ขั้วของแบตเตอรี่จะมีอัตราการเพิ่มค่อนข้างเร็ว โดย

สามารถค านวณความชันของกราฟได้ประมาณ 0.033 โวลต์ต่อนาที จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 50 

นาที แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่จะมีอัตราการเพิ่มลดลง ซึ่งสามารถค านวณความชันของกราฟได้

ประมาณ 0.009 โวลต์ต่อนาที นอกจากนั้นยังพบว่า วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์สามารถชาร์จประจุแบตเตอรี่

ขนาด 12 โวลต์ 12 แอมแปร์ชั่วโมง ที่มีแรงดันเริ่มต้นก่อนชาร์จที่ประมาณ 10.8 โวลต์ จนกระทั่งเวลา

ผ่านไปประมาณ 135 นาที แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกจากวงจรบัค

คอนเวอร์เตอร์ท าให้แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ท่ีแบตเตอรี่มีค่าคงที่เท่ากับ 13.6 โวลต์  

 

2. การทดลองชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 35 Ah 
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รูปที่ 12 แรงดันไฟฟ้า  ,กระแสไฟฟ้าและก าลังงานไฟฟ้า ที่วัดได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับที่วดัไดจ้ากวงจรบักส์  

คอนเวอร์เตอร์ที่ความเข้มแสงอาทิตยต์่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตรเมือ่ชาร์จแบตเตอรี่ 35 Ah 
 

รูปที่ 12 ก าลังงานไฟฟ้าแปรผันตามกระแสไฟฟ้าและจะแปรผันตามค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ซึ่ง

จะเหมือนกันกับกรณีชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 แอมแปร์ชั่วโมง โดยก าลังงานไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่า 

ก าลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉล่ียที่ 2.36 วัตต์ ที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 วัตต์  

 

 
 

รูปที่ 13 กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่ขนาด 35 Ah ตัง้แต่เริ่มชารจ์ประจุจนกระทั่งเวลา 360 นาท ี
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รูปที่ 13 พบว่าในช่วงแรก ๆ ของการชาร์จประจุแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมที่ขั้วของ

แบตเตอรี่จะมีอัตราการเพิ่มค่อนข้างเร็ว โดยสามารถค านวณความชันของกราฟได้ประมาณ 0.008 โวลต์

ต่อนาที จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 100 นาที แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่จะมีอัตราการเพิ่มลดลง 

ซึ่งสามารถค านวณความชันของกราฟได้ประมาณ 0.001 โวลต์ต่อนาที และแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 35 

แอมแปร์ชั่วโมง เมื่อใช้วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่สร้างขึ้นท าการชาร์จประจุ ประมาณ 6 ชั่วโมง พบว่า 

แรงดันไฟฟ้าที่แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นจาก 10.6 โวลต์เป็น 12.2 โวลต์ ซึ่งแบตเตอรี่ยังไม่เต็มแต่ไม่สามารถ

ชาร์จประจุต่อได้เนื่องจากไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว 

 เมื่อน าวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบมาท าการทดลองซ้ าในการชาร์จประจุแบตเตอรี่ทั้งขนาด 

12 แอมแปร์ชั่วโมง และ 35 แอมแปร์ชั่วโมง ลูกละ 5 ครั้ง และน าค่าตัวแปรต่าง ๆ มาหาค่าเฉล่ียและ

น ามาค านวณหาประสิทธิภาพของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบโดยแบ่งเป็นการชาร์จประจุแบตเตอรี่

ขนาด 12 แอมแปร์ชั่วโมง และ 35 แอมแปร์ชั่วโมง แล้วได้ค่าประสิทธิภาพของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ดัง

ตารางที่ 1  
 

ตำรำงที่ 1 ประสิทธิภาพของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ 

Battery size (Ah) Energy of PV (Wh) Energy of Buck (Wh) Efficiency (%) 

12 84.02  77.99  92.82 

35 101.09 92.24 91.24 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 จากผลการทดลองใช้วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 Ah และ 

35 Ah ที่สภาวะความเข้มแสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตรพบว่า แรงดันไฟฟ้าที่แผงเซลล์

แสงอาทิตย์ที่ผลิตออกมาจะมีค่า 13.5 – 14.3 โวลต์ ซึ่งต่ ากว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ตามค่ามาตรฐานที่วัดจากค่าความเข้มแสงที่ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรมาก แต่อย่างไรก็ตาม

แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์จะมีค่าคงที่เท่ากับ 13.6 โวลต์ไม่ว่าจะชาร์จประจุแบตเตอรี่

ขนาด 12 แอมแปร์ชั่วโมง หรือ 35 แอมแปร์ชั่วโมง ส่วนกระแสไฟฟ้าที่จ่ายทางด้านขาออกของวงจรบัค

คอนเวอร์เตอร์ จะแปรผันตามกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีค่าน้อยกว่าโดยเฉล่ีย 

0.07 แอมแปร์ ส่งผลให้ก าลังงานไฟฟ้าแปรผันตามกระแสไฟฟ้าด้วย และเมื่อค านวณค่าประสิทธิภาพของ

วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบพบว่ามีประสิทธิภาพในการชาร์จประจุมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

มากกว่าวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ออกแบบในงานวิจัยเรื่อการตรวจติดตามก าลังงานสูงสุดของระบบโฟโตโวล

ตาอิคส าหรับประจุแบตเตอรี่ โดยนพพร พัชรประกิติและใกล้เคียงกับวิทยานิพนธ์เรื่องเครื่องประจุ

แบตเตอรี่จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวงจร Buck Converter ที่ใช้หลักการควบคุมหาจุดจ่ายก าลังสูงสุด 

(MPPT) โดยจรัส จุนเด็น ซึ่งประสิทธิภาพของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เฉล่ียที่ได้จากการชาร์จประจุ

แบตเตอรี่ขนาด 12 แอมแปร์ชั่วโมง 5 ครั้งเท่ากับ 92.82 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ 35 แอมแปร์ชั่วโมง เท่ากับ 

91.24 เปอร์เซ็นต์ และจากการทดลองชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 35 แอมแปร์ชั่วโมง พบว่าวงจรบัคคอน

เวอร์เตอร์ที่ออกแบบจะไม่สามารถชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาดนี้ได้เต็มประจุภายในเวลา 1 วันที่ค่าความ

เข้มของแสงอาทิตย์ต่ ากว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะ
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ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้โดยเฉล่ียประมาณ 2.2 แอมแปร์ ซึ่งน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ตามค่ามาตรฐานที่วัดจากค่าความเข้มแสงที่ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรมาก 

แต่อย่างไรก็ตามสภาวะที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่ า มีผลต่อการจ่ายก าลังงานไฟฟ้าให้กับระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าในกรณีของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า แผง

เซลล์แสงอาทิตย์จะจ่ายก าลังงานไฟฟ้าเป็นก าลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ ให้กับระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า ซึ่ง

เป็นก าลังงานไฟฟ้าสูญเสีย ดังนั้นในช่วงเวลาที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีค่าต่ า การน าก าลังงานไฟฟ้า

ดังกล่าวมาเก็บไว้โดยใช้แบตเตอรี่จึงเป็นทางเลือกที่จะท าให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ไม่สูญเสีย ซึ่งจากการ

ทดลองในงานวิจัยนี้ ช่วงเวลาการชาร์จประจุแบตเตอรี่ทั้ง 2 ขนาดนั้น เป็นช่วงเวลาที่ค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์มีค่าน้อยกว่า 400 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งเรียกว่าช่วงค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่ า ดังนั้นงานวิจัย

นี้จึงเป็นส่ิงที่ยืนยันได้ว่า ช่วงเวลาที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่ านั้น ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ที่ผลิตได้จากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์สามารถน ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และเปล่ียนกลับเป็นก าลังงานไฟฟ้าที่สามารถน าไปใช้

งานในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าได้   

กิตติกรรมประกำศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัย

ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชนประจ าปี 2558 ผู้วิจัยจึงขอบคุณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้ทุนในการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านา ล าปาง ท่ีให้ใช้สถานที่และเครื่องมือในการท างานวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จอย่างสมบูรณ์  
 

เอกสำรอ้ำงอิง 

รศ.ดร. วีระเชษฐ์  ขันเงิน, วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง(วงจรทอนระดับแรงดันหรือ

วงจรบักส์คอนเวอร์เตอร์ หน้ำ 361) หจก. วี.เจ.พรินติ้ง กรุงเทพฯ, 2554 

นพพร  พัชรประกิติ, กำรตรวจติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของระบบโวลตำอิกส ำหรับกำรประจุ

แบตเตอรี่, งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, 2547 

(http://tdc.thailis.or.th)  

พรภัทร  แสงมณี, วงจรประจุแบตเตอรี่อย่ำงง่ำยที่ใช้หลักกำรหำจุดจ่ำยก ำลังสูงสุดส ำหรับระบบแผง

เซลล์แสงอำทิตย์, วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 

จรัส   จุนเด็น, เครื่องประจุแบตเตอรี่จำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ด้วยวงจร Buck Converter ที่ใช้

หลักกำรควบคุมหำจุดจ่ำยก ำลังสูงสุด (MPPT), วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี, 2554 

J. Thongpron, K. Kirtikara “Effect of Low radiation on the power quality of a distributed PV-grid 

connected system” Available online at www.sciencedirect.com 2006 

Geoffrey R. Walker,and Paul C. Sernia, Cascaded DC–DC Converter Connection of Photovoltaic 

Modules IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 19, NO. 4, JULY 

2004 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

543 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

Nik Din Muhamad, Abdul Halim Mohd Yatim, and Abd Jaafar Shafie, A Pspice-based Design of 

DC-DC Converter Systems. National Power & Energy Conference (PECon) 2004 

Proceedings, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Guangyong Zhu, Shiguo Luo, Chns Iannello and Issa Batarseh, MODELING OF CONDUCTION 

LOSSES IN PWM CONVERTERS OPERATING IN DISCONTINUOUS CONDUCTION 

MODE. ISCAS 2000 - IEEE International Symposium on Circuits and Systems, May 28-

31, 2000, Geneva, Switzerland 

 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

544 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

สถานภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 

ของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 

สิทธิชัย มุ่งดี1*, จีรภา จ าศิล1, วีรินท์ สุภาภรณ์ชัยสิน1 และสุชัญญา ทองเครือ2  

  

Wastewater treatment system situation and performance following Article 80 of pig farms 

located around Kwan Phayao, Phayao province 

Sittichai  Moondee1*, Jeerapa Chumsil1, Wirine Supapornchaisin1 and Suchanya Thongkrua2  

    
1ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง 52000 

2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000 

1Regional Environmental Office 2, Lampang, 52000 

 2Major of Environmental Science, School of Energy and Environment, University of Phayao, Phayao, 56000 

*Corresponding author. E-mail : md.sittichai@yahoo.com   

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เปรียบเทียบคุณภาพน้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง  และ

ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีของระบบบ าบัดน้ าเสีย ในฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  ระยะเวลา

ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน พ .ศ.  2558 ด้วยวิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยเก็บข้อมูลการ

ปฏิบัติตามมาตรา 80 และการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยแบบสัมภาษณ์  เก็บตัวอย่างน้ าเสียและน้ าทิ้งจากระบบบ าบัด

น้ าเสีย เพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษา พบว่า มีฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา ท้ังหมด 21 แห่ง จัดเป็น

ฟาร์มสุกรประเภท ก ข และ ค จ านวน 16 แห่ง   มีระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบบ่อผึ่งและบ่อหมักก๊าซชีวภาพ (โคเวอร์ลา

กูนและฟิกซ์โดม) มีการปฏิบัติตามมาตรา 80 จ านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 37.5) และไม่มีการปฏิบัติตามมาตรา 80 จ านวน 

10 แห่ง (ร้อยละ62.5) ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสียของฟาร์มสุกร จ านวน 14  แห่ง พบว่า มีน้ าทิ้ง

ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง จ านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 21) และไม่ผ่านมาตรฐานจ านวน 11 แห่ง (ร้อยละ 79) 

โดยระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีต่ าสุด  สูงสุด และเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 18 ,98 และ 54 

±  29 ตามล าดับ ซึ่งประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างประเภทฟาร์ม

สุกรหรือประเภทระบบบ าบัดน้ าเสีย  ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

ค้าส้าคัญ: น้ าทิ้งฟาร์มสุกร  ระบบบ าบัดน้ าเสียฟาร์มสุกร  มาตรา 80 

 

Abstract 

 The objectives of this study were to investigate performance following Article 80 under the Enhancement 

and Conservation of the National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) , to compare pig farm effluent 

quality with effluent standard and to study COD removal efficiency of swine wastewater treatment system located 

around Kwan Phayao, Phayao province. The research was conducted during January to September 2015 by cross-

sectional study. The data of performance following Article 80 and wastewater treatment system operation were 

collectd by interviews. In addition, wastewater and effluent sampling were carried out to analyze in laboratory. The 

results were showed that total 21 pig farms situated around Kwan Phayao were classified be large, medium and 
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small farm for 16 farms which wastewater treatment systems were oxidation pond and biogas (covered lagoon and 

fixed dome), performed following Article 80 on 6 farms (37.5%) and not performed following Article 80 on 10 

farms (62.5%) . Then, the results of effluent analysis from swine wastewater treatment system on 14 farms were 

compared to effluent standard. Found that, effluent quality was lower than standard limits for 3 farms (21%) and 

higher than maximum permitted values for 11 farms (79%) .  Minimum, maximum and average values of COD 

removal efficiencies were 18%, 98% and 54± 29%, respectively. The results revealed that were not significantly 

different in type of farm or type of wastewater treatment system. Hence, related institutions should support in 

knowledges of law compliance to agriculturists. 

Keywords: Pig farm effluent, Swine wastewater treatment system, Article 80 

 

บทน้า 

 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 มาตรา 55 ได้ก าหนด

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้งออกสู่ส่ิงแวดล้อม และมาตรา 

69 มีการก าหนดประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อมนอกเขต

ที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 โดย

มาตราที่ 70 ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตราที่ 69 มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง 

ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และมาตราที่ 80 ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษมีหน้าที่เก็บสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน เป็นหลักฐาน

ไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น อีกทั้งจะต้องจัดท ารายงานสรุปผล เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2555, น.31-39) ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การ

จัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ.2555 ก าหนดให้

แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม

อุตสาหกรรม อาคารบางประเภทและบางขนาด ที่ดินจัดสรร การเล้ียงสุกร ที่เทียบเรือประมง สะพานปลา 

และกิจการแพปลา  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง  บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ ากร่อย 

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2557, น.3-5) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าการเล้ียงสุกรได้ถูกก าหนดให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองต้องด าเนินการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อด าเนินการบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายออกสู่

ส่ิงแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ไม่ให้เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง อีกทั้งยังต้องด าเนินการเก็บสถิติ

และข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน แล้วจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน

ของระบบบ าบัดน้ าเสียเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (กรมควบคุมมลพิษ, 2555, น.6-10) แต่กลับพบว่า

สถิติการรายงาน ทส.2 ของการเล้ียงสุกรหรือฟาร์มสุกร ในปี พ.ศ.2557 ของประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 

24 ของฟาร์มสุกรทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2558, น.8) และการเล้ียงสุกรเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้

เกิดปัญหามลพิษทางน้ าเนื่องจากมีปริมาณความสกปรกสูง (กรมควบคุมมลพิษ, 2553, น.1) ประกอบ

กับจังหวัดพะเยาที่มีปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ ากว๊านพะเยา โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการเล้ียง

สุกร (ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง, 2557, น.53-59) 
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ดังนั้น ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง จึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง สถานภาพระบบ

บ าบัดน้ าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

2535  2) เปรียบเทียบคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง และ 3) 

ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีของระบบบ าบัดน้ าเสียฟาร์มสุกร ในฟาร์มสุกรประเภท ก ข และ ค ใน

พื้นที่รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

ดูแลควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 1. วัสดุและอุปกรณ์ 

1.1 อุปกรณ์เก็บและรักษาตัวอย่างน้ าเสียและน้ าทิ้ง ได้แก่ ถังบรรจุหรือแช่ตัวอย่าง น้ าแข็ง ขวด

พลาสติกขนาด 1 ลิตร ขวดพลาสติกขนาด 2 ลิตร และขวดแก้วสีชาขนาด 500 มิลลิลิตร  

1.2 แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 ของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร เนื้อหาจะประกอบไปด้วย 

ข้อมลูทั่วไปของฟาร์มสุกร ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรา 80 ข้อมูลน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียของฟาร์ม

สุกร และข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1  .อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียและน้ าทิ้ง

ฟาร์มสุกร 

2. วิธีการ 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของฟาร์ม

สุกรรอบกว๊านพะเยา ด้วยวิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross–sectional study)  

2.1 สถานที่ศึกษาวิจัย 

                    แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกรประเภท ก ข และ ค คือฟาร์มที่มีน้ าหนักหน่วย

ปศุสัตว์ เกินกว่า 600 หน่วย ตั้งแต่ 60 แต่ไม่เกิน 600 หน่วย และตั้งแต่ 6 แต่ไม่เกิน 60 หน่วย

ตามล าดับ ในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา )อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ และอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา (  

2.2 การเก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเสียและน้ าทิ้ง 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าเสียและน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียฟาร์มสุกร จ านวน 1 ครั้ง

ต่อฟาร์ม ด้วยวิธีแบบจ้วง (Grab sampling) จ านวน 2 ตัวอย่าง (น้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน 

1 ตัวอย่าง และน้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดจ านวน 1 ตัวอย่าง) รวมทั้งหมด 28 ตัวอย่าง และน ามาตรวจ

วิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2555, น.740-743) และ

ต ามวิ ธี ม า ต ร ฐ าน ของ  American Public Health Association (APHA, AWWA & WEF, 2012) 

รายละเอียดดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  พารามิเตอร์และวิธีตรวจวเิคราะห ์

พารามเิตอร ์ วิธีวิเคราะห์ ต าแหน่งเก็บตัวอย่าง 

พีเอช (pH) Electrometric Method หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ซีโอดี (COD) Potassium Dichromate Digestion ก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียและหลัง

ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

บีโอดี (BOD) Azide Modification of Iodometric Method หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

สารแขวนลอย (Suspended Solid) Gravimetric  Method หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) Kjeldahl  Method หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ (2555, น.740-743)  

 

2.3 การเก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ 

 เก็บและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของฟาร์มสุกร ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรา 80 ข้อมูลน้ าเสีย

และระบบบ าบัดน้ าเสียของฟาร์มสุกร และข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้วยแบบสัมภาษณ์ส าหรับ

ฟาร์มสุกรประเภท ก ข และค ที่ตั้งในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยเนื้อหา

ค าถามท้ังปลายเปิดและปลายปิด 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียและน้ าทิ้งจาก

ฟาร์มสุกร  จะถูกน าไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าพิสัย 

และ T-test  

2.5 ระยะเวลาด าเนินการวิจัย ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ. 2558 

 

ผลการศึกษา 

1. จ านวนและประเภทฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา 

ในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา มีฟาร์มสุกรทั้งหมด 21 แห่ง จัดเป็นฟาร์มสุกรประเภท ก  ข และ ค 

จ านวน 16 แห่ง รายละอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  จ านวนสุกรและฟารม์สุกรรอบกว๊านพะเยา 

ประเภทฟาร์มสุกร จ านวนฟาร์มสุกร 

)แห่ง(  

จ านวนสุกร )ตวั(  

สุกรขุน พ่อแม่พันธ์ุ สุกรอนุบาล รวม 

ประเภท ก 0 0 0 0 0 

ประเภท ข 11 8,760 1,613 1,600 11,953 

ประเภท ค 5 900 170 850 1,920 

ขนาดเล็ก 5 23 31 48 102 

รวม 21 9,683 1,814 2,498 13,975 

 

2. การปฏิบัติตามมาตรา 80 

ในพื้นที่รอบกว๊านพะเยามีฟาร์มสุกรประเภท ก  ข และ ค จ านวน 16 แห่ง มีการจัดท าแบบ

รายงาน ทส.1 เป็นประจ าทุกเดือน จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.75  และจัดท าแบบรายงาน ทส.1 
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เป็นบางครั้งบางเดือนจ านวน 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 18.75 และไม่ได้จัดท าแบบรายงาน ทส.1 จ านวน 10 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5  

ในส่วนการจัดท าแบบรายงาน ทส.2 ของฟาร์มสุกร จ านวน 16 แห่งดังกล่าว มีการจัดท าแบบ

รายงาน ทส.2 เป็นประจ าทุกเดือน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.0  และจัดท าแบบรายงาน ทส.2 

เป็นบางครั้งบางเดือนจ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5  และไม่ได้จัดท าแบบรายงาน ทส.1 จ านวน 10 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5   

 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าฟาร์มสุกรจ านวน 16 แห่ง มีการปฏิบัติตามมาตรา 80 จ านวน 6 แห่งคิด

เป็นร้อยละ 37.5 และไม่มีการปฏิบัติตามมาตรา 80 จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5  

3. ประเภทและสถานภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย 

จากการส ารวจการบ าบัดน้ าเสียของการเลี้ยงสุกรรอบกว๊านพะเยา จ านวน 16 แห่ง ที่จัดเป็นฟาร์ม

สุกรประเภท ก ข และ ค พบว่า ฟาร์มสุกรจ านวน 15 แห่ง (ร้อยละ 93.75) มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และมี

ฟาร์มสุกรจ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 6.25) ที่ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยฟาร์มสุกรจ านวน 15 แห่ง ที่มี

ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นปกติจ านวน 13 แห่ง (ร้อยละ 87) และมีฟาร์มสุกร

ที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ช ารุดใช้งานได้บางส่วนจ านวน 2 แห่ง (ร้อยละ 13) 

 ส าหรับประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จ านวน 15 แห่ง จากการ

ส ารวจแบ่งได้ดังนี้ 1) ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40  2) ระบบบ าบัด

น้ าเสียแบบบ่อหมักชีวภาพแล้วระบายสู่บ่อผึ่ง จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 โดยรูปแบบบ่อหมักก๊าซ

ชีวภาพที่นิยมใช้ในฟาร์มสุกรทั้ง 9 แห่ง คือ แบบ Covered Lagoon จ านวน 8 แห่ง และจ านวน 1 แห่ง 

เป็นแบบ Fixed Dome 

4. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัด 

ในพื้นที่รอบกว๊านพะเยามีฟาร์มสุกรประเภท ข และ ค จ านวน 16 แห่ง     แต่มีฟาร์มสุกรที่มี

ระบบบ าบัดน้ าเสียมีจ านวน 15 แห่ง ในจ านวนฟาร์มสุกรทั้ง 15 แห่งดังกล่าว มีจ านวน 1 แห่ง ที่ไม่

สามารถเก็บตัวอย่างน้ าเสียจากระบบบ าบัดได้เนื่องจากน้ าเสียที่เกิดขึ้นซึมลงไปในดินหมด จึงสามารถเก็บ

ตัวอย่างน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียได้จ านวน 14 แห่ง  ซึ่งคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแสดง

ดังตารางที่ 3 

5. ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5.1 ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดี 

  ระบบบ าบัดน้ าเสียของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จ านวน 14 แห่ง มีประสิทธิภาพในการ

ก าจัด     ซีโอดีต่ าสุด  สูงสุด และเฉล่ียร้อยละ 18, 98 และ 54 ±  29 ตามล าดับ ซึ่งประสิทธิภาพการ

ก าจัดซีโอดีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p   0.05 ) ระหว่างประเภทฟาร์มสุกร

ประเภท ข และ ค  หรือระหว่างประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่งและแบบบ่อหมักชีวภาพ 

รายละเอียดดังตารางที่ 4 และ 5 ตามล าดับ 

5.2 การเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน 14 ตัวอย่างจาก

ฟาร์มสุกรจ านวน 14 แห่ง และน าผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุม
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การระบายน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร พบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีน้ าทิ้งผ่านมาตรฐานดังกล่าวจ านวน 3 

แห่ง และไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวจ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21 และ 79 ตามล าดับ รายละเอียดดัง

ตารางที่ 6 และ 7 

 

ตารางที่ 3  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิง้ท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ประเภท     

ฟาร์มสุกร 

จ านวน     

ตัวอย่างน้ าทิ้ง 

)ตัวอย่าง(  

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

พีเอช ซีโอด ี

(มก./ล.) 

บีโอด ี

(มก./ล.) 

สาร

แขวนลอย

(มก./ล.) 

ไนโตรเจน

ทั้งหมด 

 (มก./ล.) 

ประเภท ข 11      

    ค่าพิสัย  5.8-8.3 83-1,653 17-530 32-874 8-1,309 

    ค่าเฉล่ีย± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 7.6± 0.7 809± 523 210± 172 416± 292 457± 419 

ประเภท ค 3      

    ค่าพิสัย  6.2-9.7 211-1,044 42-820 37-354 12-122 

    ค่าเฉล่ีย± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 7.8± 1.7 688± 430 342± 418 223± 166 77± 53 

รวม 14      

    ค่าพิสัย  5.8-9.7 83-1,044 17-820 32-874 8-1,309 

    ค่าเฉล่ีย± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 7.6± 0.9 783± 492 238± 230 374± 276 375± 402 

ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งฟารม์สุกรประเภท ข และค  5.5-9.0 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 200 

 

 ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีตามประเภทฟาร์มสุกร 

ประเภทฟาร์ม 
จ านวน

ตัวอย่าง 

ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดี )รอ้ยละ(  
p-value 

ต่ าสุด สูงสุด เฉล่ีย± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ประเภท ข 11 18 98 58 ±  26 NS. 

ประเภท ค 3 18 94 44 ±  43 

รวม 14 18 98 54 ±  29  

     หมายเหตุ: 1) NS. หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ p<0.05  2)  ทดสอบด้วยสถิติ T-test 

 

   ตารางที่ 5  ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีตามประเภทระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ประเภทระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน

ตัวอย่าง 

ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดี )รอ้ยละ(  
p-value 

ต่ าสุด สูงสุด เฉล่ีย± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บ่อผึ่ง 5 18 98 64 ±  42 NS. 

บ่อหมักกา๊ช +บอ่ผึ่ง  9 20 85 49 ±  20 

รวม 14 18 98 54 ±  29  

     หมายเหตุ: 1) NS. หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ p<0.05  2)  ทดสอบด้วยสถิติ T-test 
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 ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบน้ าทิ้งฟาร์มสุกรกับมาตรฐานแยกตามประเภทฟาร์มสุกร 

ประเภทฟาร์ม จ านวนตัวอย่าง 

ผลการเปรียบเทยีบกบัมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง

จากฟาร์มสุกร (แห่ง) (ร้อยละ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประเภท ข 11 2 (18) 9 (82) 

ประเภท ค 3 1 (34) 2 (67) 

รวม 14 3 (21) 11 (79) 
 

            

 

 ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบน้ าทิ้งฟาร์มสุกรกับมาตรฐานแยกตามประเภทระบบบ าบัดน้ าเสยี 

ประเภทฟาร์ม จ านวนตัวอย่าง 

ผลการเปรียบเทยีบกบัมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง

จากฟาร์มสุกร (แห่ง) (ร้อยละ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

บ่อผึ่ง 5 3 (60) 2 (40) 

บ่อหมักกา๊ซ+บ่อผึ่ง 9 0 (0) 9 (100) 

รวม 14 3 (21) 11 (79) 
 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสถานภาพระบบบ าบัดน้ าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของฟาร์มสุกรรอบกว๊าน

พะเยา ด้วยวิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง พบว่า 

1)  ฟาร์มสุกรในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา จ านวน 16 แห่ง มีการปฏิบัติตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม

และรักษาคุณภาส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และไม่มีการปฏิบัติตาม

มาตรา 80 จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.5 สอดคล้องกับรายงานการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของฟาร์มสุกรใน

จังหวัดล าปาง พะเยา แพร่ และสุโขทัย ในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 มีฟาร์มสุกร

ปฏิบัติตามมาตรา 80 ร้อยละ 20 (ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2, 2558, น.27-33)  เมื่อสอบถามเจ้าของฟาร์ม

สุกรที่     ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา 80 จะให้เหตุผลว่าไม่เข้าใจในแบบรายงาน ไม่มีเวลาจัดท า และไม่ทราบถึง

บทลงโทษถึงร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2557  ท่ีกล่าวว่า

ผู้ประกอบการหรือแหล่งก าเนิดมลพิษ ขาดความร่วมมือในการช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ าในพื้นที่ของตน อีกทั้งยัง

หลีกเล่ียง ละเว้น ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐยังท าได้ไม่ทั่วถึง (กรมควบคุม

มลพิษ, 2558, น.45) 2) ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียของฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จ านวน 

14 แห่ง พบว่า  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่งมีประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีต่ าสุด สูงสุด และเฉล่ียร้อยละ 18, 

98 และ 64± 42 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าค าแนะน าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538, น.

268) ที่ระบุว่าประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่งไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 70 และ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อหมักชีวภาพมีประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีต่ าสุด สูงสุด และเฉล่ียร้อยละ 20, 85 

และ49± 20 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่ารายงานการศึกษาขององอาจ สุวรรณนที (2551, น.20-49) ที่ระบุว่า

ประสิทธิภาพในการก าจัดซีโอดีของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อหมักชีวภาพไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ75 ทั้งนี้จาก

การศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p   0.05 ) ระหว่าง
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ประเภทฟาร์มสุกรประเภท ข และ ค หรือระหว่างประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง และแบบบ่อหมัก

ชีวภาพแล้วระบายสู่บ่อผึ่ง  

3) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร พบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีน้ าทิ้งผ่านมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจ านวน 3 แห่งและไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวจ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21 และ 79 

ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของฟาร์มสุกรของประเทศไทยในระหว่าง

ปี พ.ศ.2548-2554 ของกรมควบคุมมลพิษที่รายงานว่ามีฟาร์มสุกรที่มีน้ าทิ้งผ่านมาตรฐานร้อยละ 20 และไม่ผ่าน

มาตรฐานถึงร้อยละ 80 (กรมควบคุมมลพิษ, 2558, น.4-5) ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ฟาร์มสุกรมีการระบายน้ าทิ้งเกินค่า

มาตรฐาน เกิดจากเกษตรกรขาดความรู้และประสบการณ์ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ขาดการขุดลอกหรือระบาย

ตะกอนอย่างสม่ าเสมอ ระบบบ าบัดน้ าเสียบางส่วนช ารุด จึงท าให้ระบบบ าบัดไม่มีมีประสิทธิภาพการบ าบัด

เพียงพอ  
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หุ่นยนต์ติดตามบุคคลด้วยระบบควบคุม PID 
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บทคัดย่อ 

ผู้สูงอายุมักต้องการอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือมากกว่าและบ่อยครั้งกว่าคนในวัยหนุ่มสาวในการใช้

ชีวิตประจ าวัน จึงควรจะมีอุปกรณ์ท่ีสามารถเคลื่อนท่ีติดตามตัวไปตลอดเวลาเพื่อคอยอ านวยความสะดวกหรือบรรทุก

อุปกรณ์ช่วยเหลือท่ีจ าเป็นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในยามท่ีต้องการใช้งาน อุปกรณ์ดังกล่าวจึงถูกพัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็น

รถ 4 ล้อซึ่งในท่ีนี้เรียกว่า หุ่นยนต์ติดตามบุคคล การเคลื่อนท่ีติดตามบุคคลของหุ่นยนต์อาศัยสัญญาณจากเข็มทิศใน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีบุคคลเป้าหมายถืออยู่เพื่อระบุทิศทางในการเคลื่อนท่ีหุ่นยนต์ติดตามบุคคลนี้รักษาระยะติดตามไว้ท่ี 

60 เซนติเมตรโดยการวัดระยะห่างของหุ่นยนต์กับบุคคลเป้าหมายด้วยอัลตราโซนิคเซนเซอร์  แล้วน าระยะท่ีได้มา

ประมวลผลหาความเร็วของหุ่นยนต์ท่ีเหมาะสมด้วยระบบควบคุมย้อนกลับแบบ PID (Proportional–Integral–Derivative 

controller) เพื่อให้ระยะห่างเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุดไม่ว่าบุคคลเป้าหมายจะเคล่ือนท่ีช้าหรือเร็ว 

จากการทดสอบหุ่นยนต์สามารถติดตามมนุษย์โดยรักษาระยะห่างตามท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง 80-90% ของ

จ านวนครั้งท่ีทดสอบการติดตามในรูปแบบต่างๆ 5 แบบ ในอนาคตสามารถน าหุ่นยนต์นี้ไปประยุกต์เป็นหุ่นยนต์อ านวย

ความสะดวกในรูปแบบอ่ืนๆได้ โดยปรับเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยขนสัมภาระหรือติดอุปกรณ์เสริม เพื่ออ านวย

ความสะดวกได้ทุกเวลาที่ต้องการ 

ค าส าคญั: มอเตอร ์ ระบบควบคุมย้อนกลับ การควบคุมแบบ PID  หุ่นยนต์ติดตามคน 

 

Abstract 

Older persons usually require more assistance for daily life activities than younger persons. To provide a 

timely assistance, the assistant should be following the person continuously. In this circumstance, the assistant can 

be a form of device, such as a mobile robot, carrying necessary life support tools or heavy loads for the person. A 

4-wheeled Human-Following Robot based on PID Controller has been proposed in this work. To follow the person, 

the robot aligns a movement direction to the person by comparing the signal, which has been sent from digital 

compass in the user’s mobile phone, to a digital compass on the robot. The robot uses an ultrasonic sensor to 

measure the distance from the person, then use this distance to adjust its speed. As a result, the robot will always 

be 60 cm. away from the user. In order to adjust the speed correctly, PID (Proportional–Integral–Derivative) 

controller is used in the robot’s feedback control system to resolve the signal, which is sent to the motor’s driver. 

 The robot could follow a human, keep the distance, and adjust the speedy correctly (80-90% of times) 

in an experiment with 5 different movements. This robot can be made into a bigger model and developed into other 

forms with different assistive devices attached. In addition, there can be some changes for the types of sensors to 

provide better measured signals for a better performance. 

Keywords: Motor, Feedback Control System, PID Control, Human-Following Robot 
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บทน า 

 จากสถาณะการณ์ในปัจจุบันภายประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากซึ่งอายุมากกว่า 60 ปีถึง 11 ล้าน

คน และคาดว่าในปี 2573 ประชากรผู้สูงอายุในไทยจะมีมากกว่า 18 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของจ านวน

ประชากรทั้งหมด (United Nations, 2016; United Nations Population Fund, 2011; Jitapunkul, & Bunnag 

,1999) จากแนวโน้มดังกล่าวท าให้ควรจะมีการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่

ก าลังขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยทั่วไป ผู้สูงอายุมักต้องการอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือมากกว่า

คนในวัยหนุ่มสาวในการใช้ชีวิตประจ าวันและในบางครั้งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้นจึงควรจะ

มีอุปกรณ์ที่สามารถเคล่ือนที่ติดตามตัวไปตลอดเวลาเพื่อคอยอ านวยความสะดวกหรือบรรทุกอุปกรณ์

ช่วยเหลือที่จ าเป็นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในยามที่ต้องการใช้งาน 

 ในการพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามบุคคลส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับระบบรู้จ าภาพและค านวณความเร็ว

ของบุคคลเป้าหมายด้วยรูปภาพหรือใช้เซนเซอร์วัดความเร็ว (Yoshimi, et al., 2006, pp. 5286-5291; 

Morioka, Oinaga, & Nakamura, 2012, pp. 20-30) แล้วปรับเปล่ียนความเร็วของหุ่นยนต์ตามความเร็วของ

บุคคลเป้าหมายโดยไม่ค านึงถึงการรักษาระยะห่างระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ การปรับความเร็วโดยไม่มีระบบ

ควบคุมย้อนกลับเพื่อช่วยปรับพารามิเตอร์ในการขับเคล่ือนมอเตอร์อาจท าให้หุ่นยนต์เคล่ือนที่ช้าหรือเร็วเกิน

กว่าบุคคลที่ต้องการติดตาม ในบางครั้ง มีการใช้เครือข่ายเซนเซอร์จ านวนมากในการหาความเร็วและทิศทางใน

การเคล่ือนที่ของมนุษย์ (Hoshino, & Morioka, 2011, pp. 212-217) ท าให้ระบบต้องประกอบด้วยอุปกรณ์

จ านวนมาก 

 ดังนั้นหุ่นยนต์ติดตามบุคคลนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้รักษาระยะติดตามไว้ที่ 60 เซนติเมตรโดยการวัด

ระยะห่างของหุ่นยนต์กับเป้าหมายด้วยอัลตราโซนิคเซนเซอร์ แล้วน าระยะห่างที่ได้มาประมวลผลหาความเร็ว

ของหุ่นยนต์ที่เหมาะสม จากนั้นจึงใช้ระบบควบคุมย้อนกลับ PID ควบคุมความเร็วของมอเตอร์เพื่อให้ได้ตาม

ความเร็วที่ค านวณได้ เพื่อให้ระยะห่างระหว่างคนกับหุ่นยนต์เปล่ียนแปลงน้อยที่สุด ลักษณะของหุ่นยนต์เป็น

รถ 4 ล้อเนื่องจากความง่ายในการสร้างและเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์เป็นอุปกรณ์ช่วยขนของได้ และการ

เคล่ือนที่ติดตามบุคคลจะต้องอาศัยสัญญาณจากเข็มทิศในโทรศัพท์เคล่ือนที่เพื่อระบุทิศทางของเป้าหมาย  

 โดยทั่วไป ระบบควบคุมย้อนกลับถูกน ามาใช้ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์เพื่อให้ความเร็วมีค่า

ตามที่ต้องการและสามารถทนต่อการรบกวนซึ่งอาจเป็นปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมเช่นความเรียบหรือความลาด

เอียงของพื้นถนน การควบคุมความเร็วในการใช้งานทั่วไปนั้นมีความเร็วที่ต้องการ (Set point) เป็นความเร็วที่

คงที่ แต่ในการสร้างหุ่นยนต์ติดตามบุคคลนี้นอกจากจะต้องเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกับบุคคลเป้าหมาย

แล้ว หุ่นยนต์ยังต้องเคล่ือนที่ไปด้วยความเร็วที่เท่ากันกับบุคคลเป้าหมาย ระบบควบคุมย้อนกลับที่ใช้ควบคุม

ความเร็วมอเตอร์จึงต้องปรับเปล่ียนให้มีความเร็วที่ต้องการเปล่ียนไปเรื่อยๆตามความเร็วของการเคล่ือนที่ของ

บุคคลเป้าหมายด้วย 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 

 การควบคุมหุ่นยนต์ติดตามบุคคลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ระบบส่วนของผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคล

เป้าหมายในการติดตาม และระบบควบคุมในส่วนของตัวหุ่นยนต์  ในระบบของผู้ใช้งานประกอบด้วยมี

โทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่มีระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ ท างานโดยรับค่ามุมในการเคล่ือนที่ของผู้ใช้ซึ่งเป็น

เป้าหมายจากเซนเซอร์เข็มทิศในโทรศัพท์เคล่ือนที่และแอพพลิเคชั่นตรวจจับทิศทาง (Android Compass 
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Application)  แล้วส่งค่าไปให้ระบบควบคุมบนหุ่นยนต์ผ่านบลูทูท (Bluetooth) ใ น ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม

ความเร็วของหุ่นยนต์จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Fio STD (Aimagin Co.Ltd., 2555) เป็นอุปกรณ์

หลักในการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมแมทแลบ (The MathWorks Support, 2553) ซึ่งจะมีกล่องค าส่ัง 

(Block set) ของ rapidstm32 ท าหน้าที่สร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งประกอบด้วย การปรับทิศทางในการ

เคล่ือนที่และการปรับความเร็วในการเคล่ือนที่เพื่อการรักษาระยะห่างระหว่างหุ่นยนต์กับบุคคลเป้าหมาย  

 การปรับทิศทางในการเคล่ือนที่ท าโดยน าค่ามุมในการเคล่ือนที่ของบุคคลเป้าหมาย ที่ได้รับมาจาก

แอพพลิเคชั่นตรวจจับทิศทางบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่บุคคลเป้าหมายถืออยู่ไปเปรียบเทียบกับมุมในการ

เคล่ือนที่ของหุ่นยนต์ที่วัดได้จากโมดูลเข็มทิศดิจิตอล (Digital Compass) แล้วน าค่าความแตกต่างมา

ก าหนดการท างานของเซอร์โวมอเตอร์ (RC Servo Motor) เพื่อท าการเลี้ยวต่อไป  

 นอกจากนั้น Ultrasonic Sensor (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนวภัทรา หนูนาค, 2555) บนตัว

หุ่นยนต์จะท าการวัดระยะห่างระหว่างตัวหุ่นยนต์กับผู้ใช้งานซึ่งเป็นเป้าหมาย เมื่อระบบควบคุมบนหุ่นยนต์

ได้รับค่าระยะห่างนั้นแล้วจะน าค่านั้นไปประมวลผลเพื่อส่งสัญญาณควบคุมไปยังวงจรขับมอเตอร์ให้

มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วที่เหมาะสมโดยใช้ระบบคบคุมย้อนกลับแบบ PID เพื่อรักษาระยะห่างระหว่าง

ตัวหุ่นยนต์กับผู้ใช้งานให้มีระยะเท่ากับ 60 เซนติเมตรตลอดเวลา โดยใช้ Rotary Encoder ในการวัด

ความเร็วของตัวหุ่นยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 

     รูปที่ 1 แผนผังแสดงการท างานระบบ 

  

ในการบังคับเลี้ยวของหุ่นยนต์จะใช้การเปรียบเทียบค่าของมุม 2 ค่า ซึ่งได้แก่ มุมท่ีได้จากโมดูล

เข็มทิศและมุมที่ได้จากแอบพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ โดยการเปรียบเทียบจะเป็นไปตามสมการที่ 1

เมื่อมุมเริ่มต้นอยู่ใน Quadrant ที่ 1 

𝜃 = (𝜃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠 − 𝜃𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒) − 360                                (1) 
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ตัวอย่างเช่น เมื่อค่ามุมเริ่มต้นอยู่ที่ 10 องศา และมีการเปลี่ยนแปลงไปมุมทางขวา 20 องศาดังรูปที่ 2 

จ าเป็นต้องลบออกด้วย 360 เพื่อให้ค่ามุมเปล่ียนแปลงที่ได้ตรงกับความจริง 

 

  

 

 

 

รูปที่ 2 รูปแสดงการเปล่ียนแปลงของมุมจาก quadrant ที่ 1ไป 4 

หรือ ตามสมการที่ 2 เมื่อมุมเริ่มต้นอยู่ใน Quadrant ที่ 4 

𝜃 = (𝜃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠 − 𝜃𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒) +  360                            (2) 

ตัวอย่างเช่น เมื่อค่ามุมเริ่มต้นอยู่ที่ 350 องศา และมีการเปลี่ยนแปลงมุมไปทางซ้าย 20 องศาดังรูปที่ 3 

จ าเป็นต้องบวกเพิ่มด้วย 360 เพื่อให้ค่ามุมเปล่ียนแปลงที่ได้ตรงกับความจริง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 รูปแสดงการเปล่ียนแปลงของมุม quadrant ที่ 4 ไป 1 

มุมหักเล้ียวจะเปลี่ยนไปตาม Duty cycle (%) ของสัญญาณที่ส่งไปขับมอเตอร์ ดังสมการที่ 3 

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒(%) =  6.7 + (𝜃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠 − 𝜃𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒)𝑥
2.5

45
      (3) 

โดย 6.7 คือ duty cycle (%) ที่ท าให้ servo motor หมุนล้อให้หุ่นยนต์วิ่งไปข้างหน้า 

      2.5 คือ duty cycle (%) ที่ท าให้ servo motor หมุนล้อให้หุ่นยนต์เล้ียวซ้ายหรือเล้ียวขวา 

โดยมีเงื่อนไขท่ีมุมของ Servo motor หมุนให้หุ่นยนต์หันล้อตรงนั้นจะต้องไม่เกิน 45 องศา ถ้า

เกิน 45 องศาจะบังคับให้ Servo motor หมุนไปแค่ 45 องศาเท่านั้น 

ส่วนการควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์จะควบคุมความเร็วของการติดตามโดยการหาความเร็วที่

ต้องการให้หุ่นยนต์เคล่ือนที่ (Set point) และควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยระบบควบคุมแบบ PID 

10 

350 

10  

35

0 
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ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยการหาความเร็วที่ต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Set point) จะหาจากความสัมพันธุ์

ของระยะห่างกับความเร็วของรถจากสมการที่ 4 
 

𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 (รอบ/10 วินาท)ี =
(ระยะห่าง−60)

เส้นรอบล้อของหุน่ยนต์
          (4) 

โดย  ระยะห่าง คือ ระยะที่วัดได้จาก Ultrasonic sensor (เซนติเมตร) 

 เส้นรอบล้อของหุ่นยนต์ คือ ความยาวเส้นรอบวงของล้อ (เซนติเมตร) 

 60 คือ ระยะห่างที่ต้องการให้หุ่นยนต์ติดตาม (เซนติเมตร)                                         

 โดยมีเงื่อนไขการติดตามคือเมื่อหุ่นยนต์เคล่ือนที่เป็นแบบเส้นตรงจะใช้สมการที่ 4 ในการหา Set 

point แต่ถ้ามีการตัดสินใจให้เล้ียวเกิดขึ้นหุ่นยนต์จะเคล่ือนที่ด้วยด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

การควบคุมแบบ PID นั้นประกอบด้วยเทอมส าหรับการปรับแต่ง 3 เทอมรวมกันเป็น 

Manipulated Variable (MV) ดังแสดงในรูปที่ 4 และสมการที่ 5 

 
 

รูปที่ 4 ระบบควบคุม PID 

 

𝑀𝑉 =  𝐾𝑝 +  
𝐾𝑖

𝑠
+  𝐾𝑑𝑠                                                 (5) 

 

โดยที่การจะหาค่าของ Kp, Ki, Kd ได้นั้นจ าเป็นต้องหา Transfer Function ของระบบมาเสียก่อน

เพื่อท าการหาค่า Kp, Ki, Kd 

 หลังจากเก็บข้อมูลการท างานของระบบโดยการจ่าย Unit Step input ให้กับหุ่นยนต์แล้วน าผลการ

ท างานของหุ่นยนต์มาหาค่า Transfer function ของระบบได้ เป็น 

𝐺(𝑠) =
4.6441

𝑠 + 10.3495
 

และได้สมการของ PID เป็น 

𝑀𝑉 = 2.94 + 51.4 ∗
1

𝑠
− 0.0589 ∗

𝑠

0.02 + 1
 

 

 

 

ผลการศึกษา 

การทดลองแบ่งออกเป็น 2 การทดลองคือ 

1. การทดลองควบคุมความเร็วของมอเตอร์ 

ในการทดลองควบคุมความเร็วของมอเตอร์เป็นการทดลองเพื่อดูผลตอบสนองการกระตุ้นของ

มอเตอร์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จบนตัวหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับการจ าลองการท างาน (Simulation) โดยตั้งค่า
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ความเร็วเป้าหมายไว้ท่ี 30 รอบ/10วินาที หรือ 180 รอบ/นาที แล้ววัดความเร็วรอบของมอเตอร์ที่

เกิดขึ้น ทดลองซ้ า 10 ครั้ง แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย จากนั้นจึงแสดงเป็นค่าของ Peak time, Steady state 

error, Rise time, Setting time และ Mp (Maximum Overshoot)  ดังตารางที่ 1 และกราฟรูปที่ 5 

ตาราง 1 ตารางบันทึกผลการควบคุมความเร็วมอเตอร ์

ครั้งที ่ Peak Time (s) Steady State Error (%) Rise Time(Tr) (s) Settling Time(Ts) (s) Mp (r/10s) 

1 0.41 26 0.275 1.37 16 

2 0.38 28 0.24 1.1 17 

3 0.35 24 0.25 1.42 14 

4 0.42 23 0.23 1.25 13 

5 0.36 30 0.27 1.09 15 

6 0.46 29 0.22 1.4 15 

7 0.40 28 0.24 1.56 16 

8 0.41 25 0.27 1.43 18 

9 0.38 29 0.25 1.2 14 

10 0.33 22 0.26 1.4 12 

เฉล่ีย 0.42 26.4 027 1.76 15 

Simulation  0.5 0 0.43 1.5 2 

 

 
 

รูปที่ 5 กราฟแสดง Step Response เฉล่ียจากการทดลอง 10 ครั้ง และ  กราฟ Step Response จากการ  simulate  

2. การทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ 

ทดสอบการติดตามมนุษย์ของหุ่นยนต์ทดสอบจากสถานะการติดตามของหุ่นยนต์ว่าติดตามได้

หรือไม่ จ านวน 10 ครั้งดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ตารางการบันทึกสถานะการติดตามของหุน่ยนต์โดยรกัษาระยะห่าง 60 เซนตเิมตร 

ครั้งที ่ ตรง3 เมตร ซ้าย 30 องศา  

2 เมตร 

ขวา30 องศา  

2 เมตร 

 ซ้าย20 องศา  

3 เมตร 

ขวา 20 องศา  

3 เมตร 

1 ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามไม่ได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้

2 ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามไม่ได ้

3 ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้

4 ติดตามไม่ได ้ ติดตามไม่ได ้ ติดตามได ้ ติดตามไม่ได ้ ติดตามได ้

5 ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้

6 ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้

7 ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้

8 ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้

9 ติดตามไม่ได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามไม่ได ้

10 ติดตามได ้ ติดตามไม่ได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้ ติดตามได ้

ความถูกต้อง 80% 80% 90% 90% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงภาพการติดตามของหุ่นยนต์ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

หุ่นยนต์เคล่ือนที่ตามมนุษย์อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นมีน้ าหนักรวม 2.8  กิโลกรัม ความกว้าง 29 

เซนติเมตร ความยาว 38 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ท าหน้าที่ในการควบคุมความเร็ว

ของการเคล่ือนที่ และใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่มีขนาดแรงบิด 1.3 กิโลกรัมเซนติเมตร เป็นตัวบังคับเลี้ยว และ

สามารถเคล่ือนที่ตามมนุษย์อัตโนมัติได้โดย  

1. จากการทดลองการเล้ียวซ้ายและเล้ียวขวาจ านวน 20 ครั้ง สามารถสรุปได้ว่า  เมื่อเล้ียวซ้ายมีค่ามุม

เป็น 20 องศา สัญญาณพัลส์วิดมอดูเลชันที่ใช้จะมี Duty cycle(%) 5.2 – 5.3 โดยส่วนใหญ่จะมี

ค่าเท่ากับ 5.2 ส่วนการเล้ียวขวาค่ามุมเป็น 20  องศาสัญญาณพัลส์วิดมอดูเลชันที่ใช้จะมี Duty 

cycle(%) อยู่ที่ 8.1 – 8.2 โดยส่วนใหญ่จะมีค่าเท่ากบั 8.2 

2. จากการทดลองการควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยค่าเฉล่ียของ Tr = 0.27 s Tp =0.42 s, Ts = 

1.76 s , Mp = 15 รอบต่อ 10 วินาท ีและ ไม่เขา้สู่ steady state แต่มีช่วงในการแกวง่ (Oscillation 

Range) = 26.4% เมื่อน ากราฟที่ได้จากค่าเฉล่ียการทดลอง 10  ครั้ง มาวิเคราะห์เทียบกับกราฟที่

ได้จากการจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรมแมทแลบได้ Tr = 0.27 s Tp =0.42 s, Ts = 1.5 s , Mp 
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= 5 รอบต่อ 10 วินาท ีและ steady state error = 0% ท าให้เห็นว่าในการทดลองจรงิ ระบบมีการ

ตอบสนองเร็วกว่าแต่มี Overshoot สูงกว่าการจ าลองการท างาน และการจ าลองการท างานจะมี

ความเรว็สุดท้ายเท่ากับค่าที่ต้องการแต่ในการทดลองจริงความเร็วสุดท้ายไม่เข้าสู่ค่าที่ต้องการโดย

สมบูรณ ์แต่ยังอยู่ในสภาวะทีย่อมรับได้เนือ่งจากผลในการทดลองเคล่ือนที่ติดตามมนุษย์ยัง

สามารถท าได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในตารางที่ 2 

3. จากการทดลองการเคล่ือนที่ติดตามมนุษย์ของหุ่นยนต์ตามลักษณะการเคล่ือนที่ 5 แบบ แบบละ 

10 ครั้ง สามารถสรปุได้ว่าสามารถติดตามได้อย่างถูกต้องสามารถรกัษาระยะห่างไวไ้ด้ 60 

เซนติเมตรตามที่ก าหนด โดยมีจ านวนครัง้ที่ผิดพลาด 10-20 % อาจเปน็เพราะการขาดหายไปของ

สัญญาณบลูทูทซึ่งส่งต าแหนง่ของบุคคลเป้าหมายมาจากโทรศัพท์มือถือ 

4. แบตเตอรี่ที่เลือกใช้มีความจุไฟฟ้าที่น้อยจึงใหร้ะยะเวลาในการใช้งานของหุ่นยนต์ส้ัน 
 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 หุ่นยนต์ติดตามมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นสามารถติดตามมนุษย์ได้อย่างถูกต้องโดยสามารถตามไปได้ใน

ทิศทางที่ถูกต้องและรักษาระยะห่างได้ตามที่ก าหนดซึ่งเป็นผลจากการใช้ระบบควบคุมย้อนกลับควบคุม

ความเร็วในการเดินตาม ท าให้สามารถน าไปประยุกต์เป็นหุ่นยนต์อ านวยความสะดวกในรูปแบบอื่นๆได ้

และผลการควบคุมความเร็วการของติดตามจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของมอเตอร์ที่เลือกมาใช้งาน หากต้องการ

ช่วยขนสัมภาระหรือติดอุปกรณ์เสริมเพื่ออ านวยความสะดวกสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหุ่นยนต์ให้ใหญ่ขึ้น

ได้โดยการปรับเปลี่ยนขนาดของมอเตอร์และโครงสร้างโดยใช้แนวทางเดียวกันกับในงานวิจัยนี้ในการ

พัฒนา แต่เนื่องจากเซนเซอร์ชนิดอัลตราโซนิกที่เลือกใช้มีความผิดพลาดบ้างในบางครั้ง อาจแก้ไขได้โดย

เลือกใช้เซนเซอร์ชนิดอื่นที่มีความแม่นย าสูงกว่า นอกจากนั้นการใช้เซนเซอร์เข็มทิศในการหาทิศทางการ

เคล่ือนที่ของเป้าหมายมีความผิดพลาดในบางครั้งซึ่งอาจเกิดจากการขาดหายไปของสัญญาณบลูทูท ใน

พัฒนาขั้นต่อไปอาจน าวิธีการรู้จ าภาพมาประกอบในการหาเป้าหมายเพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยลง 
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ระบบติดตามวัตถุที่สามารถบันทึกพิกัด GPS ของวัตถุผ่านทางเครือข่าย GPRS  

ไปยังเว็บไซต์ Google Docs Spreadsheet 
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ได้น าเสนอระบบติดตามวัตถุด้วยโมดูล GPS และโมดูล GPRS ซึ่งระบบจะท าให้ผู้ใช้ทราบต าแหน่ง

ของวัตถุในอดีตและปัจจุบันจาก Google Map ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยระบบจะอ่านค่าต าแหน่งปัจจุบันของวัตถุจาก

โมดูล GPS แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านบริการ GPRS จากเครือข่ายโทรศัพท์ GSM ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google Drive 

โดยใช้วิธีการร้องขอแบบ GET ด้วยโปรโตคอล HTTP  จากนั้นข้อมูลต าแหน่งของวัตถุจะถูกบันทึกไว้เป็นล าดับใน 

Google Docs Spreadsheet ในการพลอตข้อมูลต าแหน่งบน Google Map จะใช้เว็บไซต์ท่ีให้บริการพลอตข้อมูลต าแหน่ง

บนแผนท่ีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่ีชื่อ GPSVisualizer ท่ีสามารถดึงข้อมูลแบบไดนามิกจาก Google Docs Spreadsheet มา

พลอตบน Google Map ได้ ถ้าข้อมูลใน Google Docs Spreadsheet มีการอัพเดท แผนท่ีก็จะมีการอัพเดทด้วยเม่ือมีการ

เปิดดูในคร้ังต่อไป ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งตัวส่งข้อมูลต าแหน่งของระบบไว้ท่ีวัตถุใดๆก็ได้ท่ีเครือข่ายโทรศัพท์เข้าถึง และ

สามารถเข้าถึงข้อมูลต าแหน่งหรือแผนท่ีจากท่ีใดก็ได้ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุค 

หรือคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากการทดลองใช้งานระบบท่ีน าเสนอโดยการติดตั้งตัวส่งต าแหน่งไว้ท่ี

รถจักรยานยนต์แล้วขี่วนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ระบบสามารถติดตามรถจักรยานได้จริง  

ค าส าคัญ:  ระบบติดตาม  จีพีเอส  จีพีอาร์เอส 

 

Abstract 

         In this study, we present a tracking system with GPS module and GPRS module which will allow users to 

know the location of the subject in the past and present on Google Map via the Internet. The system will read the 

current position of the object from the GPS module, and then send the information via GPRS networks to a server 

of Google Drive using a GET request with an HTTP protocol, then the position of the object is recorded on the 

Google Docs Spreadsheet. In order to plot location on a Google Map, the GPSVisualizer website is used. It can 

pull data dynamically from the Google Docs Spreadsheet and plots it on a Google Map. If the data in Google Docs 

Spreadsheet updated, map will be updated as well when viewed in the next. Users can install the transmitter into 

any object that telephone network can access and user can access information from anywhere though 24 hours with 

mobile devices such as tablet laptop or computer with Internet connection. The trial of the proposed system for 

monitoring vehicles traveling within the university is found that the system actually works. 

Keywords: Tracking System, GPS, GPRS 
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บทน า 

ในปัจจุบันระบบติดตามวัตถุ (Tracking System) มีความจ าเป็นอย่างมากเนื่องจากอัตราการ

โจรกรรมรถ การโจรกรรมทรัพย์สิน การลักพาตัว ในหลายๆประเทศก าลังสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงได้มี

นักวิจัยหลายท่านได้พัฒนาระบบติดตามวัตถุขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานอย่างมากมาย อาทิเช่น 

งานวิจัยที่น าเสนอการออกแบบและสร้างระบบติดตามวัตถุโดยใช้เทคโนโลยี GPS/GSM ในการส่ง

ข้อความ SMS บอกข้อมูลต าแหน่งของวัตถุแก่ผู้ใช้งาน (Ramani, et al., 2013; Hapsari, et al., 2005) 

แต่เนื่องจากการส่งข้อความ SMS แต่ละครั้งจะมีค่าบริการ จึงได้มีนักวิจัยพัฒนาระบบติดตามวัตถุท่ีส่ือสาร

กับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ GPRS (General Packet Radio Service) ซึ่งเป็นระบบการส่ือสารแบบไร้สายที่มี

ค่าบริการต่ า ซึ่งส่ือสารผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ GSM (Hasan, et al. 1992; Lee, et al. 2014) โดย

ระบบจะใช้เซิร์ฟเวอร์ MySQL ในการเก็บข้อมูลและมีการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ (Web Application) 

ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา PHP JavaScript และ Ajax เพื่อแสดงต าแหน่งของวัตถุในอดีตและปัจจุบันบน 

Google Map 

จากการค้นคว้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่ามีบทความที่เขียนอธิบายเกี่ยวกับการส่งข้อมูลจาก

ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ไปเก็บไว้ที่ Google Docs Spreadsheet ผ่านทางบอร์ด Ethernet ที่เชื่อมต่อ

กับสาย LAN (Landoni, 2014) ซึ่งข้อดีของ Google Docs Spreadsheet  ก็คือ สามารถใช้งานได้โดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถท ากราฟข้อมูลต่างๆได้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้ และสามารถแชร์ข้อมูลให้กับคนอื่นได้  

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่ชื่อ GPSVisualizer (www.gpsvisualizer.com) ที่มีความสามารถในการ

ดึงข้อมูลพิกัดต าแหน่งจาก Google Docs Spreadsheet มาพลอตบน Google Map ซึ่งสามารถใช้งานได้

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นกัน โดยเว็บนี้จะสร้างไฟล์ html ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวมาให้กับผู้ใช้งาน ซึ่ง

ผู้ใช้งานสามารถดูพิกัดที่พลอตบน Google Map ได้โดยการเปิดไฟล์ html นี้ด้วยเว็บบราวเซอร์ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่กล่าวถึงระบบติดตามวัตถุที่ส่ง

ข้อมูลพิกัดต าแหน่งผ่านเครือข่าย GPRS ไปยัง Google Docs Spreadsheet ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะพัฒนาระบบติดตามวัตถุดังกล่าว ซึ่งท าให้ลดภาระในการท าเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูล 

ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูลต าแหน่งพิกัดที่วัตถุใดก็ได้ที่เครือข่ายโทรศัพท์เข้าถึง และสามารถ

เปิดดูข้อมูลพิกัดต าแหน่งในอดีตกับปัจจุบันผ่านหน้าเว็บ  Google Docs Spreadsheet นอกจากนี้ ยัง

สามารถดูพิกัดที่พลอตบน Google Map อัตโนมัติโดยการเปิดไฟล์ html ที่ได้มาจากเว็บ GPSVisualizer 

ซึ่งช่วยลดภาระในการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น  และสามารถเปิดดูด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อ

อินเตอร์ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โน้ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง(ต้องมีไฟล์ html 

ดังกล่าวบนอุปกรณ์เหล่านั้น) 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  ส่วนประกอบที่ส าคัญในงานวิจัยนี้ซึ่งมีอยู่สองส่วนหลัก คือส่วนของอุปกรณ์ส่งข้อมูลพิกัดต าแหน่ง

และส่วนของผู้ให้บริการเก็บข้อมูลและผู้ให้บริการพลอตข้อมูลลงบนแผนที่แบบออนไลน์ดังแสดงไว้ในรูป

ที่ 1 อุปกรณ์ส่งข้อมูลพิกัดต าแหน่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งกับวัตถุที่ต้องการติดตามซึ่งท าหน้าที่รับข้อมูล

พิกัดต าแหน่งจากดาวเทียมที่เวลา ณ ขณะนั้นและจากนั้นจะส่งข้อมูลต าแหน่งผ่านเครือข่าย GPRS ไปยัง
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เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเก็บข้อมูลและผู้ให้บริการพลอตข้อมูลพิกัดต าแหน่งบนแผ่นที่แบบออนไลน์ เมื่อ

ผู้ใช้งานต้องการทราบต าแหน่งปัจจุบันและต าแหน่งในล าดับก่อนหน้าก็สามารถเปิดดูได้จาก URL ที่ได้

จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเก็บข้อมูลและเว็บไซต์ของผู้ให้บริการพลอตข้อมูลลงบนแผนที่แบบออนไลน์ 

อุปกรณ์ส่งข้อมูลพิกัดต าแหน่งจะประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โมดูล GPS และโมดูล GPRS 

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเก็บข้อมูลและพลอตข้อมูลลงบนแผ่นที่แบบออนไลน์ในงานวิจัยนี้จะเป็นเว็บไซต์ 

Google Drive และเว็บไซต์ GPSVisualizer ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละรายการดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างของระบบติดตามวตัถ ุ

 

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญของระบบ ซึ่งเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่างโมดูล GPS กับโมดูล GPRS 

ในการส่งข้อมูลที่วัดไปยังผู้ให้บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ ไมโครคอนโทรเลอร์จะควบคุมการท างานทุกอย่าง

ของระบบและแจ้งให้ทราบเมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังผู้ให้บริการเก็บข้อมูลออนไลน์  ในส่วนนี้จะใช้บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Nano (รูปที่ 2) ซึ่งเป็นบอร์ดขนาดเล็กมากแต่มีความสามารถสูง ที่ตัว

บอร์ดประกอบด้วยชิป ATmega328p ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการประมวลผล 16 MHz ท างาน

ที่แรงดันไฟฟ้า 5V มีขาดิจิตอลอินพุต/เอาต์พุต 14 ขา (ท างานเป็น PWM ได้ 6 ขา) ซึ่งมีกระแส DC 

อินพุต/เอาต์พุตแต่ละขาเท่ากับ 40 mA มีขาอนาลอกอินพุต 8 ขา หน่วยความจ าแบบแฟลช (flash 

memory) 31.5 KB ขนาดของหน่วยจ า SRAM (Random Access Memory) 1kB และมีหน่วยความจ า 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) 1 kB 

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมเพื่อให้ Arduino ท างานตามที่ต้องการจะเป็นภาษาซีซึ่งต้องเขียนบน

ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Arduino IDE และสามารถโหลดโปรแกรมที่เขียนขึ้นเข้าสู่บอร์ด Arduino ด้วยซอฟต์แวร์

ตัวเดียวกันนี้ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano 
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2. โมดูล GPS 

 โมดูล GPS (Global Positioning System) เป็นระบบน าทางที่อาศัยดาวเทียม ซึ่งจะส่งข้อมูลจาก

ดาวเทียมหลายๆดวงที่โคจรรอบโลกมายังโมดูล GPS (ตัวรับสัญญาณ) บนพื้นโลก โดยผู้ใช้งานสามารถ

ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อหาต าแหน่งและเวลา ณ ที่ใดก็ได้บนพื้นโลก โมดูลรับสัญญาณ GPS ที่ใช้งานในงานวิจัยนี้

จะเป็นรุ่น GY-GPS6MV2 (ชิป Ublox NEO-6M) ดังแสดงในรูปที่ 3 โมดูลรับสัญญาณ GPS รุ่นนี้

สามารถส่ือสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรมแบบ UART โมดูลถูกออกแบบมาให้ใช้

พลังงานไฟฟ้าต่ า ราคาถูก และมีขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 โมดูล GPS รุ่น GY-GPS6MV2 

3. โมดูล GPRS 

โมดูล GPRS จะเป็นกุญแจส าคัญของระบบติดตามวัตถุ ในระบบนี้จะใช้โมดูล GSM-M10 ซึ่ง

เป็นโมดูล GPRS ที่ผลิตโดยบริษัท Thaieasyelec (ดังรูปที่ 4) จากการท างานของโมดูลนี้จะท าให้ข้อมูล

สามารถส่งจากสถานที่ใดก็ได้ไปยังผู้ให้บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ GPRS 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง โมดูลนี้จะสนับสนุนโปรโตคอล TCP/IP และการใช้งาน HTTP ซึ่งเป็นที่ต้องการ

ส าหรับระบบนี้เพื่อส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อที่จะเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์ 

ผู้ใช้งานจะต้องมีซิมการ์ด(SIM Card)ของเครือข่ายที่ก าลังใช้งาน และในการใช้งาน GPRS ส าหรับการ

เข้าถึงอินเตอร์เน็ต(เพื่อให้ Arduino ร้องขอหรือบริการ(request or serve) ไปยังหน้าเว็บต่างๆ) ผู้ใช้งาน

จะต้องทราบรหัส APN(Access Point Number) username และ password จากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งท า

หน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ซิมการ์ดของ AIS ซึ่ง

มีรหัส APN ยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ดเป็น “internet” “” “” ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 โมดูล GSM-M10 
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4. Google Docs Spreadsheet 

การท าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ส าหรับเก็บข้อมูลนั้นอาจจะท าได้ยากส าหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้น 

การเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์บริการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์(Online Storage Service หรือ Cloud Storage 

Service) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน Robert Marker ได้ค้นพบวิธีการหนึ่งที่ใช้งานได้ดีใน

การส่งข้อมูลไปยัง Google Docs Spreadsheet (Landoni, 2014) ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการค้นพบวิธีที่เข้าถึง 

Google Docs Spreadsheet ได้โดยตรง แต่สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยัง Google Docs Spreadsheet ได้โดย

ใช้ Google Docs Form ค่าทั้งหมดที่ป้อนให้กับ Google Docs Form จะถูกบันทึกเข้าสู่ Google Docs 

Spreadsheet ที่เกี่ยวโยงกันโดยอัตโนมัติ และจากความสามารถของโมดูล GPRS จึงท าให้สามารถเชื่อมต่อ

กับโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลไปยังGoogle Docs Spreadsheet ได้ นอกจากนี้ ถ้าผู้ใช้งานมีข้อมูลบน 

Google Docs Spreadsheet ผู้ใช้สามารถท ากราฟข้อมูลต่างๆได้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และสามารถแชร์ข้อมูลให้กับคนอื่นได้ โดยสามารถเปิดดูข้อมูลที่วัดได้ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ท่ี

เชื่อมต่ออินเตอร์ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โน้ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่

ส าคัญ Google Docs Spreadsheet สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 Google Docs Form และ Google Docs Spreadsheet 

5. GPS Visualizer 

GPS Visualizer เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่สร้างแผนที่จากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้งานได้ฟรีและ

ใช้งานง่าย แต่มีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากมาย ข้อมูลที่ป้อนให้กับโปรแกรมสามารถที่จะอยู่ในรูปของ

ข้อมูล GPS (พิกัดต าแหน่ง) 

ในการสร้างแผนที่ด้วย GPSVisualizer สามารถสร้างด้วยวิธีการดึงข้อมูลจากสเปรตชีตใน Google 

Drive มาพลอตบนแผนที่ ถ้าข้อมูลในสเปรตชีตมีการอัพเดทก็จะท าให้แผนที่มีการอัพเดทด้วยเมื่อแผนที่

ถูกเปิดดูในครั้งต่อไป ผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่ดังกล่าวนี้โดยการใส่ URL ของสเปรตชีตลงในช่องที่มี

ข้อความ “URL that the map will load dynamically” บนฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูลให้กับ  Google Map 

ดังรูปที่ 6 และต้องแน่ใจว่าใน Google Driveได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ “Publish to the web” และเมื่อคล๊ิก

ที่ปุ่ม Draw the map เว็บไซต์ GPSVisualizer จะสร้างไฟล์ที่มีนามสกุล html มาให้เพื่อใช้ส าหรับเปิดดู

พิกัดต าแหน่งที่ดึงมาจาก Google Docs Spreadsheet พลอตบน Google Map 
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รูปที่ 6 ฟอร์มบนเวบ็ไซต์ GPSVisualizer ส าหรับป้อนข้อมูลพกิัดต าแหน่งเพื่อน าไปพลอตบน Google Map 

 

จากอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีกล่าวไว้ข้างต้นสามารถน ามาเชื่อมต่อกันได้ดังรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 อุปกรณ์ทีใ่ช้ติดตั้งไวก้ับวัตถุทีต่้องการติดตาม 

 

ซึ่งล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ของซิมการ์ด 

ล าดับที่ 2 เชื่อมต่อกับเครือข่ายGPRS ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้รหัส APN ยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ดท่ี

กล่าวไว้ในหัวข้อ 3 

ล าดับที่ 3 เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google Docs Spreadsheet  

ล าดับที่ 4 อ่านค่าพิกัดต าแหน่งจากโมดูล GPS 

ล าดับที่ 5 ท าการส่งค าร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์ของGoogle Docs Spreadsheet ด้วยโปรโตคอล HTTP (ใช้

ภาษา HTML (Hypertext Markup Language)) โดยใช้วิธีการร้องขอแบบ GET (Blum, 2013) เพื่อส่งข้อมูลไป

เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google Docs Form ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบน Google Docs Form นี้จะถูกบันทึกไว้บน 

Google Docs Spreadsheet ค าร้องขอที่ใช้ในงานวิจัยมีลักษณะดังนี้ 
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GET 

https://www.drive.google.com/forms/d/17U00ccESQOlrXMpGT086CuI_RvXWSOs6Z8YLXYvK0Tw

/formResponse?&entry.2125364117=latitude&entry.344484233=longitude&submit=Submit HTTP/1.1 

ล าดับที่ 6 หยุดการร้องขอ 

ล าดับที่ 7 หน่วงเวลาก่อนที่จะส่งข้อมูลครั้งต่อไป (ในงานวิจัยนี้จะหน่วงประมาณ 20 วินาที กล่าวคือ 

ก าหนดให้มีส่งข้อมูลทุกๆ 20 วินาทีนั่นเอง) 

ล าดับที่ 8 วนไปยังล าดับที่ 3 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้มีการก าหนดให้มีการสร้างแผนที่แบบไดนามิกจาก Google Docs Spreadsheet 

ด้วยดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.5 

ในการทดลอง ผู้วิจัยได้น าอุปกรณ์ในรูปที่ 7 ไปติดตั้งไว้กับรถจักรยานยนต์  เมื่อให้ไฟเล้ียง (หรือ

รถยนต์)แก่อุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่าพิกัดต าแหน่งจากโมดูล GPS และควบคุมให้โมดูล GPRS 

ส่งค่าพิกัดที่อ่านมานี้ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ GSM ไปเก็บไว้ที่ Google Docs Spreadsheet ทุกๆ 20 วินาที 

จากนั้น ผู้วิจัยขี่จักรยานยนต์จากหน้าอาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรไปตามถนนรอบสระ

น้ าของมหาวิทยาลัยแล้ววนกลับมาที่อาคารฟิสิกส์ 

ผลการศึกษา 

  จากการทดลองดังที่กล่าวไว้ในส่วนท้ายของหัวข้อก่อนหนา้ ในการเขา้ดูข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยัง

เว็บบราวเซอร ์(Web Browser) และพิมพ์ URL ของเวบ็ไซตท์ี่ได้จากการสมัครใชง้าน Google Docs 

Spreadsheet ซึ่งในงานวิจัยนี้จะมี URL ดังนี้  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kzzUGbn4-

yAtdW2uYLPInM4AHpsqXSUHWWvDeshF63c/edit 

ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะเปน็ดังในรปู 8 โดยคอลัมน์แรกจะบอกวนัและเวลาที่ข้อมูลพิกัดถูกส่งมาบนัทึก 

คอลัมน์ที่สองและสามจะเปน็ค่าพิกัดต าแหนง่ละติจูดและลองจิจูด ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 ข้อมูลปรากฏใน Google Docs Spreadsheet จะอัพเดทให้เห็นทันทีทุกๆ 20 วินาทีต่อจากขอ้มูลกอ่นหน้า 
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เมื่อท าการเปิดดูแผ่นที่จากไฟล์ html ที่สร้างมาจากเว็บไซต์ GPSVisualizer (ในงานวิจัยมีไฟล์ 

html ชื่อ 20150429074807-28253-map.html) ข้อมูลพิกัดต าแหน่งทั้งในอดีตและปัจจุบันใน 

Google Docs Spreadsheet ในรูปที่ 8 จะถูกดึงไปพลอตบน Google Map ดังรูปที่ 9 จะเห็นได้ว่าจุดพิกัด

ต าแหน่งทั้งในอดีตและปัจจุบันจะพลอตอยู่บนถนนเส้นที่รถจักรยานยนต์วิ่งผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ข้อมูลพิกัดต าแหน่งจาก Google Docs Spreadsheet ถูกดึงมาพลอตบน Google Map ด้วยไฟล์ html 

ที่ได้มาจากเว็บไซต์ GPSVisualizer 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่า ระบบติดตามวัตถุที่น าเสนอสามารถอ่านค่าพิกัดต าแหน่งวัตถุจากโมดูล 

GPS ส่งไปบันทึกไว้บน Google Docs Spreadsheet ผ่านทางเครือข่าย GPRS โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ซึ่งจะช่วยลดภาระในการท าเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลเพื่อเก็บพิกัดต าแหน่งดังกล่าว และนอกจากนี้ยัง

สามารถแสดงพิกัดในอดีตและปัจจุบันบน Google Map โดยการเปิดไฟล์ html ที่สร้างได้จากเว็บไซต์ 

GPSVisualizer ด้วยเว็บบราวเซอร์ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดไปกับวัตถุที่ต้องการติดตามสามารถส่ง

ข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS ไปยัง Google Docs Spreadsheet ดังนั้น ระบบจึงสามารถติดตามวัตถุไปได้ทุก

หนทุกแห่งที่มีเครือข่ายโทรศัพท์เข้าถึง งานวิจัยนี้จึงเหมาะส าหรับน าไปใช้ในการแจ้งเตือนและติดตามรถที่

ถูกโจรกรรม การเฝ้าติดตามรถนักเรียนโดยผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งการเฝ้าติดตามคนหรือสัตว์เล้ียง 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแปรสภาพขยะจากเปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมมอร์ตาร์ จากอุตสาหกรรมแปร

รูปไข่ไก่สด โดยการน าเปลือกไข่ไก่เหลือท้ิงจากภาคอุตสาหกรรมน ามาเข้าสู่วิธีการก าจัดสารอินทรีย์ด้วยการเผาผ่าน

เตาเผาอุณหภูมิสูง เริ่มจากอุณหภูมิการเผาท่ี 100 องศาเซลเซียส และเพิ่มอุณหภูมิทุกช่วงชั่วโมงละ 100 องศาเซลเซียส 

ตามล าดับ จนกระท่ังอุณหภูมิสูงสุด 800 องศาเซลเซียส เม่ือครบระยะเวลาที่ 8 ชั่วโมง พบว่า วัสดุท่ีเผาแล้วมีขนาดคละ

อยู่ในช่วง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ต่อจากนั้น น าเปลือกไข่ไก่ท่ีผ่านการเผามาทดสอบก าลังรับแรงอัด โดยก าหนดค่าอัตรา

ส่วนผสมมอร์ตาร์ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์: ทรายละเอียด: เปลือกไข่ไก่เผา ทั้งหมด 5 อัตราส่วน คือ 50:150:0  

50:100:50 50:75:75 50:50:100 และ 50:0:150 โดยใช้อัตราส่วน น้ าต่อปูนซีเมนต์ 3 อัตราส่วน คือ 0.40  0.45  

และ 0.50 ผลการทดสอบค่าก าลังรับแรงอัดของตัวอย่างขนาด 5× 5× 5 เซนติเมตร ท่ีอายุการบ่ม 7 วัน พบว่า มีค่า

ก าลังรับแรงเฉลี่ยสูงสุด ในช่วง 38.40–102.81 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าก าลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น เม่ืออายุการ

บ่ม 28 วัน โดยมีคา่ก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยสูงสุด ในช่วง 83.93-140.35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดับ รูปแบบ

ส่วนผสมท่ีมีความสามารถรับก าลังรับแรงอัดสูงสุดคือ 50:0:150 และอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ 0.40 ผลจากการ

ทดสอบพบว่า เปลือกไข่ไก่เผามีศักยภาพในการใช้เป็นส่วนผสมแทนทรายในมอร์ตาร์ เพื่อเป็นทางเลือกในงานวัสดุ

ก่อสร้างต่อไป 

ค าส าคัญ:  วัสดุก่อสร้าง  เปลือกไข่ไก่เผา  การทดแทนทราย 

 

Abstract 

This study has the objective to transform the garbage of eggshell from the processed egg industries into 

mortar by taking eggshell from the industrial sector to the process of organic compound disposal by the high 

temperature incineration, starting from the incineration at 100°C then increasing the temperature 100°C every hour 

until reaching the maximum temperature at 800°C. Once finishing the period of 8 hours, it was found that the 

particle size of burned materials was in the range of 0.5-1.5 mm. The burned eggshell was passed the compressive 

strength test. There were 5 mixture ratios of cement to fine sand to burned eggshell as follows 50:150:0, 

50:100:50, 50:75:75, 50:50:100 and 50:0:150, and 3 ratios of water to cement  as follows: 0.40, 0.45 and 

0.50. The compressive strength test result of 5×5×5 cm sample after 7 day curing was that the maximum average 

compressive strength was in the range of 38.40–102.81 kg/cm2, which increased after 28 day curing to 83.93-

140.35 kg/cm2 respectively. The best mixture to obtain the compressive strength was 50:0:150 and the best ratio 
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of water to cement was 0.40. In conclusion, the test results were found that burned eggshell has the potential to 

replace sand in the mortar as the choice of construction materials. 

Keywords: Burned eggshell, Construction materials, Sand replacement 

 

บทน า 

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างในปัจจุบัน มีความต้องการวัสดุก่อสร้างในรูปแบบที่

แตกต่างหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งนี้  วัสดุในกลุ่มของมอร์ตาร์ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่ส าคัญใน

ส าหรับการก่อ การฉาบตกแต่งผิวโครงสร้างและผนังอาคาร จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

ก่อให้เกิดความต้องการในใช้ทรายในสัดส่วนที่สูงมากตามกัน โดยในส่วนผสมมอร์ตาร์นั้น มีทรายเป็น

ส่วนผสมวัสดุที่มีอัตราส่วนที่มากที่สุด กล่าวคือในการผลิตมอร์ตาร์โดยทั่วไปส าหรับงานก่อและฉาบ มี

ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียด 2.5 ถึง 3 ส่วน โดยการผลิตทรายในประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทคือ ทรายบก และทรายแม่น้ า (ชัชวาลย์ และคณะ, 2551) ซึ่งทั้งสองรูปแบบล้วน

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิง ในการผลิตทรายแม่น้ าที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในการใช้

ก่อสร้างที่มีคุณภาพต้องใช้ในพื้นที่การผลิตทรายปริมาณมากอีกทั้งยังส่งผลต่อการทรุดตัวของผิวดินจาก

ระดับที่เปล่ียนแปลงไปในระยะยาว ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ขับเคล่ือนงานวิจัยด้านวัสดุ

ทางเลือกทดแทนหรือเทียบเท่าทรายในงานก่อสร้าง 

นอกจากนี้แล้วประเทศไทยมีการผลิตไข่ไก่ในช่วงปี 2555-2557 มากกว่า 10,000 ล้านฟอง 

(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ท าให้มีเปลือกไข่ไก่ที่เหลือทิ้งจากการบริโภคเป็นจ านวนมากที่

ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากเปลือกไก่ไข่ เช่น การแปร

รูปเป็นอาหารสัตว์หรือการปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดิน แต่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีก าจัดทิ้ง

ด้วยการฝังกลบ ด้วยเหตุเพราะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากขยะ

เปลือกไข่ไก่ก็สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ 

ก่อให้เกิดกล่ินเหม็นในอากาศ อีกทั้งแหล่งทิ้งขยะจากเปลือกไข่ไก่ยังก่อให้เกิดแหล่งสะสมเชื้อโรคอีกด้วย 

(วิชัย, 2555) และจากการส ารวจโรงงานแปรรูปไข่ไก่สดพื้นที่ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พบว่า

ปริมาณเปลือกไข่ไก่เหลือทิ้งในหนึ่งวันมีจ านวนกว่า 500,000 ฟองต่อวัน โดยมีจ านวนเพียงร้อยละ 10 

ถึง 20 เท่านั้นที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ท าปุ๋ยในภาคการเกษตรในท้องถิ่น ส่วนที่เหลือกลายเป็นขยะมูลฝอย

ที่ต้องถูกน าขนส่งไปทิ้งนอกพื้นที่ทั้งหมด ท าให้เกิดต้นทุนทั้งการขนส่งและการก าจัดฝังกลบอันจะส่งผล

กระทบสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่ฝังกลบในอนาคต (รูปที่ 1) 

 

 
 

รูปที่ 1 การส ารวจสภาพขยะเปลอืกไข่ไก่จากโรงงานแปรรูปไขไ่ก่สด บริเวณจงัหวัดนครนายก  
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดท่ีจะสร้างทางเลือกใหม่ในการก าจัดปริมาณเปลือกไข่ไก่ที่เหลือ

ทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ซ่ึงได้มีงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งต่างประเทศและภายในประเทศที่

ท าการศึกษาประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ กันเช่น การใช้ผงเปลือกไข่สดในการทดแทนปูนซีเมนต์ (Pliya & 

Cree, 2015) และการใช้เปลือกไข่ไก่เผาทดแทนทรายในการพัฒนาวัสดุก่อสร้างในกลุ่มคอนกรีตมวลเบา 

(ศักดิ์ดา, 2555) เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยจึงได้เลือกการพัฒนากระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุส่วนผสมใน

งานก่อสร้างเพื่อลดปริมาณการผสมทรายที่ใช้ในมอร์ตาร์เพื่อการก่อสร้างอาคาร โดยท าการศึกษาอัตรา

ส่วนผสมมอร์ตาร์ที่ใช้ปริมาณเปลือกไข่ไก่แปรรูป รวมไปถึงการสร้างมูลค่าให้เปลือกไข่ไก่เป็นทางเลือก

เป็นวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ ศึกษาอิทธิพลของเปลือกไข่ไก่เผาแบบไล่ระดับอุณหภูมิที่มี

ผลต่อก าลังรับแรงอัดมอร์ตาร์ ในปัจจัยสัดส่วนของการผสมแล้วน าผลที่ได้เปรียบเทียบความเหมาะสมการ

ใช้งานต่อไป  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 

1.1 ขั้นตอนที่ 1: การจัดเตรียมและแปรสภาพเปลือกไข่ไก่ 

น าเศษเปลือกไข่ไก่ล้างท าความสะอาด และตากแห้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (รูปที่ 2) จากนั้น น า

เศษเปลือกไข่ไก่ที่ผ่านการตากแห้งเข้าสู่กระบวนการเผาแบบไล่ระดับความร้อนที่อุณหภูมิเริ่มต้น 100 

องศาเซลเซียส ในชั่วโมงแรกเพิ่มระดับความร้อนขึ้น ชั่วโมงละ 100 องศาเซลเซียส ตามล าดับจนกระทั่ง

ได้อุณหภูมิสุดท้ายที่ 800 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลา 8 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นลงภายในเตาเผาจนถึง

ระดับอุณหภูมิห้อง ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง (รูปที่ 3) 

 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมท าความสะอาดเปลือกไข่ไกแ่ละตากแห้ง 

 

 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการอบร้อนด้วยเตาเผา 

หลังจากนั้นน าเปลือกไข่ไก่ที่ผ่านกระบวนการเผาเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่กระบวนการบดละเอียดด้วย

เครื่องบดแบบบอลมิลล์เพื่อให้มีขนาดมวลละเอียดขึ้น และเก็บใส่ภาชนะมิดชิดก่อนจะน าไปผสมมอร์ตาร์

ตัวอย่าง (รูปที ่4) 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการบดละเอียดด้วยเคร่ืองบอลมิลล์ 

 

1.2 ขั้นตอนที่ 2: การทดสอบการกระจายขนาดและปริมาณของเปลือกไข่ไก่เผา 

น าทรายละเอียด(ทรายแม่น้ า)และเปลือกไข่ไก่เผามาทดสอบด้วยเครื่องร่อนตะแกรงแบบ

แม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการตั้งระยะเวลาในการท างานของเครื่องเป็นเวลา 10 นาที แล้วน ามาชั่งน้ าหนักหา

ปริมาณค้างบนตะแกรงขนาดช่องเปิดต่างๆ (รูปที่ 5) โดยได้แสดงผลของการกระจาย และปริมาณไว้ตาม

ตารางที่ 1 

 

 
รูปที่ 5 ขั้นตอนทดสอบการกระจายขนาดและปริมาณของเปลือกไข่ไก่เผาบดละเอียด 

 

ตารางที่ 1 ค่าการกระจายขนาดของทรายละเอียดและเปลือกไขไ่ก่เผาบดละเอียด 

ขนาด ขนาดช่องเปิด ทรายละเอียด เปลือกไข่ไก่เผาบดละเอียด 
ตะแกรง (มม.) ค้างสะสม(%) ผ่าน(%) ค้างสะสม(%) ผ่าน(%) 

# 10 2.00 0.62 99.38 0.06 99.94 
# 16 1.18 0.32 99.06 3.52 96.42 
# 20 0.85 1.04 98.02 7.52 88.90 
# 30 0.60 5.16 92.86 17.82 71.08 
# 40 0.43 13.22 79.64 18.38 52.70 
# 50 0.30 23.72 55.92 15.64 37.06 
# 60 0.25 15.02 40.90 2.20 34.86 

# 100 0.15 24.26 16.64 8.16 26.70 
ถาดรอง ≤ 0.15 16.64 0.00 26.70 0.00 

 

2. ขั้นตอนการผสม 

2.1 ขั้นตอนที่ 1: การจัดเตรยีมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตตัวอย่างมอร์ตาร์ (รูปที่ 6) 
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รูปที่ 6 ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์การผลิตมอร์ตาร์ 

 

จากรูปที่ 6 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุผสมมอร์ตาร์ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 

1 ทรายละเอียด เปลือกไข่ไก่เผาบดละเอียด และน้ าสะอาด โดยการก าหนดอัตราส่วนผสมกับเปลือกไข่ไก่

เผาทดแทนทรายละเอียด โดยน้ าหนักตามตารางที่ 2 ทั้งนี้ ได้ก าหนดชื่อส่วนผสมในระบบหมายเลขและ

ตัวอักษร โดยในส่วนของหมายเลข 40 45 และ 50 หมายถึง อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ 0.40 0.45 และ 

0.50 ตามล าดับ และอักษร A ถึง E หมายถึง การทดแทนทรายด้วยเปลือกไข่ไก่เผา ในอัตราส่วน 3:0  

2:1 1.5:1.5 1:2 และ 0:3 ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น ส่วนผสมที่ 40-D หมายถึง ส่วนผสมที่มีอัตราส่วนน้ า

ต่อปูนซีเมนต์ 0.40 โดยน้ าหนัก และอัตราส่วนของทรายละเอียดต่อเปลือกไข่ไก่เผาโดยน้ าหนัก เท่ากับ 1 

ต่อ 2  

 

ตารางที่ 2 อัตราส่วนโดยน้ าหนกัของส่วนผสม 

ส่วนผสม อัตราส่วนวัสดุผสม อัตราส่วนน้ าตอ่ 

 ปูนซีเมนต์ ทรายละเอยีด เปลือกไข่ไก่เผาบดละเอียด ปูนซีเมนต์ (W/C) 

40-A 50 150 - 0.40 

40-B 50 100 50 0.40 

40-C 50 75 75 0.40 

40-D 50 50 100 0.40 

40-E 50 - 150 0.40 

45-A 50 150 - 0.45 

45-B 50 100 50 0.45 

45-C 50 75 75 0.45 

45-D 50 50 100 0.45 

45-E 50 - 150 0.45 

50-A 50 150 - 0.50 

50-B 

50-C 

50 

50 

100 

75 

50 

75 

0.50 

0.50 

50-D 50 50 100 0.50 

50-E 50 - 150 0.50 

 

2.2 ขั้นตอนที่ 2: กระบวนการผสมตัวอย่างมอร์ตาร์ 

การผสมเริ่มต้นด้วยการผสมวัตถุดิบหลัก ทั้ง 3 ส่วน จนเข้ากันได้ดีแล้วประมาณ 1 นาที  จึงเติม

น้ าตามด้วยอัตราส่วนที่ก าหนด เพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ภายในเวลา 3 นาที หลังจาก

นั้น เทส่วนผสมที่ได้เข้าแบบหล่อรูปลูกบาศก์ขนาด 5 X 5 X 5 เซนติเมตร ที่เตรียมไว้คลุมด้วยพลาสติก

ซีเมนต์-ทราย-เปลือกไข่ไก่เผา-น้ า  
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กันความชื้นแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงถอดตัวอย่างออกจากแบบ น าตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ได้มาท าการ

บ่มชื้นจนอายุครบของการทดสอบ (รูปที่ 7)  

 

 

 
รูปที่ 7 ขั้นตอนการท าสว่นผสมและบ่มชื้นตัวอย่างมอร์ตาร ์

 

2.3 ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบก าลังอัด 

เมื่อตัวอย่างครบอายุการบ่มที่ 7 วัน และ 28 วัน แล้วจึงน าตัวอย่างมาท าการวัดขนาด ชั่งน้ าหนัก 

และท าการทดสอบค่าก าลังรับแรงอัดตามรูปที่ 8 และ 9  

 

          
รูปที่ 8 ขั้นตอนเตรียมการทดสอบค่าก าลังรับแรงอัด 

 

 
รูปที่ 9 การทดสอบตัวอย่าง 

 

เมื่อได้ค่าผลการทดสอบแล้ว จึงท าการเปรียบเทียบอิทธิพลของเปลือกไข่ไก่เผาที่มีผลต่อก าลังรับ

แรงอัดในขั้นตอนต่อไป 
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ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบความละเอียดของทรายและเปลือกไข่ไก่เผา เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.

1776-2542 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 ทั้งนี้ ทรายละเอียดท่ีใช้ในการศึกษาพบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ระบุไว้ทุกช่วงขนาดช่องเปิด นอกจากนั้นแล้วพบว่า เปลือกไข่ไก่เผาแบบไล่ระดับที่ใช้ในการศึกษาผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียงช่วงสุดท้าย (ขนาดช่องเปิด 0.15 มิลลิเมตร) ที่สูงกว่ามาตรฐาน

เล็กน้อย  

 

ตารางที่ 3 ขนาดของมวลผสมละเอียด 

ขนาดช่องเปิด 

(มิลลิเมตร) 

ส่วนท่ีผ่านตะแกรงร้อยละโดยน้ าหนัก 

มอก.1776-2542 ทรายละเอียด เปลือกไข่ไก่เผา 

6.25 100 100 100 

1.18 70-100 99.1 96.4 

0.60 55-100 92.9 71.1 

0.30 5-75 55.9 37.1 

0.15 0-20 16.6 26.7 

 

ผลการทดสอบค่าก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ผสมเปลือกไข่ไก่เผาบดละเอียดได้แสดงไว้ใน

ตารางที่ 4 โดยทั่วไปพบว่า ก าลังรับแรงอัดมีการพัฒนาตามระยะเวลา ตัวอย่างเช่น ส่วนผสมชุด 50-A ถึง 

E พบว่า ก าลังรับแรงอัดตัวอย่างเริ่มที่อายุ 7 วัน มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 38.40 และค่าสูงสุดเท่ากับ 78.17 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) โดยเมื่อตัวอย่างพัฒนาก าลังจนครบอายุ 28 วัน พบว่ามีค่าต่ าสุด

เท่ากับ 83.93 และค่าสูงสุดเท่ากับ 115.59 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ในส่วนของคุณสมบัติ

ด้านความหนาแน่นที่อายุการบ่ม 28 วัน พบว่า ทุกส่วนผสมมีค่าความหนาแน่น อยู่ในช่วง 1,800 ถึง 

1,950 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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ตารางที่ 4 ค่าก าลังรับแรงอัดและความหนาแนน่ของตวัอย่าง 

ส่วนผสม 
ก าลังแรงอัด (kg/cm2) ค่าความหนาแน่น (kg/m3) 

7 วัน 28 วัน 7 วัน 28 วัน 

40-A 65.21 87.23 1,905.4 1,859.4 

40-B 57.98 98.65 1,887.6 1,881.8 

40-C 53.20 108.35 1,821.5 1,901.5 

 40-D 61.37 130.86 1,842.8 1,857.1 

40-E 82.20 140.35 

 

1,833.7 1,904.3 

45-A 45.23 85.18 1,894.1 1,888.2 

45-B 52.22 96.79 1,878.8 1,870.0 

45-C 93.06 106.92 1,900.2 1,945.7 

45-D 102.81 120.26 1,886.8 1,820.1 

45-E 76.08 119.10 1,832.8 1,866.7 

50-A 52.44 83.93 1,879.2 1,861.1 

50-B 38.40 93.65 1,830.0 1,876.5 

50-C 78.17 102.40 1,884.6 1,862.0 

50-D 76.35 108.98 1,860.2 1,805.1 

50-E 75.30 115.59 1,806.1 1,837.1 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การทดสอบลักษณะทางกายภาพของเปลือกไข่ไก่ เมื่อผ่านกระบวนการเผาแบบไล่ระดับสามารถ

เปรียบเทียบคุณสมบัติของการทดแทนทรายละเอียด เพื่อใช้ในการเป็นส่วนผสมของวัสดุมอร์ตาร์ ตามรูป

ที่ 10 พบว่า มีคุณสมบัติด้านความต้านทานแรงอัดที่ 28 วัน ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 

(มีค่าก าลังรับแรงอัดสูงกว่า 25.5 และ 51.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส าหรับงานประเภทฉาบผนัง

ก่อ และงานฉาบผิวคอนกรีตตามล าดับ) โดยที่ทุกส่วนผสมผ่านเกณฑ์ส าหรับงานฉาบผนังก่อ ตั้งแต่อายุ 7 

วัน และเมื่อเวลาผ่านไปจนครบ 28 วัน จากรูปที่ 10 พบว่า ทุกส่วนผสมสามารถใช้ประยุกต์เป็นมอร์ตาร์

ส าหรับฉาบได้ (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2542) ดังนั้น การใช้เปลือกไข่ไก่เผาแบบ

การไล่ระดับอุณหภูมิความร้อน ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปทดแทนทรายละเอียดทุกส่วนผสมได้

อย่างมีนัยส าคัญ 

 
รูปที่ 10 ผลของปริมาณเปลือกไข่ไก่เผา และอัตราส่วนของน้ าต่อซีเมนต์ (W/C) ท่ีมีต่อก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ 
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การทดสอบค่าก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ที่ผสมเปลือกไข่ไก่เผา ตามรูปที่ 10 เมื่อพิจารณาค่า

ก าลังรับแรงอัดของอัตราส่วนผสมในรายละเอียดของแต่ละส่วนผสมที่มีปริมาณเปลือกไข่ไก่เผาแตกต่าง

กันในช่วงอายุการบ่ม 7 วัน และ 28 วัน พบว่า ค่าก าลังแรงอัดของมอร์ตาร์มีค่าก าลังเพิ่มขึ้นตามอายุการ

บ่มท่ีมากขึ้น จากผลการทดสอบตัวอย่างมอร์ตาร์ที่อัตราส่วนผสมของเปลือกไข่ไก่เผาช่วงอายุการบ่ม 7 วัน  

เช่น ตัวอย่างส่วนผสม 40-A ถึง 40-E ค่าก าลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง 53.20–82.20 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร ส่วนผสม 45-A ถึง 45-E ค่าก าลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง 45.23–102.81 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร ส่วนผสม 50-A ถึง 50-E ค่าก าลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง 38.40–78.17 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร และช่วงอายุการบ่ม 28 วัน ตัวอย่างส่วนผสม 40-A ถึง 40-E ค่าก าลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง 

87.23–140.35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนผสม 45-A ถึง 45-E ค่าก าลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง 

85.18–120.26 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนผสม 50-A ถึง 50-E ค่าก าลังรับแรงอัดอยู่ในช่วง 

83.93–115.59 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยของส่วนผสมด้านอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์พบว่า  เมื่ออัตราส่วนน้ าต่อ

ปูนซีเมนต์ลดลง ส่งผลให้ค่าก าลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามล าดับในช่วงของการทดสอบ ซึ่งแนวทางการ

พัฒนาก าลังตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ าในส่วนผสมสอดคล้องกับแนวทางของการท าส่วนผสมในคอนกรีต

ทั่วไป (ชัชวาลย์, 2551) ทั้งนี้ ก าลังของตัวอย่างที่พัฒนาตามอายุการบ่มสอดคล้องกับงานวิจัยด้านการใช้

เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในการพัฒนาคอนกรีตมวลเบา (ศักดิ์ดา, 2555) และเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ

ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน อย่างเช่น เปลือกหอยเผาประเภทต่างๆ พบว่า มีค่าก าลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุ

ก าลังอัดของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นตามอายุเช่นเดียวกัน (ชโลทร, 2552) 

 

สรุปผลการศึกษา 

ดังนั้น สรุปได้ว่าแนวทางการประยุกต์ใช้เปลือกไข่ไก่เผาให้เกิดประโยชน์ รวมถึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ในรูปของมวลรวมละเอียดนั้น สามารถประยุกต์ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาในรูปของผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์

ส าหรับฉาบด้านค่าก าลังรับแรงอัด โดยที่สามารถเลือกใช้กลุ่มที่มีค่าความต้านแรงอัดสูง (ส่วนผสมที่มีค่า 

W/C =0.40) ในงานฉาบผิวคอนกรีต และในส่วนของฉาบผนังก่อเลือกใช้กลุ่มที่มีค่าความต้านแรงอัด

รองลงมาได้ (ส่วนผสมท่ีมีค่า W/C =0.45 หรือ 0.50)  นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย

ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการพัฒนาวัสดุทางเลือกในงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวชั้นน าของโลก โดยประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว คิดเป็น 8.6 

เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี ในปี พ .ศ. 2557 และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายได้ 5,356 ล้านบาท จากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ.2556 

ดังนั้น การท่องเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่การวางแผนการเดินทางเป็นขั้นตอนที่

ใช้เวลามากส าหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นปัญหาท่ีรู้จักกันในชื่อปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน บทความนี้ จึงน าเสนอ

วิธีการส าหรับการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติตามประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียว โดยได้ท าการส ารวจข้อมูลต าแหน่งของ

สถานท่ีท่องเท่ียวจาก Google Maps และการลงพื้นท่ีส ารวจของผู้วิจัย จากนั้น ท าการแก้ปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน

เพื่อหาเส้นทางการเดินทางท่ีสั้นที่สุดส าหรับนักท่องเท่ียว โดยใช้อัลกอริทึมเนียร์เรสเนเบอร์ 

ค าส าคัญ:  การจัดเส้นทาง  ปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน  เพชรบูรณ์  แอนดรอยด์  แอปพลิเคชันวางแผนท่องเท่ียว 

 

Abstract 

 Thailand is one of the premier tourist destinations in the world, and tourism industry is a significant sector 

for the Thai economy. The direct contribution of travel and tourism to GDP was 8.6% of total GDP in 2557. In 

addition, the revenue from tourism industry in Phetchabun was around 5,356 million baht in 2556. Therefore, 

tourism has become an important sector that has a huge impact on economic activity in Phetchabun. However, the 

process of itinerary planning is often the most time-consuming step for tourists which is known as the travelling 

salesman problem. Consequently, this paper presents a methodology for automatic itinerary planning based on type 

of tourist attractions. The position of attractions were obtained from Google Maps and surveying. The nearest 

neighbor algorithm was used to determine the solution for the travelling salesman problem to find the shortest path 

for itinerary planning. 

Keywords: Routing, Travelling salesman problem, Phetchabun, Android, Travel planning application 

 

บทน า 

การท่องเที่ยวมีบทบาทและความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ .2557 

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 8.6 เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี (World Travel & Tourism 

Council, 2558) และจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก จังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่ท่องเที่ยว

มากมายหลากหลายรูปแบบ การท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

582 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ยี
 

ในปี พ.ศ.  2556  มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1,792,327 คน เป็นชาว

ไทย 1,770,205 คน เป็นชาวต่างชาติ 22,122 คน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน 

5,356.62 ล้านบาท (สารสนเทศจังหวัด, 2559) ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 จ านวนนักท่องเท่ียว และรายได้จากการท่องเท่ียว จังหวัดเพชรบูรณ ์

รายการ จ านวน 

2552 2553 2554 2555 2556 

จ านวนนักทอ่งเที่ยว (คน) 823,140 1,226,193 1,303,136 1,509,632 1,792,327 

ชาวไทย 817,909 1,217,924 1,288,443 1,487,892 1,770,205 

ชาวต่างประเทศ 5,231 8,269 14,693 21,740 22,122 

รายได้จากการทอ่งเที่ยว (ล้านบาท) 1,914.99 3,361.86 3,532.72 4,380.72 5,356.62 

 

แต่เนื่องจาก สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอยู่เป็นจ านวนมากท าให้นักท่องเที่ยวเกิด

ปัญหาในการวางแผนการท่องเที่ยวให้ได้จ านวนสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ได้เที่ยวมากที่สุดภายในระยะเวลา

ที่จ ากัด จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์  ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่สามารถช่วยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการช่วย

ให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สะดวกมากย่ิงขึ้น โดย

นักท่องเที่ยวท าการเลือกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้น แอปพลิเคชันจะช่วยแนะน าล าดับเส้นทาง

การท่องเที่ยวที่ส้ันที่สุดให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยใช้ทฤษฎีกราฟในการค านวณหาเส้นทาง 

การใช้ทฤษฎีกราฟในคอมพิวเตอร์ท าได้ด้วยการสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟเพื่อใช้เก็บ

ความสัมพันธ์ของโหนด (Vertices) และการเชื่อมต่อ (Edges) โดยทฤษฎีกราฟสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ในการวิเคราะห์เส้นทางที่ส้ันที่สุดได้ เช่น การเดินทางของเซลล์แมน (Traveling Salesman Problem: 

TSP) ซึ่งเป็นปัญหาการเดินทางที่ต้องไปให้ครบทุกจุดที่ก าหนดด้วยเส้นทางที่ส้ันที่สุด อย่างเช่น  งานวิจัย

ของเสกสรร และคณะ ได้ท าการประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางรถรางน าเที่ยวของเทศบาลนคร

เชียงราย (เสกสรรค์ และคณะ, 2557) 

นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มต้องการ

ท่องเที่ยวแบบชื่นชมธรรมชาติ ในขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มสนใจด้านวัฒนธรรมเป็นต้น ส่งผลให้

นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกัน ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาช่วย

ในการวางแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยในปี  พ.ศ.2558 ดวง

เดือน อัศวสุธีรกุล (ดวงเดือน, 2558) ได้เสนอแนวคิดกระบวนการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติ โดยใช้

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อแนะน าแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวแต่ละคน 

รวมถึง ความส าคัญของการใช้เวลาการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า โดยกระบวนการที่น าเสนอสามารถแนะน า

แผนการเดินทางได้ทั้งแบบวันเดียวและแบบหลายวัน และในปี  พ.ศ. 2556 ณรงค์ พลีรักษ์ (ณรงค์, 

2556) ได้จ าแนกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางเชิงนิเวศ 

และได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน โดยแบ่งออกได้เป็น 4 เส้นทาง ได้แก่ 
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เส้นทางธรรมชายฝั่งทะเล เส้นทางย้อนรอยต านานนิทานพื้นบ้านพระรถเมรี เส้นทางถ้ าธรรมะ และเส้นทาง

ธรรมชาต ิ

วิธีการ 

งานวิจัยนี้ ท าการรวบรวมรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้น วิจัยได้ท า

การรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าให้กับแอปพลิเคชัน เพื่อใช้

ในการจัดหาเส้นทางการท่องเที่ยวที่ส้ันที่สุด โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยว 7 

ประเภท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) คือ ธรรมชาติและสัตว์ป่า วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและ

แหล่งมรดก สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สันทนาการและบันเทิง โครงการหลวงและ

โครงการในพระราชด าริ 

แอปพลิเคชันช่วยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดเพชรบูรณ์

พัฒนาขึ้น เพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยพัฒนาด้วยเครื่องมือ Android Studio ด้วยภาษาจา

วา และมีการเรียกใช้ Google Maps Android API เพื่อช่วยในการแสดงแผนที่ โดยการแสดงสถานที่

ท่องเที่ยวแต่ละประเภทใช้มาร์กเกอร์ที่แตกต่างกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมองภาพรวมของสถานที่

ท่องเที่ยวแต่ละประเภทว่าอยู่ที่ต าแหน่งใดได้อย่างสะดวก โดยแสดงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละประเภทใช้

มาร์กเกอร์จาก Google Maps Android API ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 มาร์กเกอร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละประเภท 

ประเภทของสถานที่ทอ่งเที่ยว มาร์กเกอร ์

ธรรมชาติและสัตว์ป่า BitmapDescriptorFactory.HUE_GREEN 

วิถีชีวิต BitmapDescriptorFactory.HUE_BLUE 

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ BitmapDescriptorFactory.HUE_ORANGE 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ BitmapDescriptorFactory.HUE_ROSE 

สันทนาการและบันเทิง BitmapDescriptorFactory.HUE_MAGENTA 

โครงการหลวงและโครงการในพระราชด าริ BitmapDescriptorFactory.HUE_YELLOW 

 

งานวิจัยนี้จัดเก็บต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบพิกัดละติจูดและลองจิจูด และท าการ

ค านวณระยะห่างระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งด้วย Haversine Formula ดังสมการต่อไปนี้ (Cassa 

และคณะ, 2548) 

dlat = lat2 - lat1; 

dlon = lon2 - lon1; 

a = (sin(dlat/2)) ^2 + cos(lat1) * cos(lat2) * (sin(dlon/2)) ^2; 

c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a)); 

โดยก าหนดให้ 

lat1 คือละติจูดของต าแหน่งที่ 1 และ lat2 คือละติจูดของต าแหน่งที่ 2 

lon1 คือลองติจูดของต าแหน่งที่ 1 และ lon2 คือลองติจูดของต าแหน่งที่ 2 

dlat คือระยะห่าง(ละติจูด)ระหว่างต าแหน่งที่ 1 และ 2 
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dlon คือระยะห่าง(ลองติจูด)ระหว่างต าแหน่งที่ 1 และ 2 

c คือระยะห่างระหว่างต าแหน่งที่ 1 และ 2 ในหน่วยกิโลเมตร 

จากนั้น ท าการแก้ปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน เพื่อหาเส้นทางท่องเที่ยวที่ส้ันที่สุด ส าหรับการ

เดินทางของนักท่องเที่ยวโดยใช้อัลกอริทึมเนียร์เรสเนเบอร์ (Nearest neighbor algorithm) ดังแสดงโค๊ด

ของฟังก์ชัน tsp() ในภาษาจาวาดังต่อไปนี้  

ArrayList<Integer> tsp(int adjacencyMatrix[][]) { 

    ArrayList<Integer> result = new ArrayList<Integer>(); 

    numberOfNodes = adjacencyMatrix[1].length - 1; 

    int[] visited = new int[numberOfNodes + 1]; 

    visited[1] = 1; 

    stack.push(1); 

    int element, dst = 0, i; 

    int min = Integer.MAX_VALUE; 

    boolean minFlag = false; 

    result.add(0);  

    while (!stack.isEmpty()) { 

        element = stack.peek(); 

        i = 1; 

        min = Integer.MAX_VALUE; 

        while (i <= numberOfNodes) { 

            if (adjacencyMatrix[element][i] > 1 && visited[i] == 0) { 

                if (min > adjacencyMatrix[element][i]) { 

                    min = adjacencyMatrix[element][i]; 

                    dst = i; 

                    minFlag = true; 

                } 

            } 

            i++; 
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        } 

        if (minFlag) { 

            visited[dst] = 1; 

            stack.push(dst); 

            result.add(dst-1); 

            minFlag = false; 

            continue; 

        } 

        stack.pop(); 

    } 

    return result; 

} 

โดยก าหนดให้ 

- adjacencyMatrix คืออินพุท 

- result คือเอาต์พุท 

ผลการศึกษา 

แอปพลิเคชันช่วยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่หนึ่งเป็นแผนที่แสดงต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวแบบแยกประเภทของ

สถานที่ท่องเที่ยวด้วยสีของมาร์กเกอร์ (Marker) ที่แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 1-4 และส่วนที่สองท า

หน้าที่จัดเส้นทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ได้เส้นทางการท่องเที่ยวที่ส้ันที่สุดให้กับ

ผู้ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 5-8 

หน้าหลักของแอปพลิเคชันช่วยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แสดงในรูปที่ 1 และจากหน้าหลักเมื่อผู้ใช้เลือกที่มาร์กเกอร์แอป

พลิเคชันจะแสดงภาพของสถานที่ท่องเที่ยวและชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวดังแสดงในรูปที่ 2  
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  รูปที่ 1  หน้าหลักของแอปพลิเคชัน           รูปที่ 2  ผูใ้ช้เลือกท่ีมาร์กเกอร์ 

 

ผู้ใช้สามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ โดยเลือกที่ด้านบนของแอป

พลิเคชัน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือก 7 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 3 และเมื่อผู้ใช้เลือกประเภทแล้ว 

มาร์กเกอร์ในแผนที่จะแสดงเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวประเภทนั้นๆ เช่นในรูปที่ 4 ผู้ใช้เลือกสถานที่

ท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ 

    

  

รูปที่ 3  ประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียว   รูปที่ 4  สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
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เมื่อผู้ใช้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ผู้ใช้จะสามารถกดปุ่ม ROUTE 

เพื่อให้แอปพลิเคชันหาเส้นทางที่ส้ันที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทนั้น โดยมีต าแหน่งของผู้ใช้เป็น

ต าแหน่งเริ่มต้นได้ เช่น ผู้ใช้อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้วผู้ใช้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวประเภท

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และกดปุ่ม Route ผู้ใช้จะได้ผลลัพธ์เป็นมาร์กเกอร์ที่แสดงล าดับของสถานที่ท่องเที่ยวที่

แนะน าให้ผู้ใช้เรียงล าดับเริ่มจากมาร์กเกอร์หมายเลข 1 ไปจนครบทุกสถานที่ท่องเที่ยวในประเภทสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ โดยแอปพลิเคชันจะแสดงต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวล าดับที่ 1 ที่กึ่งกลางหน้าจอดังแสดงใน

รูปที่ 5 จากนั้น ผู้ใช้สามารถเล่ือนไปดูสถานที่ท่องเที่ยวในล าดับถัดไปได้ด้วยการกดปุ่ม NEXT หรือ

ย้อนกลับไปดูสถานที่ท่องเที่ยวล าดับก่อนหน้าได้ด้วยการกดปุ่ม PREV ที่ด้านล่างของหน้าจอได้ดังแสดง

ในรูปที่ 6 ซึ่งแสดงต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวในล าดับที่ 2 ท่ีกึ่งกลางหน้าจอหลังจากผู้ใช้กดปุ่ม NEXT 

    

  

รูปที่ 5  สถานท่ีท่องเท่ียวล าดับท่ี 1 ที่ก่ึงกลางหนา้จอ     รูปที่ 6  สถานท่ีท่องเท่ียวล าดับท่ี 2 ทีก่ึ่งกลางหนา้จอ 

 

เมื่อผู้ใช้เลือกที่มาร์กเกอร์ที่แสดงล าดับของสถานที่ท่องเที่ยว มาร์กเกอร์ยังคงแสดงข้อมูลรูปภาพและ

ชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวได้เช่นเดิม ดังแสดงในรูปที่ 7 และผู้ใช้ยังคงสามารถเล่ือนไปดูสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆ รวมถึงการซูมเข้าและการซูมออกได้เป็นปกติ ร่วมกับการใช้ปุ่ม PREV และปุ่ม NEXT ที่ด้านล่าง

ของหน้าจอได้ ดังแสดงในรูปที่ 8 ผู้ใช้ซูมออกเพื่อให้แอปพลิเคชันแสดงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 
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รูปที่ 7  มาร์กเกอร์ท่ีแสดงล าดับของสถานท่ีท่องเท่ียว  รูปที่ 8 ผู้ใช้ซมออกเพื่อให้แอปพลิเคชัน 

ยังคงแสดงข้อมูลรูปภาพ และชื่อของสถานท่ีท่องเท่ียวได ้ แสดงสถานท่ีท่องเท่ียวท้ังหมด 

 

แอปพลิเคชันสามารถแสดงต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวแบบแยกประเภทด้วยสีของมาร์กเกอร์ 

และแอปพลิเคชันสามารถแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังสามารถใช้ระบบน า

ทางของ Google Maps ร่วมด้วยได้อย่างสะดวกด้วยการเลือกมาร์กเกอร์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป

จากนั้นกดเครื่องหมาย น าทาง ที่ด้านล่างของหน้าจอแอปพลิเคชันก็จะท าการเรียก Google Maps ขึ้นมา

เพื่อน าทางให้กับผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 9 และ 10 

    

 
 

 รูปที่ 9  การน าทางของ Google Maps    รูปที่ 10  การน าทางของ Google Maps 
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อภิปรายผลการศึกษา 

แอปพลิเคชันช่วยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบูรณ์

แยกตามประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายในแอปพลิเคชันเดียว  

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นยังมีข้อจ ากัดในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้โดยดูจากต าแหน่งเท่านั้น 

ยังไม่สามารถดูจากวัน-เวลาได้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีก าหนดเวลาในการท่องเที่ยวที่เหมาะสม

เช่น ถนนคนเดินเพชรบูรณ์ มีเฉพาะช่วงเย็น-หัวค่ าของทุกวันศุกร์เท่านั้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการจัดเส้นทางการ

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้นักท่องเที่ยวจ านวน 10 คน ทดลองใช้แอพพลิเคชัน ผลการ

ทดลองมีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ “ในระดับดี“ โดยมีเรื่องที่แนะน าให้มาปรับปรุงคือนักท่องเที่ยว

ต้องการเลือกท่ีจะท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 1 ประเภท 
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การตรวจหาเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica)  

บริเวณชายแดนไทย-พม่า 
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บทคัดย่อ 

 เชื้อ Trypanosoma spp. เป็นปรสิตชนิดหนึง่ ในกลุ่มโปรโตซวัท่ีมีแส้ ก่อให้เกิดโรค Trypanosomiasis ซึ่งเปน็โรค

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวงัในการเปิดประชาคมเศรษกิจอาเซยีน (AEC) ซึ่งมีการเคล่ือนยา้ยแบบเสรีของประชากร 

การศึกษาในคร้ังนี้ เพื่อหาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp. ในเลือดของหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ซึ่งเปน็รังโรค

ท่ีส าคัญ โดยเก็บจากบริเวณชายแดนไทย-พม่า (อ.แม่สอด จ.ตาก) จ านวน 100 ตวั เพื่อตรวจหาเชื้อโดยวิธีการท าฟิล์ม

เลือดบาง (Thin blood film) และ PCR (Polymerase Chain Reaction) ผลการศึกษา พบอัตราความชุกของการติดเชื้อ 

Typanosama spp. จากการท าฟิล์มเลือดบาง คิดเป็น ร้อยละ 14 และเม่ือใช้ไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะต่อ Trypanosoma.lewisi 

ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ก่อโรคจากสตัว์สู่คน ในการเพิ่มจ านวนยีนด้วยเทคนิค PCR พบว่าเชื้อ Typanosama spp. เกือบ

ท้ังหมด หรือ 92.8 % (13/14) ให้ผลบวก ดงันัน้การศึกษานี้ชี้ใหเ้ห็นว่าหนูพุกใหญ่ เปน็แหล่งรังโรคของเชื้อปรสิตท่ี

ติดต่อจากสัตว์สู่คนท่ีต้องคอยเฝา้ระวงั  

ค าส าคัญ: ทริปปาโนโชมา เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน หนูพุกใหญ่ 

 

Abstract 

 Trypanosoma spp. is flagellated parasitic protozoan that causes trypanosomiasis.  The Thai Ministry of 

Public Health provides implementation of trypanosomiasis surveillance according to the free flow of people in 

ASEAN Economic Community (AEC).  The aim of this study is to investigate the prevalence of blood parasitic 

infection in the Bandicota indica, which is an important reservoir in the Thai – Myanmar border area (Maesot district, 

Tak province). One hundred blood samples were obtained and examined by thin blood smears, whereas chain 

reaction (PCR). Trypanosoma spp. was found in 14 % by thin blood smear, whereas 92.8 % were positive by 

PCR using the specific primers for Typanosama lewisi. Therefore, our study suggested that the B. indica migjht be 

the reservoir of the zoonotic trypanosome that should be monitored.  

KEYWORDS: Trypanosoma spp., Polymerase Chain Reaction (PCR), Zoonoses, Bandicota  indica 
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การศึกษา T2*magnetic resonance imaging ในการประเมินภาวะธาตุเหล็กเกิน ในผู้ป่วย

ธาลัสซีเมีย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พีระพล วอง1*, มยุรี กิตติจารุขจร2, เอกอมร เทพพรหม1, รวิสุต เดียวอิศเรศ1 และวาณีรัตน์ กาฬสีห์2 

 

The study of T2*magnetic resonance imaging for the assessment of iron overload in 

thalassemia at Naresuan University Hospital  

Peerapon Wong1*, Mayuree Kittijarukhajorn2, Akamon Tapprom1, Rawisut Deoisares1 

and Waneerat Galassi2  

 
1หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก 2ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1Thalassemia Research Unit, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok Province. 

2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok Province. 

*Corresponding author. E-mail  : peeraponw@nu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 ภาวะธาตุเหล็กเกินเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคัญของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  การศึกษานี้จัดท าขึ้นเพื่อ

ประเมินการใช้ magnetic resonance imaging (MRI) ในการตรวจติดตามภาวะธาตุเหล็กเกินในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดย

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแบบสหสถาบัน ซึ่งด าเนินการโดย Asia Pacific Iron Overload Network รวบรวมผู้ป่วย

ธาลัสซีเมียท่ีติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2559 จ านวน 10 

ราย ผู้ป่วย 7 ราย เป็น transfusion-dependent thalassemia ท าการตรวจ MRI ท่ีตับและหัวใจ ห่างกันอย่างน้อยทุก 6 

เดือน รายละ 2-3 คร้ัง ประเมินระดับธาตุเหล็กโดยใช้ software ท่ีได้รับการพัฒนาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

โดยแปลงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นค่า liver และ cardiac T2* มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที (mSec) ท าการเจาะเลือดเพื่อ

ตรวจระดับ ferritin ควบคู่ไปกับการตรวจ MRI ในแต่ละครั้ง จากการตรวจ MRI จ านวน 25 ครั้ง พบการตรวจ MRI ท่ี

มีค่า liver iron concentration (LIC) ในระดับปกติ (< 3 mg/g dw) จ านวน 5 ครั้ง โดยมีระดับ ferritin 279-572 

µg/L, LIC ระดับรุนแรงน้อย (3-7 mg/g dw) 1 คร้ัง มีระดับ ferritin 1,046 µg/L, LIC ระดับรุนแรงปานกลาง (7-

15 mg/g dw) 14 ครั้ง มีระดับ ferritin 381-3,902 µg/L และ LIC ระดับรุนแรงมาก (> 15 mg/g dw) 5 ครั้ง มี

ระดับ ferritin 2,314-12,936 µg/L พบผู้ป่วย 1 ราย ท่ีมีระดับ ferritin เพียง 381-547 µg/L แต่มี LIC ระดับ

รุนแรงปานกลาง ไม่พบผู้ป่วยท่ีมีภาวะธาตุเหล็กเกินในหัวใจ (cardiac T2* < 25 mSec) ระดับค่า LIC มีความสอดคล้อง

กับระดับ ferritin อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ [r2 = 0.781 (p < 0.01)] แต่ไม่พบความสอดคล้องระหว่างค่า cardiac T2* 

กับ ferritin [r2 = -0.297 (p = 0.191)] การประเมินภาวะธาตุเหล็กเกินโดยใช้  MRI สามารถตรวจวัดระดับธาตุ

เหล็กในอวัยวะท่ีต้องการได้โดยตรง จงึเป็นวิธีท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินระดับธาตุเหล็กเพิ่มเติมจากการใช้การ

ตรวจวัดระดับ ferritin ในเวชปฏิบัติ 

ค าส าคัญ: การตรวจวินิจฉัยภาพรังสีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ภาวะเหล็กเกิน  ธาลัสซีเมีย  
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Abstract 

Iron overload is an important complication in thalassemia. This study was a part of the multicentered 

clinical research conducted by Asia Pacific Iron Overload Network to evaluate clinical application of magnetic 

resonance imaging (MRI) for the assessment of iron overload in thalassemia. Ten thalassemic patients were recruited 

at Naresuan University Hospital between October 2014 and March 2016. Seven of the patients were transfusion-

dependent thalassemia. Two to three episodes of MRI study, at least 6 months apart, were performed in each patient 

to assess iron status in liver and heart. Level of iron was calculated using software developed by Siriraj Hospital, 

by converting MRI signal to liver and cardiac T2* value in millisecond (mSec). Serial serum ferritin was obtained 

according to each study episode of MRI. Among 25 MRI studies, there were 5 with normal liver iron concentration 

(LIC) (< 3  mg/g dw) which had ferritin values ranged from 279  to 572  µg/L; 1  mildly severe iron overload 

(3-7  mg/g dw), ferritin 1,046  µg/L; 14  moderately severe iron overload (7-15  mg/g dw), ferritin 381-

3,902 µg/L and 5 severe iron overload (> 15 mg/g dw), ferritin 2,314-12,936 µg/L. There was one patient 

with ferritin values ranged from 381 to 547 µg/L but had moderately severe iron overload in liver demonstrated 

by MRI. No patients with cardiac iron overload (cardiac T2*  < 25  mSec) were found in this study. There was a 

statistical significant correlation between LIC from MRI and ferritin [r2 = 0.781 (p < 0.01)]. However, correlation 

between cardiac T2* and ferritin could not be demonstrated [r2 = -0.297 (p = 0.191)]. By direct assessment of 

iron overload within target organs, T2*MRI could bring additional benefit upon serum ferritin in clinical practice. 

Keywords: T2*magnetic resonance imaging, iron overload, thalassemia 
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การแยกเชื้อของ Cryptococcus neoformans จากมูลนก และต้นไม้  

จากหลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 

ศิริประภา จันทะบุญ1,2*, ศักรินทร์ สุขสกล1,2 และกานต์รวี ขยัน1,3* 

 

Isolation of Cryptococcus neoformans from Bird Droppings and Trees from Various 

Provinces in the North and Northeast, Thailand 

Siriprapa Juntaboon1, 2*, Sakkarin Suksakol1, 2
 and Kantarawee Khayhan1, 3* 
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1 Department Microbiology, School of Medical Sciences, University of Phayao, Muang District, Phayao, 56000 
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* Corresponding author. E-mail: tonnoon_siriprapa@hotmail.com, kantarawee.kh@up.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 Cryptococcus neoformans เป็นเชื้อฉวยโอกาส โดยเป็นสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (cryptococcal 

meningitis) ได้ท้ังในคนปกติ และคนท่ีมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในสิ่งแวดล้อมเชื้อ C. neoformans มีความสัมพันธ์กับ

นกและต้นไม้หลายชนิด ในการศึกษาในครั้งนี้จึงได้ท าการเก็บตัวอย่างมูลนก และต้นไม้ท้ังหมด 149 ตัวอย่าง, 93 

ตัวอย่างได้มาจากมูลนก ประกอบด้วย นกพิราบ (Columba livia), นกเอ้ียง (Acridotheres tristis), นกปรอดหัวโขน 

(Pycnonotus jocosus), นกขุนทอง (Gracula religiosa), นกแซงแซว (Dicrurus macrocercus), นกกระจาบ (Ploceus 

hypoxanthus), นกแก้ว (Psittacula eupatria), นกหงส์หยก (Melopsittacus undulates) และนกกางเขน (Copsyhus 

malabaricus) และ 56 ตัวอย่างได้มาจากต้นไม้ ประกอบดว้ย ต้นยูคาลิปตัส (Eucalyptus), ต้นคูณ (Cassia fistula), ต้น

กางขี้มอด (Albizia odoratissima), ต้นกาสะลอง (Millingtonia hortensis), ต้นมะขาม (Tamarindus indica), ต้นขี้เหลก็ 

(Senna siamea Lam), ต้นหางนกยูง (Caesalpinia pulcherrima), ต้นโพธ์ิ (Ficus religiosa), ต้นลีลาวดี (Plumeria 

spp.), ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis), ต้นสน (Pinus kesiya), ต้นสัก (Tectona grandis), ต้นกระท้อน 

(Sandoricum koetjape) และต้นไทร (Ficus benjamina) จากเชียงใหม่ เชียงราย ก าแพงเพชร ขอนแก่น สุรินทร์ และ

สุโขทัย ถูกน ามาแยกเชื้อ the Cryptococcus neoformans/C. gattii species complex จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารและการ

ทดสอบทางชีวเคมี สามารถแยกเชื้อ C. neoformans ได้ 10 ไอโซเลท (6.71%) จากมูลนกพิราบในจังหวัดเชียงใหม่  

การศึกษาความรุนแรงของเชื้อ C. neoformans ท่ีแยกได้จากมูลนกพิราบดังกล่าว เปรียบเทียบกับไอโซเลตท่ีแยกได้จาก

ผู้ป่วย โดยอาศัยความสามารถในการฆ่า Caenorhabditis elegans ในการทดสอบ พบว่า เชื้อ C. neoformans ไอโซเลตท่ี

แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและท่ีแยกได้จากผู้ป่วย มีความสามารถในการฆ่า C. elegans ได้ไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคญั: Cryptococcus neoformans  มูลนก  ต้นไม้ ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประเทศไทย 
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Abstract 

 Cryptococcus neoformans is an opportunistic pathogen that causes cryptococcal meningitis in both 

immunocompetent and immunocompromised individuals. In environments C. neoformans associates to various kinds 

of birds and trees, In this study we collected  totally 149 samples of bird droppings and trees, including 93 samples 

of bird droppings from pigeon (Columba livia(, myna (Acridotheres tristis), red-whiskered bulbul (Pycnonotus 

jocosus ( , hill myna (Gracula religiosa ( , drongo  ( Dicrurus macrocercus(, weaver bird (Ploceus hypoxanthus(, 

parrot (Psittacula eupatria(, budgerigar (Melopsittacus undulates( and oriental magpie robin  ( Copsyhus 

malabaricus(, and 56 samples of tree samples from Eucalyptus tree, golden shower (Cassia fistula(, black siris 

(Albizia odoratissima(, cork tree (Millingtonia hortensis(, tamarin (Tamarindus indica(, cassod tree (Senna siamea 

Lam(, barbados pride (Caesalpinia pulcherrima(, sacred tree (Ficus religiosa(, frangipani (Plumeria spp.(, black 

wattle (Acacia auriculiformis(, khasiya pine (Pinus kesiya(, teak (Tectona grandis(, sentul (Sandoricum koetjape( 

and golden fig (Ficus benjamina( from Chiang Mai, Chiang Rai, Kamphaengphet, Khon Kaen, Phayao, Surin and 

Sukhothai were collected to isolate the Cryptococcus neoformans/C. gattii species complex. Based on culture and 

biochemical methods the investigation showed that ten isolates of C. neoformans (6.21%( were recovered from 

pigeon droppings from Chiang Mai. Compare to clinical isolates, virulence of C. neoformans isolated from pigeon 

droppings using Caenorphabditis elegans showed that the killing ability of environmental and clinical isolates was 

no difference. 

Keywords : Cryptococcus neoformans, Bird Droppings, Trees, North and Northeast, Thailand 
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ความเครียด ความอ่อนล้า และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลังคลอด 

ของผู้เป็นมารดาครั้งแรก 

พัชยา ฟั่นล้อม1*,  ฉวี  เบาทรวง2 และนันทพร  แสนศิริพันธ์3 

  

Stress, Fatigue, and Postpartum Functional Status 

Among First-time Mothers. 

Pachaya Fanlom1*,  Chavee Baosoung2 and Nantaporn Sansiriphun3 
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1Professional Nurse, Phob Phra Hospital, Tak Province. 
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บทคัดย่อ 

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีหลังคลอด มีความส าคัญมากต่อการส่งเสริมสุขภาพของมารดา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้เป็นมารดาครั้งแรก การวิจัยเชิงพรรณาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความเครียด ความอ่อนล้า และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลังคลอดของผู้เป็นมารดาครั้งแรก  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้

เป็นมารดาครั้งแรกท่ีระยะ 4-6 สัปดาห์หลังคลอด จ านวน 85 ราย ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลแม่สอด อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ระหว่าง เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดความรู้สึกเครียด ของโคเฮน คาร์มาร์คและเมอร์เมลสตีน (1983) ฉบับภาษาไทย

โดย ณหทัย วงศ์ปการันย์ และทินกร วงศ์ปการันย์ (2553) แบบสอบถามความเหนื่อยล้า ของพิวจ์ และคณะ (1999) 

ฉบับภาษาไทยโดย จรัสศรี ธีระกุลชัย (2542) และแบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีของมารดา ท่ีพัฒนา

โดย ฉวี เบาทรวง นันทพร แสนศิริพันธ์ และสุจิตรา เทียนสวัสดิ์ (2557) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า  

1. ผู้เป็นมารดาครั้งแรก ส่วนมาก (ร้อยละ 82.35) มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความเครียด 17.74 (S.D. = 4.59)  

2. ผู้ เ ป็ นมา รดาครั้ ง แ รก  ร้ อยละ  60 มี คว าม อ่อนล้ า อยู่ ใ น ร ะดั บต่ า  และ มีค่ า เ ฉลี่ ยคะแนน 

ความอ่อนล้า 58.31 (S.D. = 1.46)  

3. ผู้เป็นมารดาครั้งแรกส่วนใหญ่ )ร้อยละ 80.00  (มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีหลังคลอดอยู่ใน

ระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลังคลอด 3.23 )S.D. = .292 ( 

4. ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ า กับความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีหลังคลอด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = -.236, p < .05) 

5. คว าม อ่ อนล้ า มี ค ว ามสั มพั น ธ์ ท า งลบ ในร ะดั บต่ า  กั บคว ามส าม า รถ ในก า รปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี 

หลังคลอด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.272, p < .05) 

ผลการวิจัยนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลังคลอดของผู้เป็นมารดาครั้งแรก 

ค าส าคญั: ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลังคลอด ความเครียด ความอ่อนล้า ผู้เปน็มารดาคร้ังแรก 
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Abstract 

Postpartum functional status plays a very important role in improving maternal health, especially for first-

time mothers. This descriptive correlational research study aimed to explore the relationship between stress, fatigue, 

and postpartum functional status among first-time mothers. The subjects were 85 first-time mothers at 4-6 weeks 

postpartum who were selected according to the following inclusion criteria and received treatment at Mae Sod 

Hospital or Chiang Mai Health Promotion Hospital between May and September 2015. The research instruments 

used were the Perceived Stress Scale by Cohen, Karmarck, and Mermelstein, (1983), Thai version by 

Wongpakaran, and Wongpakaran (2010), the Modified Fatigue Symptoms Checklist by Pugh and others (1999), 

Thai version by Theerakulchai (2004) and the Maternal Functional Status Inventory developed by Baosoung, 

Sansiriphun and Tiansawad (2015). Data was analyzed using descriptive statistics and Pearson's product moment 

correlation coefficient. 

Results of the study revealed that:  

1. The majority of first-time mothers (82.35%) had a moderate level of stress and the mean score of 

stress was 17.74 (S.D. = 4.59); 

2. Sixty percent of first-time mothers had a low level of fatigue and the mean score of fatigue was 58.31 

(S.D. = 1.46); 

3. Most of first-time mothers (80.00%) had a high level of postpartum functional status and the mean 

score of postpartum functional status was 3.23 (S.D. = .292); 

4. Stress had a significant and low negative correlation with postpartum functional status among first-

time mothers (r = -.236, p < .05); and 

5. Fatigue had a significant and low negative correlation with postpartum functional status among first-

time mothers (r = -.272, p < .05). 

The findings from this study can be used as baseline data for planning effective nursing care to promote 

postpartum functional status among first-time mothers. 

Key words:  postpartum functional status, stress, fatigue, first-time mothers. 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารบับริการใน 

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง 

ณิชา สุนทรวิภาต, ชินวัตร ย้ิมสินสมบูรณ์, คันธารัตน์ หลวงฟอง, ณัฐชนน ฉายารัตนศิลป์,       

ศิรวิทย์ ทองสุก และปัณณวัฒน์ ตัณฑ์พะลัง*  

Factors Correlated with Cognitive Impairment in Diabetes Mellitus Patients 

in Super Tertiary Hospital  

Nicha Soonthonviphat, Chinnawat Yimsinsomboon, Kantharat Luangfong,        

Nutchanon Chayarattanasilp, Sirawit Thongsuk and Pannawat Tanpalang*  

    

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร จังหวัดพิษณุโลก 65000 

Faculty of Medicine, Naresuan University, Mueang, Phitsanulok, 65000 

*Corresponding author. E-mail  : kankan.queen@gmail.com   

 

บทคัดย่อ 

บทน า : โรคเบาหวานสัมพันธ์กับการรู้คิดบกพร่อง(Cognitive Impairment) และคาดว่ามีหลายปัจจัยเก่ียวข้อง 

ซึ่งการรู้คิดบกพร่องนั้นจะท าให้มีความจ าท่ีลดลง มีปัญหาด้านการใช้ภาษาและการท างานท่ีซับซ้อน รวมถึงมีความ

ผิดปกติของอารมณ์และบุคลิกภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของ

ผู้ป่วย ดังนั้นการศึกษาเรื่อง“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ในการวางแผนการดูแลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการรู้คิดบกพร่องและ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด การมีภาวะแทรกซ้อนจาก

โรคเบาหวาน การมีโรคประจ าตัว การใช้ยา และการสูบบุหรี่กับการรู้คิดบกพร่องของผู้ป่วยโรคเบาหวาน   

วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาแบบ Analytic cross-sectional study ในผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการเป็น

ผู้ป่วยนอกท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจ านวนท้ังสิ้น 59 คน ในระหว่างวันท่ี 16 ตุลาคม  – 30 ธันวาคม 2558 

เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรและแบบทดสอบ MOCA และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

Chi-Square Test และ Spearman rank correlation โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยโปรแกรมวิเคราะห์

ส าเร็จรูป เพื่อหาความชุกของการรู้คิดบกพร่องและหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน การ

ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด การมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน การมีโรคประจ าตัว การใช้ยา และการสูบบุหรี่กับ

ภาวการณ์รู้คิดบกพร่องของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

ผลการศึกษา : ความชุกของการรู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวานร้อยละ 66.1 และพบว่าระยะเวลาท่ีป่วย

เป็นโรคเบาหวานและการมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับการรู้คิดบกพร่องของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุป : ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและการมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับการรู้คิด

บกพร่อง จึงควรมีแนวทางในการคัดกรองการรู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงเฝ้าระวัง ป้องกัน และรักษาได้อย่าง

ทันท่วงที 

ค าส าคัญ: การรู้คิดบกพร่อง โรคเบาหวาน   
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Abstract 

Introduction : Diabetes Melliitus relates to cognitive impairment and  expects that  many factors also be 

associated. Cognitive impairment can cause the impairment of memory function, language skills ,and high function. 

Moreover it can result in mood disorder and behavior changing. So, cognitive impairment is able to affect the 

physical health, mental health and social health. Therefore this study “The Factors affecting cognitive impairment 

in diabetes mellitus patients in super tertiary hospital” can be prospective for holistic health care. The objective of 

this study are the prevalence of cognitive impairment  relationship between  the cognitive impairment in diabetes 

mellitus and the factors that would be rerated to such as the course of diabetes, blood sugar controlling, diabetes 

mellitus complications, underlying disease, medication using and smoking. 

Method   : Analytic cross-sectional study is done in 59 patients who received the medical treatment in 

outpatient department of Naresuan university hospital during October 16
th
 –December 30

th
 2015. The qualitative 

interview, and The MOCA are the tools in this study. The data was analyzed by Chi-Square Test and Spearman 

rank correlation at significance level of 0.05 by statistic analytic software for the prevalence of cognitive impairment 

in diabetes mellitus patient and the relationship between the factors that would be related to; the course of diabetes, 

blood sugar controlling, complication, underlying disease, medication using and smoking. 

Result   : The prevalence of cognitive impairment in diabetes mellitus is 66.1%. The course of disease and 

the complication of diabetes mellitus patients have also significantly related to cognitive impairment.   

Conclusion   : The course of disease and the complication of diabetes mellitus patients have related to 

cognitive impairment, since early detection  of cognitive impairment in diabetes mellitus should be awareness due 

to early treatment and early planning of holistic care. 

Keywords: tognitive  mpairment  ,siabetes sellitus  
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ผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการท างานของหลอดเลือดและการแสดงออกของ 

NADPHoxidase subunit p47(phox)ในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลสูง 

ธีรภัทร ชะนะเมืองคล, ศิรินารถ เพ็งเนตร  และวชิราวดี มาลากุล* 

 

 Effects of Syzygium samarangense on vascular function and NADPH oxidase subunit 

p47(phox) expression in hypercholesterolemic rats 
Theerapat Chanamuangkon , Sirinat Phengnet  and Wachirawadee Malakul* 
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*Corresponding author. E-mail: wachirawadeem@hotmail.com  

 

บทคัดย่อ 
 ภาวะคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะเพิ่มอัตราเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด อนุมูลอิสระ superoxide ท่ีสร้างจาก 

NADPH oxidase มีบทบาทส าคัญต่อการเกิดความผิดปกติของการท างานของหลอดเลือดในภาวะคลอเลสเตอรอลสูง  

รายงานวิจัยล่าสุด พบว่า การเพิ่มการบริโภคผลไม้ สัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการท างานของหลอดเลือด และ

การแสดงออกของ p47phox ซึ่งเป็น subunit ของ NADPHoxidase  ในหลอดเลือดแดงของหนูคลอเลสเตอรอลสูง  หนู

ทดลองถูกแบ่งเป็น กลุ่มควบคุม, กลุ่มคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง และกลุ่มคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงท่ีป้อนชมพู่ผง 

หนูคลอเสลเตอรอลสูงจะถูกเหนี่ยวน าโดยการให้อาหารท่ีมี คลอเลสเตอรอลสูง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ส่วนชมพู่ผง (100 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ าหนักตัว) จะให้โดยการป้อนหนูท่ีได้รับอาหารคลอเลสเตอรอลสูง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ( เริ่ม

ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 5-สัปดาห์ท่ี 8)  หลังจาก 8 สัปดาห์ของการให้อาหาร ตัวอย่างเลือดถูกเก็บเพื่อวัดระดับไขมันในซีรั่ม 

รวมท้ัง หลอดเลือดแดงจะถูกแยกเพื่อทดสอบการท างานของหลอดเลือด และท า immunohistochemical staining ของ  

p47phox  ผลการทดลองพบว่า ชมพู่ผงลดระดับ total cholesterol และ low density lipoprotein-cholesterol  ส่วน

หลอดเลือดของหนูท่ีมีคลอเลสเตอรอลสูง การขยายตัวของหลอดเลือดแบบขึ้นกับเยื่อบุผนังหลอดเลือดโดยสาร 

Acetylcholine (ACh) จะถูกท าลาย ขณะท่ีการขยายตัวของหลอดเลือดแบบไม่ขึ้นกับเยื่อบุผนังหลอดเลือดโดยสาร 

Sodium nitroprusside ไม่เปลี่ยนแปลง  เม่ือได้รับชมพู่ผง พบว่าจะช่วยฟื้นฟูการตอบสนองต่อ ACh ในหลอดเลือดของ

หนูท่ีมีคลอเลสเตอรอลสูง รวมท้ัง ชมพู่ผงยังลดการแสดงออกของ p47phox ท่ีถูกกระตุ้นโดยอาหารคลอเลสเตอรอลสูง 

ในเนื้อเยื่อหลอดเลือด สรุปผลการศึกษา  ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า การให้ชมพู่ทับทิมจันทร์ระยะยาวจะฟื้นฟูความ

ผิดปกติของเยื่อบุผนังหลอดเลือดและลดการแสดงออกของ p47phox ในหลอดเลือดของหนูที่มีคลอเลสเตอรอลในเลือด

สูง ดังนั้น ชมพู่อาจมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหลอดเลือดในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลสูง 

ค าส าคัญ: ชมพู่ทับทิมจันทร์  ภาวะคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง  เยื่อบุผนังหลอดเลือด NADPH oxidase subunits p47phox   
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Abstract 
  Hypercholesterolemia increases cardiovascular risk. NADPHoxidase-derived superoxide plays an important 

role in the development of vascular dysfunction in hypercholesterolemia. Recent studies suggest that increased 

consumption of fruits is related to a reduced risk of cardiovascular diseases. Therefore, the aim of this study was 

to investigate the effects of fruit extract of Syzygium samarangense on vascular function and expression of p47phox 

subunit of  NADPHoxidase in hypercholesterolemic rat aortae. Rats were divided into control, hypercholesterolemic, 

and S. samarangense -treated hypercholesterolemic group. Hypercholesterolemic rats were induced by feeding a 

high cholesterol diet (HCD) for 8 weeks. S. samarangense  (100 mg/kg body weight) was administered orally to 

HCD fed rats for 4 weeks (from 5th week to 8th week of HCD treatment). Eight weeks after diet treatment blood 

samples were collected for measuring serum lipid levels. In addition, the aorta was isolated for the determination 

of vascular function and immunohistochemical staining of p47phox. Oral administration of S. samarangense in 

HCD fed rats caused decreased total cholesterol and low density lipoprotein-cholesterol levels. In aortic rings from 

hypercholesterolemic rats endothelium-dependent relaxation to acetylcholine (ACh) was impaired whereas 

endothelium-independent relaxation to sodium nitroprusside was unaffected. Treatment with S. samarangense 

restored the ACh induced relaxation in hypercholesterolemic rat aortae. In addition S. samarangense decreased 

HCD-induced expression of p47phox in aortic tissues. In conclusion, these results indicate that chronic S. 

samarangense treatment restores endothelial function and reduces p47phox expression in aortic tissues from 

hypercholesterolemic rats. Thus, S. samarangense may be useful in preventing vascular disease in 

hypercholesterolemia. 

Keywords: S. samarangense,  hypercholesterolemic , endothelium,  NADPH oxidase subunits p47phox 
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อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 

โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis) เป็นโรคพยาธิท่ีพบได้บ่อยในคนในประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุการการติดพยาธิ 

Enterobius vermucularis และพบได้ในทุกภูมิภาค ทุกเพศ และทุกวัย มักพบในเด็กวัยเรียน การศึกษาคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จากการส ารวจโรคพยาธิเข็มหมุด

ในเด็กนักเรียนท้ังหมด 200 คน จาก 3 โรงเรียนในจงัหวัดพษิณุโลกในชว่งเดือน มกราคม – มีนาคม 9255 ตรวจ

วินิจฉัยโรคพยาธิเข็มหมุดด้วยวิธ ีScotch tape technique พบอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดท้ังหมดเป็น 6.5% (13/200) 

เพศชาย 6.67% (6/90)  และ เพศหญิง  6.36 % (7/110) ผู้ท่ีติดพยาธิทุกรายได้รับการรักษาด้วยยา Albendazole และ

ให้สุขศึกษา จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ถึงแม้วา่โรคพยาธิเข็มหมุดมีอัตราการติดเชื้อต่ า แต่การควบคุม และรักษาโรคแบบ

ให้ยาทุกคนยังคงเป็นสิง่จ าเปน็เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายต่อไป 

ค าส าคญั : อัตราการติดเชื้อ โรคพยาธิเข็มหมุด Enterobius vermicularis 

 

Abstract 

 Enterobiasis is a human parasitic disease and one of the most common parasitic worm infections in 

Thailand. It is caused by infestation of Enterobius vermucularis and found in all regions, genders and age group. 

The most commonly infected group is schoolchildren. The objective of this study was to investigate the infection 

rate of E. vermicularis in schoolchildren in Phitsanulok Province. A total of 200 schoolchildren from 3 schools in 

Phitsanulok was investigated and conducted between January and March 2016 using the Scotch tape technique for 

diagnosis of enterobiasis. Overall infection rate of E. vermicularis was 6.5% (13/200), which was 6.67% (6/90) 

in boy and 6 . 36% (7/110) in girl. All infected cases were treated with albendazole and were health educated. 

Although this study demonstrated the low infection rate of enterobiasis, the infection control and mass treatment 

should be needed to limit transmission.  

Keywords :  Infection rate, Enterobiasis, Enterobius vermicularis 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะเชิงปฏิบัติจริงในชุมชน (Action Research) ของพื้นท่ี

เทศบาลต าบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เริ่มจากการส ารวจจ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ลักษณะภูมิประเทศ 

ศึกษาปริมาณการเกิดขยะโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) ร่วมกับการส ารวจพื้นท่ีการ

กักเก็บ วิธีการล าเลียง จุดรวบรวม เส้นทางการขนส่ง และวิธีการก าจัดขยะ จากผลการศึกษาพบว่า บ้านดงเจริญ บ้านทุ่ง

หลวง บ้านทรายมูล บ้านศิริราษฎร์และบ้านท่าหลุก มีปริมาณการเกิดขยะเท่ากับ 0.43, 0.76, 1.93, 2.11 และ 2.49 

กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ตามล าดับ โดยหมู่บ้านท่ีมีอัตราการเกิดขยะมากท่ีสุดคือ บ้านท่าหลุก เนื่องจากมีตลาดนัดจึงเป็น

สาเหตุให้มีปริมาณขยะมากกว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบของขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน พบว่า มี

ขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 4 ประเภทได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามล าดับ ส่วนการคัด

แยกขยะในหมู่บ้านพบว่ายังไม่มีการแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดอย่างเหมาะสม ส่วนการขนส่งขยะแต่ละครั้งใช้ระย ะทาง 

17.53 กิโลเมตร เป็นเวลา 120 นาที ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ

ขยะดังนี้ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิด จัดภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ก าหนดจุดรวบรวมขยะให้

เหมาะสม และปรับเส้นทางการขนส่งขยะ ซึ่งหลังจากปรับเส้นทางพบว่าสามารถลดระยะทางได้ร้อยละ 62.06 ลด

ระยะเวลาในการขนส่งได้ร้อยละ 55.56 และมีการสาธิตวิธีการท าน้ าหมักชีวภาพจากขยะย่อยสลายได้ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี

และประชาชนของเทศบาลต าบลแม่ยาวเพื่อการจัดการขยะท่ียั่งยืนต่อไป  

ค าส าคัญ: การจัดการขยะ, องค์ประกอบของขยะ, เชียงราย 

 

Abstract 

 The objective of this study was to study solid waste management system in Maeyao Subdistrict 

Municipality, Chaing Rai Province by using an action research method. It was started from surveying number of 

household and population, and topography characteristics. A quantity of waste was investigated by purposive 

sampling method, other information of waste including waste storage, collecting point, transportation route, and 

disposal method were collected. It was found that an amount of solid waste from Ban Dongchareoun, Ban Saimoon, 

Ban Siriraj, and Ban Thaluk are 0.43, 0.76, 1.93, 2.11, and 2.49 kg per capita per day respectively. The bigest 

waste generator is Ban Thaluk which has a community market in their area. The waste composition was investigated 
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and found that there are 4 types of waste such as biodegradable waste, general waste, recycle waste and hazardous 

waste. From surveying, this study found that there were no proper waste separation accompanies, whereas, the 

waste transporter was taking a long time by using almost 120 minutes for 17.53 km. The study team analyzed 

information then giving a recommendation to the municipal officer and people as following: encouraging at source 

segregation, providing a proper waste container with a cover lids, indication of collecting point and adjusting 

transportation route. After try out, it was found that the new transportation route could reduce the distance for 

62.06%, and reduce transpiration time for 55.56%.  In finally, the study team demonstrated for officers and people 

in sub district municipality about the procedure of producing Enzyme Ionic Plasma ( Bio-Extract) from 

biodegradable waste, for sustainable development of waste management. 

Keywords: Solid waste management, Waste composition, Chiang Rai 

 

บทน า 

  ขยะ เป็นส่ิงต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์และถูกทิ้งขว้างเนื่องจากไม่สามารถใช้

งานได้อีกหรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ท าให้ส่ิงเหล่านั้นกลายสภาพเป็นส่ิงที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอีกต่อไป  

  ในปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมมลพิษส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจ านวน 7,782 แห่ง พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.85 ล้านตัน (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2558) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.19 ล้านตัน (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2557) ด้านอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันของปี 2558 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย

เพิ่มจากอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันเท่ากับ 1.11  กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปี พ.ศ. 2557 เป็น 1.13 

กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปี 2558 (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ส่ิงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของ

ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 3,000 ตันต่อปี และอัตราการผลิตขยะ

ต่อคนต่อวัน 0.39 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งมาจากการด ารงชีวิตของคนในชุมชน และการท่องเที่ยวและมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย  แต่

ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยและการน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นชุมชนควรจะต้อง

มีความเข้าใจและเกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลดปริมาณ

ขยะ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 

 เทศบาลต าบลแม่ยาว เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวและประชาชน

อาศัยอยู่ในพื้นที่จ านวนมาก แต่ยังขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักการจัดการขยะมูลฝอย ท า

ให้เทศบาลต าบลแม่ยาวอาจต้องเพิ่มภาระรวมทั้งบประมาณเพื่อจัดหาพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก

เดิม ส าหรับรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากหมู่บ้านทั้ง 5 

แห่งในเขตเทศบาลต าบลแม่ยาว ได้แก่ หมู่ 8 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ 

หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก และหมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นมา เพื่อพัฒนาและหาแนวทางในการ

จัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อเทศบาลต าบลแม่ยาว โดยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและความร่วมมือของหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการขยะแบบ
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บูรณาการ ซึ่งเริ่มจากคัดแยกจากแหล่งก าเนิด และจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ส่งผลให้เทศบาล

ต าบลแม่ยาว เป็นเทศบาลต้นแบบแห่งการจัดการส่ิงแวดล้อมและมีความย่ังยืนในการจัดการขยะอย่าง

แท้จริง 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติจริงในชุมชน (Actions Research) โดยด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลทั่วไปและข้อมูลขยะของเทศบาลต าบลแม่ยาว โดยขออนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน

ครัวเรือน จ านวนประชากร และลักษณะภูมิประเทศจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่ยาว หลังจากนั้นจึง

ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทราบข้อมูลขยะของเทศบาลต าบลแม่ยาว ซึ่งได้แก่ พื้นที่

การกักเก็บ วิธีการล าเลียงไป จุดรวบรวมขยะ เส้นทางการขนส่งขยะ และวิธีการก าจัดขยะ ส าหรับหมู่บ้าน

ที่เป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง (วิสาขา ภู่จินดา, 2558) 

ได้แก่ หมู่ 8 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก และหมู่ที่ 

17 บ้านดงเจริญ เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบที่หลุมฝังกลบของ

เทศบาลต าบลแม่ยาว เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาปริมาณการเกิดขยะของเทศบาลต าบลแม่ยาว 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติจริงในชุมชน (Actions Research) โดยด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลทั่วไปและข้อมูลขยะของเทศบาลต าบลแม่ยาว โดยขออนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน

ครัวเรือน จ านวนประชากร และลักษณะภูมิประเทศจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่ยาว หลังจากนั้นจึง

ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทราบข้อมูลขยะของเทศบาลต าบลแม่ยาว ซึ่งได้แก่ พื้นที่

การกักเก็บ วิธีการล าเลียงไป จุดรวบรวมขยะ เส้นทางการขนส่งขยะ และวิธีการก าจัดขยะ  

 หลังจากได้รับข้องมูลเบื้องต้นแล้ว ทีมวิจัยจึงด าเนินการศึกษาหาปริมาณขยะโดยการลงพื้นที่

เทศบาลต าบลแม่ยาวเพื่อส ารวจปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นระยะเวลา 3 วันโดยการโดยสารไปกับ

รถขนส่งขยะของพื้นที่ เพื่อส ารวจพื้นที่การกักเก็บขยะของแต่ละบ้านเรือนโดยการสังเกต บันทึกภาพถ่าย

และวิดีโอ ส ารวจวิธีการล าเลียงและคัดแยกขยะของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโดยท าการสังเกตุและสัมภาษณ์

พนักงานที่ล าเลียงและคัดแยกขยะ ส ารวจพื้นที่จุดรวบรวมขยะ โดยการบันทึกภาพและถ่ายวิดีโอ ส ารวจ

วิธีการและยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะโดยการสังเกตุ สัมภาษณ์พนักงานขนส่งขยะ บันทึกภาพและ

ระบุเส้นการขนขยะลงในแผนที่ (Google Map) หลังจากนั้นจึงท าการหาองค์ประกอบของขยะด้วยวิธีการ

สุ่มแบบ Quartering technique (Environmental Protection Agency,1996) โดยน าขยะมาผสมคลุกเคล้า

กัน ดึงขยะมา 1 ลูกบาศก์เมตรมาแบ่งเป็น 4 กอง แล้วสุ่มขยะมา 2 กองที่อยู่ตรงข้ามกัน น าขยะส่วนที่ไม่

ต้องการทิ้งไป และน าขยะมูลฝอย 2กองนั้นมาแบ่งเป็น 4 กอง แล้วสุ่มมา 2 กองไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเหลือ 

100 ลิตร น าขยะดังกล่าวมาหาองค์ประกอบ ตามประเภทของขยะ 4 ประเภท ดังนี้ คือ ขยะทั่วไป ขยะ

ย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย แล้วน าขยะทั้งหมดที่เก็บขนได้ในแต่ละวันมาคัดแยกประเภท

ตามที่หาองค์ประกอบได้และบันทึกปริมาณของขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นแต่ละวัน หลังจากนั้นจึงส ารวจ

วิธีการก าจัดขยะโดยการสังเกตุและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่ยาว หลังจากได้ข้อมูล

ครบถ้วนจึงท าการสรุปผลและส่งข้อเสนอแนะในการจัดการขยะคืนให้กับเทศบาลต าบลแม่ยาวเพื่อใช้เป็น
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ข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่ย่ังยืนต่อไป สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นสถิติเชิงพรรณา 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (กัลยา วินิชย์บัญชา, 2551) 

 

ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาปริมาณการเกิดขยะในเทศบาลต าบลแม่ยาว 

จากผลการศึกษาปริมาณการเกิดขยะในเทศบาลต าบลแม่ยาว โดยก าหนดวิธีการการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวนทั้งหมด 5 หมู่บ้าน พบว่า บ้านดงเจริญ บ้านทุ่งหลวง 

บ้านทรายมูล บ้านศิริราษฎร์และบ้านท่าหลุก มีปริมาณการเกิดขยะเท่ากับ 0.43, 0.76, 1.93, 2.11 และ 

2.49 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งหมู่บ้านที่มีอัตราการเกิดขยะน้อยที่สุดคือ บ้านดงเจริญ และหมู่บ้านที่มี

อัตราการเกิดขยะมากที่สุดคือ บ้านท่าหลุก เนื่องจากบ้านท่าหลุกมีตลาดนัดจึงเป็นสาเหตุให้มีปริมาณขยะ

ที่เกิดขึ้นมากกว่าหมู่บ้านอื่นที่ท าการส ารวจปริมาณการเกิดขยะ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของขยะที่

เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน พบว่า มีขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป ขยะรี

ไซเคิล และขยะอันตราย โดยขยะแต่ละประเภทมีปริมาณคิดเป็นร้อยละตามรูปที่ 1  

รูปที่ 1  องค์ประกอบของการเกิดขยะในแต่ละหมู่บ้าน 

 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทตามรูปที่ 1 จากทั้งหมด 5 หมู่บ้าน

พบว่าปริมาณขยะย่อยสลายได้เกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 

ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าบ้านท่าหลุกมีปริมาณขยะย่อยสลายเกิดขึ้นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 จาก

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด รองลงมาคือ บ้านทรายมูล มีปริมาณขยะย่อยสลายได้เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

51 จากปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด และหมู่บ้านที่เกิดขยะย่อยสลายได้น้อยที่สุดคือ บ้านดงเจริญ คิดเป็น

ร้อยละ 38  

4.2 ผลการศึกษาการคัดแยกขยะที่แหล่งก าเนิด เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

 จากผลการศึกษาการคัดแยกขยะในหมู่บ้านของเทศบาลต าบลแม่ยาว การกักเก็บขยะและการ

รวบรวมขยะที่แหล่งก าเนิดของแต่ละหลังคาเรือนของเทศบาลต าบลแม่ยาว ดังรูปที่ 2 พบว่า ระยะเวลาใน

การเก็บกักขยะของแต่ละครัวเรือนนานเกินไป ประมาณ 3 ถึง 4 วัน เนื่องจากไม่มีระบบการเก็บขนขยะทุก
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วัน ท าให้มีผลกระทบจากการเน่าเสีย การย่อยสลายของขยะท าให้เกิดน้ าชะขยะ มีกล่ินเหม็นรบกวน และ

พบปัญหาการใช้ภาชนะเก็บกักที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ถังขยะพลาสติกที่ไม่มีฝาปิด การใช้ถุงพลาสติก

ด าไม่มีความคงทนและง่ายต่อการรั่วไหลของน้ าชะขยะ และการใช้กระบุงที่สานจากไม้ไผ่ที่ไม่มีความคงทน

และง่ายต่อการรั่วไหลของน้ าชะขยะ ท าให้มีการปนเปื้อนของน้ าชะขยะสู่ส่ิงแวดล้อมนอกจากนี้ยังพบว่าการ

คัดแยกขยะที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการทิ้งขยะรวบรวมไว้ในถุงพลาสติกสีด าเพียงถุงเดียว โดยไม่มีการ

แยกขยะที่แหล่งก าเนิดท าให้การน าขยะแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์นั้นไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ

ล าเลียงขยะของผู้อยู่อาศัยแต่ละหลังคาเรือนเป็นผู้ล าเลียง โดยจะน าถุงพลาสติกสีด ามาวางไว้ที่หน้าบ้าน

แต่ละหลังคาเรือน จนกลายเป็นจุดรวบรวมขยะที่ไม่ถูกสุขาภิบาล เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค  

 

 
รูปที่ 2 จุดรวบรวมขยะแต่ละหลงัคาเรือน 

จากผลการส ารวจการคัดแยกขยะที่แหล่งก าเนิด เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยนั้นยังไม่เหมาะสม

จึงต้องก าหนดแนวทางในการกักเก็บขยะการรวบรวมขยะที่แหล่งก าเนิดแต่ละหลังคาเรือนของเทศบาล

ต าบลแม่ยาวที่เหมาะสม โดยก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมคือให้มีถุงพลาสติกใช้ในการรองรับ

ขยะและบรรจุลงในถังขยะที่มีการเก็บกักขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และถังขยะที่ใช้ในการรวบรวมจะต้องมีฝา

ปิดมิดชิด และมีความคงทนต่อการรองรับขยะ มีความจุที่เพียงพอต่อปริมาณขยะและง่ายต่อการท าความ

สะอาด รวมถึงสามารถป้องกันแมลงและสัตว์พาหะได้ เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน ที่เป็นพาหะน า

โรค และก าหนดให้มีจุดเก็บรวบรวมขยะเป็นจุดหลักในแต่ละซอยถนนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ

เข้าถึงของรถเก็บขน ดังรูปที่ 3  

 

 

ถนนสายหลัก 

จุดรวบรวมขยะแต่ละหลังคาเรือน 

ซอย 

จุดรวบรวมขยะกลางซอย 

จุดรวบรวมขยะหน้า

ซอย 
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รูปที่ 3 แนวทางก าหนดจุดรวบรวมขยะภายในชุมชน 

  ส าหรับแนวทางการคัดแยกขยะในแต่ละหลังคาเรือนควรมีการแยกขยะที่แหล่งก าเนิดที่บ้าน ตาม

ลักษณะของขยะที่เกิดขึ้น คือ ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะ

ให้น้อยลงเพื่อให้ง่ายต่อการล าเลียง อีกทั้งขยะรีไซเคิลสามารถน าไปขายสร้างรายได้ รวมถึ งการล าเลียง

ขยะแต่ละครัวเรือนควรมีการล าเลียงขยะครัวเรือนไปยังจุดรวบรวมขยะที่จัดไว้กลางซอย หรือหน้าซอย ไม่

ควรรวบรวมขยะของแต่ละครัวเรือนเป็นระยะเวลานานเพราะจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อาจเนื่อง

ผลกระทบจากกลิ่นขยะรบกวน รวมถึงสัตว์พาหะน าโรค    

4.3 ผลการศึกษา เส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งขยะมูลฝอย 

 ผลการศึกษาเส้นทางในการขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ยาว พบว่า มีจ านวนจุด

รวบรวมขยะมูลฝอยอยู่ที่หน้าบ้านของแต่ละครัวเรือนทุกหลังคาเรือน ประกอบกับเส้นทางในการขนส่งขยะ

มูลฝอยจากจุดรวบรวมขยะมูลฝอยไปฝังกลบนั้น มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ท าให้เสียเวลาในการ

ด าเนินการขนส่งขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ข้อมูลจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ระยะทางใน

การเก็บขนส่งขยะมูลฝอยในเทศบาลต าบลแม่ยาวในแต่ละครั้ง (2 รอบต่อสัปดาห์) มีระยะทางเฉล่ีย 

17.53 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่งขยะมูลฝอยทั้งหมด 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง และใช้น้ ามันในการ

ขนส่งขยะมูลฝอยโดยเฉล่ีย 1.85 ลิตร และท าให้เกิดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉล่ีย 

5.51 กิโลกรัมเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยพบว่า ระยะขนส่งขยะมูลฝอยในรอบของบ้านทราย

มูลและบ้านดงเจริญ เป็นเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยที่มีความส้ินเปลืองมากที่สุด เนื่องจากมีระยะในการ

ขนส่งมากถึง 36 กิโลเมตร ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   การขนส่งขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

รอบในการจัดเก็บขยะมูล

ฝอย 

ระยะทาง

(กม.) 

เวลา 

(นาท)ี 

ปริมาณน  ามัน 

(ลิตร) 

ปริมาณการ

ปล่อยคาร์บอน 

(kg CO2-eq) 

รอบท่ี 1 ทุ่งหลวง  5.72 120 0.6 1.8 

รอบท่ี 2 ศิริราษฎร,์ ท่าหลุก  11 120 1.2 3.5 

รอบท่ี 3 ทรายมูล, ดงเจริญ 36 120 3.75 11.25 

เฉล่ีย 17.53 120 1.85 5.51 

 

 ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงได้ท าเส้นทางในการเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต าบลแม่ยาว 

โดยเป็นเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยที่ใกล้กับจุดรวบรวมขยะซึ่งใกล้กับถนนสายหลักและจัดให้มีการเก็บ

ทั้ง 5 หมู่บ้านภายใน 1 รอบ ดังรูปที่ 4 เส้นทางในการขนส่งขยะมูลฝอยดังกล่าวสามารถลดระยะทางได้ถึง

ร้อยละ 62.06 ลดระยะเวลาในการขนส่งขยะได้ถึงร้อยละ 55.56 นอกจากนี้ ยังลดปริมาณการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 63.24 และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 62.98 เมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ยาวในแบบเดิม ซึ่งผลดังกล่าวสามารถสรุป

ได้ดังรูปที่ 5 
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  รูปที่ 4 เส้นทางในการขนสง่ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ยาวแบบใหม่ 

หมายเหตุ : เส้นสีแดง : ทุ่งหลวง/เสน้สีเขียว : ศิริราษฎร์, ท่าหลุก/เส้นสีเหลือง : ทรายมูล, ดงเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ประสิทธิภาพของเส้นทางการขนสง่ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ยาว ระหว่างเสน้ทางแบบเก่า และเสน้ทาง

แบบใหม่ 

 

4.4 ผลการศึกษา การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยภายในเทศบาลต าบลแม่ยาว 

 จากการศึกษาองค์ประกอบของขยะในเทศบาลต าบลแม่ยาวพบขยะย่อยสลายจ านวนมาก ซ่ึงขยะ

ย่อยสลายจ าพวกเศษผักผลไม้สามารถน าไปท าเป็นน้ าหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือนทั้งด้านการเกษตร ไล่

แมลง ดับกลิ่น ท าความสะอาด ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงด าเนินการสาธิตวิธีการท าน้ าหมักชีวภาพจากพืช

ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนของเทศบาลต าบลแม่ยาว โดยการน าเศษพืชสด ผสมกันน้ าตาลทรายแดง

หรือกากน้ าตาลอัตราส่วน กากน้ าตาล 1 ส่วน พืชผัก 3 ส่วน หมักรวมกันในถังปิดฝา หมักทิ้งไว้ประมาณ 

3-7 วัน จะได้ของเหลว  ข้นๆ สีน้ าตาล ซึ่งเรียกว่า น้ าหมักชีวภาพจากพืช ดังรูปที่ 6 

ลดลง 62.98 % 

ลดลง 63.24 % 

ลดลง 55.56 % 

ลดลง 62.06 % 
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รูปที่ 6 การน าขยะย่อยสลายได้ มาผลิตเปน็น้ าหมักชวีภาพ ของเทศบาลต าบลแม่ยาว 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ประเภทของขยะมูลฝอยที่พบมากที่สุดในพื้นที่เทศบาล

ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ รองลงมาได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 

และขยะอันตราย ตามล าดับ จากปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่เทศบาลต าบลแม่ยาวนั้น

เป็นชุมชนที่พักอาศัย และมีการด าเนินชีวิตในแบบชาวบ้าน ซึ่งในชีวิตประจ าวันมีการประกอบอาหารเอง

เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hla & Robert (2015, 12-19) ที่ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบ

ของขยะมูลฝอยใรครัวเรือนของเมือง Greater Brisbane ประเทศ Australia พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่มี

อยู่ในแต่ละครัวเรือนนั้น เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.79 ส าหรับปริมาณของ

ขยะทั่วไปมีปริมาณรองจากปริมาณขยะเศษอาหาร ส่วนใหญ่พบเป็น ถุงพลาสติก ถุงใส่อาหาร กล่องโฟม 

และถุงใส่ขนม เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาถึงจุดรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ยาวนั้น พบว่า มีการรวบรวมขยะมูล

ฝอยที่บริเวณหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน ไม่ได้มีการน าไปรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดที่ส าคัญๆ เช่น 

บริเวณที่ใกล้ถนนใหญ่ หรือบริเวณกลางซอย ประกอบกับไม่มีสถานที่เก็บพักขยะมูลฝอยในแต่ละ

ครัวเรือนระหว่างรอการขนส่งเพื่อน าไปก าจัด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (2547) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดท าจุดรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ว่า ควรให้มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยที่มีถูกต้องตามสุขลักษณะ คือ มีหลังคา

ปิดมิดชิด มีภาชนะรองรับตามประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และสามารถป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ย

หรือพาหะน าโรค ซึงจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 1 จุด จะต้องรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจ านวนระหว่าง 50-

80 ครัวเรือน ซึ่งการมีจุดรวบรวมขยะมูลฝอย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชนได้เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก เมื่อท าการก าหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยภายในชุมชนของ

เทศบาลต าบลแม่ยาวให้อยู่ในบริเวณที่ใกล้ถนนใหญ่ หรือบริเวณหน้าปากซอย หรือบริเวณกลางซอย เพื่อ

ลดการวางขยะมูลฝอยในแต่ละครัวเรือน ร่วมกับการวางแผนเส้นทางในการขนส่งขยะมูลฝอยภายใน

เทศบาลต าบลแม่ยาวให้เป็นระบบมากขึ้น จะท าให้ระยะเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยลดลงจากเดิมใช้

เวลาในการเก็บขน 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เหลือเพียง 53.33 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 55.56 

นอกจากนี้ ยังสามารถลดระยะทางในการเก็บขน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนสามารถลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งขยะมูลฝอย ได้มากกว่าร้อยละ 50 

แสดงให้เห็นว่า การวางแผนจุดรวบรวมขยะที่ดี ประกอบกับการวางแผนเส้นทางในการขนส่งขยะมูลฝอยที่

มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน รวมท้ังลดค่าใช้จ่าย
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จากการขนส่งขยะมูลฝอยในชุมชน และยังสามารถลดมลพิษที่เกิดขึ้น จากการขนส่งขยะมูลฝอยไปยัง

สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของชุมชนได้เป็นอย่างดี (Son & Louati, 2016; Das& Battacharyya, 2015)  

เมื่อพิจารณาปริมาณของขยะแต่ละประเภทจากการสุ่มเก็บตัวอย่างขยะในเทศบาลต าบลแม่ยาว 

ท าให้สรุปได้ว่าขยะประเภทย่อยสลายได้นั้นมีปริมาณมากที่ สุด หากมีระบบการคัด แยกขยะจาก

แหล่งก าเนิดที่เหมาะสม จะสามารถเลือกวิธีการบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

กล่าวคือ ถ้าสามารถแยกขยะย่อยสลายได้ออกมาใช้ประโยชน์ เช่น ท าน้ าหมักชีวภาพ จะสามารถช่วยลด

การใช้พื้นที่ฝังกลบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคัดแยกขยะจากแหล่งก าหนดนั้นมี

ความส าคัญต่อประสิทธิภาพต่อระบบการจัดการขยะของชุมชน ช่วยยืดระยะเวลาของพื้นที่ในชุมชนที่ใช้

เป็นหลุมฝังกลบขยะ นอกจากนี้ยังสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปจ าหน่ายช่วยสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชน จะท าให้การจัดการมีขยะของชุมชนมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการจัดการขยะแบบเก่าซึ่งไม่มาร

แยกประเภทขยะจะท าการฝังกลับขยะ ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและพื้นที่ที่ใช้ในการฝังกลบขยะโดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการน าขยะย่อยสลายได้ไปฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะของชุมชน 

 โดยสรุปแล้วนั้น การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ควรมีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ประกอบด้วย (1) ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้อง

ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน รวมทั้งน าขยะมูลฝอยมาพักไว้ที่จุดรวบรวม

ขยะมูลฝอยตามที่เทศบาลต าบลแม่ยาวก าหนด เพื่อให้สามารถจ าแนกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกประเภท ซึ่ง

จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดยังหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของชุมชน (2) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลต าบลแม่ยาว จะต้องให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชน รวมทั้งต้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อวางแผน ก าหนดจุดรรวบรวมขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในชุมชน และ (3) หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ควรเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือน

กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนอย่างจริงจัง เนื่องจากในชุมชนแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่

ประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยังขาดส่ิงที่จะช่วยให้กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการน าขยะที่

สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชนที่จะส่งไปยัง

หลุมฝังกลบ หรือยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการวางแผนเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพดัง

สรุปได้ในรูปที่ 7 ซึ่งหากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่กล่าวมาทั้งสามส่วน ได้ให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญต่อ

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างจริงจัง ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนปัญหามลพิษที่

เกิดขึ้นจากปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน อาจมีแนวโน้มท่ีลดลงจนเป็นศูนย์ และสามารถพัฒนาเป็นชุมชน

ต้นแบบที่ดี ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
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รูปที่ 7 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

กิตตกิรรมประกาศ  

 คณะผู้ศึกษาขอขอบคุณเทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าวิจัย 

   

  

-ประชาชนในชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมวางแผน และสนับสนุนการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยชุมชนขับเคล่ือน (ให้ความรู้ หาช่องทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน) 

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดในครัวเรือน 

กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ขยะย่อยสลายได้ 

เช่น เศษผัก เศษ

อาหาร 

ขยะท่ัวไป เช่น 

ถุงพลาสติก 

หลอดดูดน้ า 

กล่องโฟม 

ขยะรีไซเคิล เชน่ 

ขวดแก้ว ขวด

พลาสติก 

ขยะอันตราย เช่น 

ถ่านไฟฉาย 

กระป๋องสเปรย์ 

ส่งให้หน่วยงานท่ี

มีความเชี่ยวชาญ

ไปก าจัด 

น าไปขาย หรือ

จัดตั้งธนาคารขยะ

รีไซเคิลในชุมชน 

รวบรวมเพื่อขนส่ง

ไปผังกลบยังหลุม

ฝังกลบ 

น าไปท า 

น้ าหมักชีวภาพ 

ผังกลบท่ีหลุมฝังกลบขยะท่ัวไปของชุมชน 
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้กระบวนการอบรมสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาอาหาร

ปลอดภัย โดยการเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร การปนเปื้อนด้านชีวภาพก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างคือผู้จ าหน่ายนมรถเข็น จ านวน 16 ร้าน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม วิธีด าเนินการวิจัยใช้

เทคนิคกระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนงานร่วมกันของผู้จ าหน่ายนมรถเข็น เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน การวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ภาชนะอุปกรณ์และมือ

ผู้สัมผัสอาหาร สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังการด าเนินการฝึกอบรมผู้

จ าหน่ายนมรถเข็นมีความรู้และการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารท่ีดีข้ึน ผลการประเมินด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 14 ร้าน (ร้อยละ 90%) จากท้ังหมด 16 ร้าน  ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนทางชีวภาพ พบเชื้อ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียลดลงในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร (นม) ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานน้ านมดิบ (≤ 3 MPN/100 ml) ท้ังนี้อาจมีปัจจัยร่วมจากพฤติกรรมของผู้จ าหน่ายนมรถเข็น วิธีการรักษานม 

และกระบวนการปรุงประกอบ ดังนั้นการพัฒนาเพื่อบรรลุการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน คือการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้จ าหน่ายนมรถเข็น การติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง เพื่อควบคุมปริมาณการปนเปื้อนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ค าส าคัญ : อาหารปลอดภัย กระบวนการอบรม นมรถเข็น 

 

Abstract 

This action research was to study the results of using food sanitation training process to improve food 

safety by comparing the knowledge and practices in food sanitation and biological contamination before and after 

training. The sample group consisted of 16  milk cart vendors in Mahasarakham area. The research methodologies 

were the technique of group process, participation in the implementation following the plan shared among the milk 

cart vendors. The data was collected by questionnaires and assessment, an analysis on the bacterial detection in food 

samples, containers equipment and hands of persons touching the food. The statistics employed in the research were 

percentage, mean, and standard deviation. The research results revealed that the milk cart vendors had better 
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knowledge and practices in food sanitation after training. According to the assessment on the sanitation standard, it 

was better than before the operation assessment standards for 14 stores (90% percent) from 16 stores. According 

to the biological detection of bacterial contamination in samples of food products (milk), equipment and containers 

used for food contact, the contamination of coliform bacteria was found to be decreased statistically but did not 

meet the criteria for raw milk (≤ 3 MPN/100 ml). This might be a contributing factor to the behavior of the milk 

cart vendors. Therefore, the development and assembly processes to achieve the benchmark to achieve sustainable 

food security was to become involving in the operation of the milk cart vendors assessed by the authorities involved 

in order to control the amount of contamination, according to the criterion standard. 

Keywords: Food safety, training process, milk cart 

 

  

บทน า 

 ในปัจจุบันผู้คนเริ่มมีความสนใจในการรักสุขภาพมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจะพยายาม

ส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่มีการบริโภคนมมากขึ้น นมจึงจัดเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ชนิดหนึ่ง  ผลิตภัณฑ์นมที่จ าหน่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดมักมีการดัดแปลง เพื่อให้เกิด

ความหลากหลายและประโยชน์ทางการตลาด เช่น นมสดร้อน นมสดเย็น  นมสดปั่น  เป็นต้น จาก

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2554  ส านักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันอาหาร

เป็นพิษ (โดย รง 506) จ านวน 108,507 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 170.81 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 

1 ราย จ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปี พ.ศ. 2553  จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก 

คือ อ านาจเจริญ (547.73 ต่อประชากรแสนคน) อุดรธานี (451.67 ต่อประชากรแสนคน) หนองบัวล าภู 

(446.98 ต่อประชากรแสนคน) ขอนแก่น (375.20 ต่อประชากรแสนคน) และแม่ฮ่องสอน (361.80 

ต่อประชากรแสนคน) เห็นได้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรค, 2555) การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ านมที่พบ คือ เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และเชื้อ

บาซิลัส ส่งผลให้เชื้อโรคมีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะ

ระบบทางเดินอาหารท าให้เกิดโรคท้องร่วงถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

, 2552) ผู้จ าหน่ายนมรถเข็น จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อการประกอบ

อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค หากผู้จ าหน่ายขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร อาจท าให้

อาหารที่ผ่านการปรุงประกอบปนเปื้อนด้วยเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ผู้บริโภคได้ หากผู้จ าหน่ายร้านนมรถเข็นปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร ก็จะเชื่อมั่นได้ว่า

ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2544) ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารในผู้จ าหน่ายนมรถเข็น เพื่อการแก้ไขปัญหาทางด้าน

อนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารในผู้จ าหน่ายนมรถเข็น ส าหรับเป็นแนวทางการสร้าง

เสริมสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งส่งผลต่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์และความ

ปลอดภัยในอาหารในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
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วัตถุประสงค์และวิธีการ 

1. ศึกษาปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร ในผู้จ าหน่ายนมรถเข็นเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

2. เปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในผู้จ าหน่ายนมรถเข็นเขตพื้นที่จังหวัด

มหาสารคามระหว่างก่อนและหลังการอบรมแบบมีส่วนร่วมด้านสุขาภิบาลอาหาร  

3. เปรียบเทียบปริมาณการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นม ภาชนะอุปกรณ์ และมือของผู้สัมผัส

อาหารในผู้จ าหน่ายนมรถเข็น เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างก่อนและหลังการอบรมแบบมีส่วน

ร่วมด้านสุขาภิบาลอาหาร  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Design)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้จ าหน่ายนมรถเข็นภายในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จ านวน

ทั้งหมด 26 ร้าน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จ าหน่ายนมรถเข็นภายในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จ านวนทั้งหมด 16 

ร้าน ท่ีมีผลการตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบน้ ายา SI-2 พบว่ามีปริมาณการปนเปื้อนใน

ผลิตภัณฑ์นมเกินค่ามาตรฐาน ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 

(รวม 4 เดือน) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แบบการสังเกตการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร มีท้ังหมด 26 ข้อ โดยข้อ 1-14 

เป็นข้อก าหนดด้านการเตรียมการปรุงอาหาร ข้อ 15-26 เป็นข้อก าหนดด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลและ

ข้อก าหนดพื้นฐานส าหรับแผงลอยจ าหน่ายอาหาร (ถ้าไม่ผ่านการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้ 0 

คะแนน ถ้าผ่านการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้ 1 คะแนน) ต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 90 จึงจะผ่าน

ตามเกณฑ์การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

2. แบบสอบถามการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร มี 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารจ านวน 20 ข้อ  

เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  

3. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัดโปรแกรมการอบรม และฝึกปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลด

การปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการและรวบรวมข้อมูล 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การศึกษาครั้งนี้ท าการรวบรวมโดยใช้แบบสังเกตการณ์ (Observation) และแบบสอบถาม ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลของผู้สัมผัสอาหาร ใน

ผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

1. การส ารวจเบื้องต้น (Pre-Survey) เพื่อค้นหาปัญหา และท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลเพื่อ

เป็นข้อมูลก่อนการทดลอง ดังนี้ 

1.1 แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านนมรถเข็น ในการประเมิน ข้อก าหนดด้าน

การเตรียมและการปรุงอาหารและข้อก าหนดด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร  

1.2 แบบสอบถามในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น 

 2. การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ 

 2.1 วิเคราะห์จุลินทรีย์รวม โดยวิธี Standard Plate Count (SPC) 

 2.2 วิเคราะห์หาจุลินทรีย์ดัชนีโคลิฟอร์ม โดยวิธี Most probable number of coliform organisms 

(MPN) 

 2.3) วิเคราะห์หาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ Escherichia coli และ Bacillus cereus 

โดยวิธี Spread Plate Technique ใน Selective media 

   2.4) เป็นการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบ SI-2 ซึ่งมีวิธีการ

ด าเนินงานตามขั้นตอนในการตรวจ SI-2 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 87.0 มีอายุเฉล่ียร้อยละ 

33 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.85 ปี) ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 75 

สถานะภาพสมรส ร้อยละ 62.5 รายได้เฉล่ีย 11,000 บาท ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (2,777.46 บาท) ไม่เคย

ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 75 ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน

และข้อก าหนดของเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 75.0 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อที่

ก่อให้เกิดโรคในน้ านมดิบ ร้อยละ 50 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในน้ านมดิบจาก

ส่ือทางโทรทัศน์ ร้อยละ 87.5 ซึ่งคิดว่าการอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จ าเป็นต่อกิจการนมรถเข็น 

ร้อยละ 87.5  และไม่มีความจ าเป็น  ร้อยละ 12.5  

ด้านความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มี

ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตอบถูก 5 ข้อ ในเรื่อง ผู้สัมผัสน้ านม คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปรุง 

ประกอบ และจ าหน่ายนม ได้แก่ คนเตรียม ปรุง ประกอบน้ านม  ผู้สัมผัสน้ านมต้องแต่งกายสะอาด สวม

เส้ือมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม  ผู้สัมผัสน้ านมต้องล้างมือให้สะอาดก่อน

เตรียมปรุงประกอบ และจ าหน่ายนมทุกครั้ง  นมท่ีปรุงเสร็จแล้วต้องมีฝาปิดให้มิดชิด  ภาชนะที่ใส่และปรุง

นมต้อนทนความร้อนได้ดี และทนต่อการกัดกร่อน  หลังการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มี

ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารมากขึ้นตอบถูก 17 ข้อ ในเรื่อง ผู้สัมผัสน้ านม คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรุง ประกอบ และจ าหน่ายนม ได้แก่ คนเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ผู้สัมผัสน้ านมต้องแต่งกายสะอาด 

สวมเส้ือมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม ผู้สัมผัสน้ านมต้องล้างมือให้สะอาด
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ก่อนเตรียมปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหารทุกครั้ง การเก็บอุปกรณ์ตักน้ านม (ทัพพี แก้ว ฯลฯ) ต้อง

วางเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด นมที่ปรุงเสร็จแล้วต้องมีฝาปิดให้มิดชิด ภาชนะที่ใส่และปรุงนมต้อง

ทนความร้อนได้ดี  และทนต่อการกัดกร่อน เมื่อเกิดบาดแผลสามารถปรุง ประกอบนมเพื่อจ าหน่ายได้เลย 

แมลงวัน หนู แมลงสาบ เป็นพาหะน าโรคทางเดินอาหาร การเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยต้องเก็บในถัง

ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด สามารถแช่น้ านมในน้ าแข็งที่น ามาบริโภคได้เลยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 

สามารถดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ขณะปรุงและจ าหน่ายนม ใช้ทัพพีหรือช้อนตักชิมนมจากหม้อได้

โดยตรง วางกระป๋องสเปรย์ฉีดมด แมลงสาบ ใกล้บริเวณปรุง ประกอบ และจ าหน่ายนมได้  น้ านมต้องมีสี

ขาวหรือสีครีม ค่าความเป็นกรดของน้ านม pH ควรอยู่ที่ 6.6 ซึ่งได้จากโปรตีนและไขมันในน้ านมดิบ และ

นมดิบ หมายถึง นมโคที่รีดจากเต้านมโคแล้วยังไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ ดังรายละเอียด ตาราง 1 

 

ตาราง 1 ร้อยละความรู้ท่ีถูกต้องก่อนและหลังการทดลองของผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น  

ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร 

ก่อนการทดลอง 

 (N=16 ) 

หลังการทดลอง 

(N=16) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

       ตอบถูก        ตอบถูก  

1. ผู้สัมผัสน้ านม คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรุง ประกอบ และจ าหน่ายนม  

  16 (100.0) 

 

     16 (100.0)  

2. ผู้สัมผัสน้ านมต้องแต่งกายสะอาด สวมเส้ือมี

แขน ผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือ

เน็ทคลุมผม 

  16 (100.0)     16 (100.0)  

3. ผู้สัมผัสน้ านมต้องล้างมือให้สะอาดก่อน

เตรียมปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหารทุก

ครั้ง 

  16 (100.0)     16 (100.0)  

4. การเก็บอุปกรณ์ตักน้ านมต้องวางเอาด้ามขึ้น

ในภาชนะโปร่งสะอาด 

14 (87.5)      16 (100.0)  

5. นมที่ปรุงเสรจ็แล้วต้องมีฝาปิดให้มิดชิด   16 (100.0)     16 (100.0)  

6. ภาชนะที่ใส่และปรุงนมต้องทนความร้อนได้ดี 

และทนต่อการกัดกร่อน 

  16 (100.0)     16 (100.0)  

7. การเกบ็และรวบรวมขยะมูลฝอยตอ้งเก็บใน

ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชดิ 

 14 (87.5)     16 (100.0)  

8.เมื่อเกิดบาดแผลสามารถปรุง ประกอบนม

เพื่อจ าหน่ายได ้

4 (25.0)  16 (100.0)  

9. แมลงวัน หนู แมลงสาป เป็นพาหะน าโรค

ทางเดินอาหาร 

4 (25.0)  16 (100.0)  

10.ผู้ปรุงหรือประกอบนมสามารถพูดคุย

ในขณะประกอบอาหารได ้

14 (87.5)  14 (87.5)  

11.นมดิบที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อสามารถเก็บไว้

ได้ตั้งแต่ 3-5 วัน 

8 (50.0)  14 (87.5)  

12.สามารถดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ขณะ

ปรุงและจ าหน่ายนม 

2 (12.5)  16 (100.0)  

13.ใช้ทัพพีหรือช้อนตักชิมนมจากหม้อได้

โดยตรง 

4 (25.0)  16 (100.0)  



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

619 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

14.วางกระป๋องสเปรย์ฉีดมดและแมลงสาบ 

ใกล้บริเวณปรุง  ประกอบ และจ าหน่ายนมได้ 

2 (12.5)  16 (100.0)  

15.สามารถแช่น้ านมในน้ าแข็งที่น ามาบริโภค

ได้เลยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 

6 (37.5)  16 (100.0)  

16.สามารถ ใช้ ทั พพี ตั กน้ า นมพร้ อมกั บ

ส่วนผสม เช่นผงโกโก้ ผลกาแฟ ฯลฯ ได้โดยไม่

ต้องล้างเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ

จ าหน่ายนม 

2 (12.5)  16 (100.0)  

17.ควรแช่น้ านมดิบไว้ที่อุณหภูมิไม่ เกิน 7 

องศาเซลเซียส 

4 (25.0)  14 (87.5)  

18.ลักษณะของนมสดที่ดี  น้ านมต้องมีสีขาว

หรือสีครีม 

14 (87.5)  16 (100.0)  

19.ค่าความเป็นกรดของน้ านม pH ควรอยู่ที่ 

6.6 ซ่ึงได้จากโปรตีนและไขมันในน้ านมดิบ 

14 (87.5)  16 (100.0)  

20.นมดิบ หมายถึง นมโคที่รีดจากเต้านมโค

แล้วยังไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ 

14 (87.5)  16 (100.0)  

**หมายเหตุ ค่าตัวเลขในเครื่องหมาย ( ) หมายถึง ร้อยละ  

 

จากการทดลองพบว่าก่อนการทดลอง ผู้ประกอบการร้านนมรถเข็นส่วนใหญ่มีความรู้เรื่อง

สุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.0) และหลังการทดลองผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น มี

ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 100.0) 

จากการเปรียบเทียบความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารก่อนและหลังการทดลอง พบว่าผู้ประกอบการ

ร้านนมรถเข็น จ านวน 16 คน ก่อนทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ เท่ากับ 15.62 คะแนน และหลัง

การทดลอง มีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้เท่ากับ 19.62 โดยที่ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ หลังการทดลอง

มากกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติบางครั้ง คือ  มีการเทน้ าที่ชะล้างภาชนะลงบนพื้นบริเวณสถานที่ปรุงประกอบและ

จ าหน่ายนม ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยใส่ภาชนะที่มิดชิด 

ร้อยละ 87.5 และรองลงมามีการปฏิบัติเป็นประจ า คือ สวมแหวนหรือเครื่องประดับขณะปรุงประกอบ

และจ าหน่ายนม ล้างมือก่อนเตรียมปรุงและจ าหน่ายนม ล้างมือท าความสะอาดก่อน และหลังเข้าห้องน้ า 

ร้อยละ 75.0 หลังการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบัติประจ า คือ เตรียมและปรุง

นมบริเวณสถานที่ท่ีสะอาด และอุปกรณ์จัดเป็นสัดส่วน ภาชนะที่บรรจุน้ านมท าความสะอาดทุกครั้ง เตรียม

นมบนโต๊ะที่สูงจากพื้น 60 ซม. สวมเส้ือมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกคลุมผมขณะปรุงและ

จ าหน่ายนมมีการอุ่นน้ านมไว้ตลอดเวลาก่อนน ามาปรุงจ าหน่าย เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยใส่ภาชนะที่มิดชิด 

ล้างมือท าความสะอาดก่อนและหลังเข้าห้องน้ า  ร้อยละ 100.0  และรองลงมาไม่เคยปฏิบัติ คือ สูบบุหรี่

และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะปรุงและจ าหน่ายนม ใช้มือสัมผัสกับน้ านมในการปรุงประกอบและ

จ าหน่ายนม ร้อยละ 100.0   ดังรายละเอียดใน ตาราง 2 
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ตาราง 2 ร้อยละการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร ก่อนและหลังการทดลองของผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น  

11.แช่น้ านมดิบรวมกับอาหารชนิดอื่น ๆ 

เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ 

12. ใช้มือเกาศีรษะ แคะหู จมูก ขณะปรุง

และจ าหน่ายนม 

4 (25.0) 

 

4 (25.0) 

12 (75.0) 

 

10 (62.5) 

0 

 

2 (12.5) 

0 

 

0 

4 (25.0) 

 

6  

(37.5) 

12 (75.0) 

 

10 

 (62.5) 

13. พูดคุยขณะปรุง และจ าหน่ายนม 10 (62.5) 6 (37.5) 0 0 8 (50.0) 8 (50.0) 

14. สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ขณะปรุงและจ าหน่ายนม 

2 (12.5) 10 (62.5) 4 (25.0) 0 0 16 (100.0) 

15. เก็บน้ านมดิบไวท้ี่อุณหภูมิต่ ากว่า 4 

องศาเซลเซียส 

4 (25.0) 12 (75.0) 0 0 4 (25.0) 12 (75.0) 

การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ก่อนทดลอง (n=16) หลังทดลอง (n=16) 

ประจ า บางครั้ง ไม่เคย ประจ า บางครั้ง ไม่เคย 

1. ท่านเตรยีมและปรุงนมบริเวณสถานที่ที่

สะอาด และอุปกรณ์จัดเป็นสัดส่วน 

6 (37.5) 10 (62.5) 0 16 (100.0) 0 0 

2.ภาชนะที่บรรจุนมท าความสะอาดทกุครั้ง 10 (62.5) 6 (37.50) 0 16 (100.0) 0 0 

3. เตรยีมนมบนโต๊ะที่สูงจากพื้น 60 ซม. 6 (37.5) 8 (50.0) 2 (12.5) 16 (100.0) 0 0 

4. น้ านมที่ต้มแล้วในแต่ละวันท่านน ามา

ปรุง และจ าหน่ายในวันต่อไปโดยไม่ตม้อีก 

6 (37.5) 10 (62.5) 0 4 (25.0) 0 14 (87.5) 

5. ท่านเทน้ าทีช่ะล้างภาชนะลงบนพื้น 

บริเวณสถานที่ปรุง ประกอบจ าหน่ายนม 

2 (12.5) 14 (87.5) 0 2 (12.5) 0 14 (87.5) 

6. ท่านสวมแหวนหรือเครือ่งประดับขณะ

ปรุง ประกอบ และจ าหน่ายนม 

6 (37.5) 10 (62.5) 0 2 (12.5) 0 14 (87.5) 

7. เมื่อไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็น

หวัด ปวดหัว ท้องเสีย ท่านประกอบ

อาหารได้โดยไม่หยุดพัก 

4 (25.0) 12 (75.0) 0 0 4 (25.0) 12 (75.0) 

8. สวมเส้ือมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน และสวม

หมวกคลุมผมขณะปรุงจ าหน่ายนม 

12 (75.0) 4 (25.0) 0 16 (100.0) 0 0 

9. ล้างมือกอ่นเตรยีมปรุงและจ าหน่ายนม 12 (75.0) 4 (25.0) 0 14 (87.5) 2 (12.5) 0 

10. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอยา่งน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

2 (12.5) 14 (87.5) 0 14 (87.5) 2 (12.5) 0 
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16.มีการอุ่นน้ านมไว้ตลอดเวลาก่อนน ามา

ปรุงจ าหน่าย 

8 (50.0) 8 (50.0) 0 16 (100.0) 0 0 

17.เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยใส่ภาชนะที่

มิดชิด 

2 (12.5) 14 (87.5) 0 16 (100.0) 0 0 

18.บริเวณรอบๆ สถานที่ปรุง และจ าหน่าย

นมมีกับดักปอ้งกันแมลงวัน 

2 (12.5) 10 (62.5) 4 (25.0) 14 (87.5) 2 (12.5) 0 

19.ใช้มือสัมผัสกับน้ านมในการปรุง 

ประกอบ และจ าหน่ายนม 

2 (12.5) 12 (75.0) 2 (12.5) 0 0 16 (100.0) 

20.ล้างมือท าความสะอาดก่อน และหลังเข้า

ห้องน้ า 

12 (75.0) 2 (25.0) 0 16 (100.0) 0 0 

*หมายเหตุ ค่าตัวเลขในเครื่องหมาย ( ) หมายถึง ร้อยละ 

 

จากการทดลองพบว่าก่อนการทดลอง ผู้ประกอบการร้านนมรถเข็นส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้าน

สุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับต่ า จ านวน 16 คน (ร้อยละ 100.0) หลังการทดลองผู้ประกอบการร้านนม

รถเข็นมีการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 14 คน (ร้อยละ 87.5) 

จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติเรื่องสุขาภิบาลอาหารก่อนและหลังการทดลอง ของผู้ประกอบการ

ร้านนมรถเข็นพบว่าผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น จ านวน 16 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติก่อนการ

ทดลองเท่ากับ 1.10 คะแนน และหลังการทดลองผู้ประกอบการนมรถเข็น จ านวน 8 คน มีค่าเฉล่ียของ

คะแนนการปฏิบัติเท่ากับ 1.87 คะแนน โดยที่ค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏิบัติหลังการทดลองมีค่ามากกว่า

ก่อนการทดลอง  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

ผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารของร้านนมรถเข็นทางจุลชีววิทยา เป็นการตรวจหาเชื้อ

โคลิฟอร์ม แบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ SI-2 ของกองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใน

อาหาร (นม) ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร  

 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (นม) ภาชนะ/อุปกรณ์ และมือของผู้สัมผัสอาหารใน

ผู้ประกอบการนมรถเข็น ก่อนและหลังการทดลอง 

ประเภทตัวอย่าง 

(จ านวนตัวอย่าง) 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียไม่ได้มาตรฐาน  

ก่อนด าเนินการ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

หลังด าเนินการ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ลดลง 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ภาชนะ/อุปกรณ ์(48 ตัวอย่าง) 24 (50) 10 (20.8) 14 (29.1) 

มือผู้สัมผัสอาหาร (32 ตัวอยา่ง) 8 (25) 3 (9.3)  5 (15.6) 

อาหาร (นม (80 ตัวอย่าง)) 12 (15) 10 (12.5)  2 (2.5) 

  

จากตารางที่ 3 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐานทั้งก่อน

และหลังด าเนินการในตัวอย่างภาชนะ/อุปกรณ์ มือผู้สัมผัส และอาหาร (นม) ร้อยละ 50 , 25 และ 15 

ตามล าดับ ภายหลังด าเนินการพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐานในตัวอย่างจ านวนที่ลดลงโดยพบใน

ตัวอย่างภาชนะ/อุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหาร ร้อยละ 20.8, 9.3 และ 12.5 ตามล าดับ ท าให้มี
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การลดลงของโคลิฟอร์มที่แบคทีเรียเกินมาตรฐานหลังด าเนินการในตัวอย่างภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร 

และอาหาร (นม) ร้อยละ 29.1, 15.6 และ 2.5 ตามล าดับ โดยมีเพียง 2 ร้านจากทั้งหมด 16 ร้านที่มีผล

การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างนมร้อน นมเย็น และนมปั่น ก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวอย่างนมที่ตรวจ 
ผลวิเคราะห์ 

ก่อนการทดลอง 

ผลวิเคราะห์ 

หลังการทดลอง 

เปรียบเทียบค่าการลดลง 

ของเชื้อจุลินทรีย ์

1.นมร้อน 

จุลินทรีย์รวม (cfu/ml) 

โคลิฟอร์ม (MPN/100ml) 

E.coli (cfu/0.1ml) 

B. cereus (cfu/ml) 

 

3.3X103 

>2400 

3.3X103 

10 

 

2.6X103 

28 

1.7X102 

<10 

 

ลดลง 21 % 

ลดลง 70% 

ลดลง 85% 

ลดลง 40% 

2.นมเย็น 

จุลินทรีย์รวม (cfu/ml) 

โคลิฟอร์ม (MPN/100ml) 

E.coli (cfu/0.1ml) 

B. cereus (cfu/ml) 

 

2.9X103 

>2400 

1.2X103 

<10 

 

1.1X103 

27 

1.1X102 

<10 

 

ลดลง 62 % 

ลดลง 99% 

ลดลง 95% 

0% 

3.นมปั่น 

จุลินทรีย์รวม (cfu/ml) 

โคลิฟอร์ม (MPN/100ml) 

E.coli (cfu/0.1ml) 

B. cereus (cfu/ml) 

 

9.2X103 

150 

3.3X103 

40 

 

8.3X103 

150 

1.7X102 

1.3X102 

 

ลดลง 10 % 

0% 

ลดลง 85% 

เพิ่มขึ้น 99% 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างนมก่อนและหลังการด าเนินการฝึกอบรม

ผู้ประกอบการนมรถเข็น พบปริมาณการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ ดังนี้ ตัวอย่างนมร้อน ได้แก่ กาแฟร้อน ชา

ร้อน โกโก้ร้อน  พบจ านวนจุลินทรีย์รวม โคลิฟอร์ม E. coli และ B. cereus ลดลงร้อยละ 21, 70, 85 

และ 40 ตามล าดับ ตัวอย่างนมเย็น ได้แก่ กาแฟเย็น ชาเย็น โกโก้เย็น พบจ านวนจุลินทรีย์รวม โคลิฟอร์ม 

E. coli และ B. cereus ลดลงร้อยละ 62, 99, 95 และ 0 ตามล าดับ ตัวอย่างนมปั่น ได้แก่ กาแฟปั่น ชา

ปั่น โกโก้ปั่น พบจ านวนจุลินทรีย์รวม และ E. coli ลดลงร้อยละ 10, 85 โคลิฟอร์มไม่ลด ส่วน B. cereus 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 99  

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาการจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติด้าน

สุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น ก่อนและหลังการทดลองอบรมแบบมีส่วนร่วม และการ

ประเมินติดตามผลการตรวจมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการนมรถเข็น ซึ่งสามารถน ามา

อภิปรายผลและสรุปผลดังนี้ 
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1.ด้านประชากร 

 ประชากรส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร (ร้อยละ 75.0) และ

เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานข้อก าหนดต่างๆของเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (ร้อยละ 75.0) เคยได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในน้ านมดิบ (ร้อยละ50.0) ซึ่งเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในน้ านมดิบจากส่ือโทรทัศน์ (ร้อยละ 87.5) และคิดว่าการอบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาล

อาหาร จ าเป็นต่อกิจกรรมนมรถเข็น (ร้อยละ 87.5) 

2. ด้านความรู้ 

ผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น จ านวน 16 คน ก่อนทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ เท่ากับ 

15.62 คะแนน และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เท่ากับ 19.62 โดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ความรู้ หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   p-value < 

0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย ชูจิต (2551) เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน

สุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาในร้านอาหาร จังหวัดพังงา พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขาภิบาล

อาหาร มีผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการค้าอาหาร 

3. ด้านการปฏิบัติ 

พบว่าผู้ประกอบการร้านนมรถเข็น จ านวน 16 คน มีค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏิบัติก่อนการทดล

องเท่ากับ 1.10 คะแนน และหลังการทดลองผู้ประกอบการนมรถเข็น จ านวน 16 คน มีค่าเฉล่ียของ

คะแนนการปฏิบัติเท่ากับ 1.87 คะแนน โดยที่ค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏิบัติหลังการทดลองมีค่ามากกว่า

ก่อนการทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 สอดคล้องกับ กนกวรรณ มี

จินดา (2545) ศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้จ าหน่ายอาหารในการปรับเปล่ียนสภาวะสุขาภิบาลอาหาร

ของแผงลอยจ าหน่ายอาหารในตลาดเทศบาลนครอุดรธานี ท าให้พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลดีขึ้น และพัชรา

ภรณ์ อันปัญญา (2548) พบว่า รูปแบบการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารโดยผู้ประกอบการแผงลอย

จ าหน่ายอาหารในตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ จังหวัดขอนแก่น มีบทบาทผลักดันตรวจสุขลักษณะด้านกายภาพ และ

จุลินทรีย์ มีผลให้สุขลักษณะด้านกายภาพของแผงลอยดีข้ึน 

4. ด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารร้านนม 

ผลการศึกษา พบว่าก่อนการทดลองการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้าน

นมรถเข็นส่วนใหญ่พบว่ามีการปฏิบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 จ านวน 8 ข้อ และหลังการทดลอง

พบว่าการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านนมรถเข็นส่วนใหญ่พบว่ามีการปฏิบัติ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 จ านวน 18 ข้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม

อบรมและลงมือปฏิบัติในการด าเนินงานแบบถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สามารถท าให้มีผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น 

สอดคล้องกับ อุมาพร ชาญครไทย (2550) พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้จ าหน่ายอาหาร หน่วยงาน

ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท าให้แผงลอยจ าหน่ายอาหารในตลาดไนท์ เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 

ปฏิบัติผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้จ าหน่ายอาหาร และ

ประชาชนผู้บริโภค เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการจ าหน่ายอาหาร จึงน ามาใช้ผลักดันสุขลักษณะของอาหารให้

ปฏิบัติถูกต้อง 
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5. ด้านการตรวจสอบคุณภาพด้านจุลินทรีย์ 

ผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ในภาชนะ/อุปกรณ์(แก้ว) มือผู้สัมผัส และ

อาหาร (นม ) โดยการตรวจด้วยชุดทดสอบ SI-2 ก่อนการทดลองเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานด้าน

ชีวภาพ (ทางแบคทีเรีย) ในภาชนะ/อุปกรณ์ (แก้ว) มือผู้สัมผัส และอาหาร (นม ) โดยการตรวจด้วยชุด

ทดสอบ SI-2 พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 16 ร้าน คือ ร้านอิกคิวนมสด ร้านนมสดปั่น ร้านเฮือนกาแฟ

นมสด ร้านดวงกาแฟนมสด ร้านโอ๋นมสด ร้านชานมไข่มุก ร้านไมโลดิบ และร้านไหมพรมนมสด เนื่องจาก

ไม่ผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรีย ร้อยละ 90.0  และหลังการทดลองเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานด้านชีวภาพ 

(ทางแบคทีเรีย) ในภาชนะ/อุปกรณ์ (แก้ว) มือผู้สัมผัสและอาหาร (นม ) โดยการตรวจด้วยชุดทดสอบ 

SI-2 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 ร้าน เนื่องจากผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรียร้อยละ 90.0  และร้านที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 14 ร้าน  

จากการศึกษาพบว่า หลังการทดลองพบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียลดลง มากกว่า

ก่อนการทดลอง มากที่สุดคือนมเย็น  เมื่อเปรียบเทียบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียแล้วลดลงถึงร้อยละ 99 

รองลงมา คือ นมร้อน เมื่อเปรียบเทียบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียแล้วลดลงถึงรอยละ 70 และสุดท้าย คือ 

นมปั่น เมื่อเปรียบเทียบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียแล้วไม่มีการลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของปรีชา วงศ์

ทิพย์ (2543) ที่ใช้ชุดทดสอบ SI-2 ตรวจการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในร้านอาหารใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารมากที่สุด ร้อยละ 25.7 แม้ว่าหลัง

ด าเนินการจะดีขึ้นทั้งด้านสุขลักษณะและการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มแต่ยังมีร้อยละค่อนข้างต่ า อาจ

ต้องให้เวลาในการปรับปรุงของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิชอบอาจต้องให้ความรู้เพิ่มขึ้นและมีการ

ด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจุลินทรีย์ดังกล่าว อาจเกิดจากการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์สัมผัส

นม หรือเกิดจากอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานม อย่างไรก็ตามส าหรับเชื้อ B. cereus ลักษณะของ

เชื้อมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงอาจเหลือรอดจากการพาสเจอไรส์และสามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ

ต ่ากว่า 5 OC (บุญนวล, 2545)  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จัดท าแผนติดตามตรวจสอบที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงคุณภาพร้านนม

รถเข็นให้ดีย่ิงขึ้นและเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคโดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับหน่วย

ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบ ประเมิน โดยผลการตรวจตัวอย่างจะต้องไม่พบการปนเปื้อนเกิน

ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

 2. อบรมผู้ประกอบการในเรื่องสุขาภิบาลอาหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 

และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เน้นเรื่องการเตรียม ประกอบ ปรุงที่ถูกหลักสุขลักษณะ การล้างมือท่ีถูก

วิธี โดยเน้นการมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 

 3. จัดนิทรรศการ จัดให้มีการประกวดร้านที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารทุกปี พร้อมการสร้างแรงจูง

ใจด้วยการประกาศเกียรติคุณและสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน 
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งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 บทคัดย่อ  

 ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุส าคัญของความพิการและเสียชีวิตในผู้สูงอายุเป็นจ านวนมากและ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ดังนั้นในงานวิจัยนี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุด้วยแบบประเมินความเสี่ยง

โรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ Framingham risk score (FRS),  Atherosclerosis  cardiovascular  disease  risk score 

(ASCVD) และ RAMA-EGAT risk score ร่วมกับการตรวจหลอดเลือดแดงแบบไม่รุกรานได้แก่ Ankle brachial 

index(ABI), Cardio Ankle Vascular index (CAVI) และ Carotid intima–media thickness (cIMT) โดยคัด เลือก

ผู้สูงอายุ จ านวน 55 คน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด  กลุ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ

และหลอดเลือด และกลุ่มควบคุม คือ ผู้ท่ี ไม่เป็นโรคและไม่มีปัจจัยเสี่ยง ผลวิจัยพบค่า RAMA-EGAT risk score  

ในกลุ่มท่ีเป็นโรคมีค่าความเสี่ยงมากท่ีสุดและมีความแตกต่างทางสถิติกับกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มควบคุมโดยมีค่า 

15.18± 2.44, 12.45± 1.48, 12.33± 1.00, p=0.001  ตามล าดับ ส่วน FRS และ ASCVD มีค่ามากท่ีสุดในกลุ่มท่ี

เป็นโรคเช่นกันแต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติโดย FRS=7.06± 1.16, 4.60± 1.43, 4.30± 1.96, p=0.314 

ตามล าดับและASCVD=13.52± 2.06, 10.31± 2.66, 8.60± 2.66, p=0.071 ตามล าดับ  ในด้านผลตรวจหลอด

เลือดแดงแบบไม่รุกรานพบค่า cIMT ในกลุ่มท่ีเป็นโรคมีความสัมพันธ์ทางสถิติและสามารถท านาย RAMA-EGAT risk 

score ท่ี r=0.58 (p=0.001) และ B=6.90(2.11-13.69), p=0.001  ส่วนกลุ่มเสี่ยงพบค่า CAVI มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติและสามารถท านาย RAMA-EGAT risk score ท่ี r= 0.457 (p=0.025) และ B=1.04(0.34-1.75), p=0.006  

ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุควรจะมีท้ัง RAMA-EGAT 

risk score ร่วมกับการตรวจ CAVI และ cIMT  

ค าส าคญั: โรคหัวใจและหลอดเลือด   ผู้สูงอาย ุ แบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด  การตรวจหลอดเลือด

แบบไม่รุกราน 
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Abstract 

Cardiovascular disease (CVD) is the major cause of disability and death in many the elderly people.  

This problem is still continuous increasing mortality rate because it is not good enough for effective prevention.  

The objective of this study was to evaluate cardiovascular  risk in the elderly by using  the cardiovascular risk 

assessments which were Framingham risk score (FRS), Atherosclerosis  cardiovascular  disease  risk score 

(ASCVD) and RAMA-EGAT risk score coordinate  with  non-invasive  arterial  examination which were Ankle 

brachial index (ABI) Cardio Ankle Vascular index (CAVI) and Carotid intima–media thickness (cIMT).   

We selected fifty-five aging people and divided into three groups which were cardiovascular patient group (CVD 

group), risk group, control group who was not risk and CVD.  After that all subjects were assessed Framingham, 

ASCVD and RAMA-EGAT risk score and ABI, CAVI and cIMT.  The result of this study indicated that only 

RAMA-EGAT risk score in CVD group was the highest of cardiovascular risk score and significantly higher than 

(p=0.001) the risk and control group about 15.18± 2.44, 12.45± 1.48, 12.33± 1.00 respectively.  While 

FRS and ASCVD had the highest score in CVD group but there were no significant difference in other groups 

about FRS=7.06± 1.16, 4.60± 1.43, 4.30± 1.96 (p=0.314) and ASCVD=13.52± 2.06, 10.31± 2.66, 

8.60± 2.66 (p=0.071) respectively.  Moreover, the cIMT was significant correlation and prediction with 

RAMA-EGAT risk score in the CVD group about r=0.58 (p=0.001) and B=6.90(2.11-13.69), p=0.001.  In 

the risk group, the CAVI was significant correlation and prediction with RAMA-EGAT risk score r= 0.457 

(p=0.025) and B= 1.04(0.34-1.75), p=0.006.  In conclusion, the elderly people should be assessed 

cardiovascular risk by using cIMT and CAVI coordination with RAMA-EGAT risk score that will be leading to 

improve the effectiveness of cardiovascular diseases prevention. 

Keywords:  Cardiovascular disease, Elderly, Cardiovascular risk assessment, Non-invasive vascular examination 

 

บทน า 

 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตสูงสุดติดหนึ่งในสามอันดับของแรก

ของโรคไม่ติดต่อและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ (World Health 

Organization, 2015) โดยภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (arterial stiffness) ในผู้สูงอายุเป็นกลไกส าคัญที่ท า

ให้หลอดเลือดอุดตันและตามมาด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งในปัจจุบันสามารถตรวจประเมินภาวะ

หลอดเลือดแดงแข็งด้วยเครื่องมือตรวจหลอดเลือดแบบไม่รุกราน (non-invasive) ได้แก่การวัดความ

หนาของผนังหลอดเลือดแดงแคโรทิด (Carotid intima–media thickness: cIMT), การตรวจวัดความ

ยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง (Cardio Ankle Vascular index: CAVI) และการตรวจวัดการอุดตันของ

หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial index: ABI)  ซึ่งทั้ง 3 วิธีสามารถประเมินความแข็งตัวและ

ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง (Michell, et al. 2004) โดยอาจจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ประเมินความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เม่ือใช้ร่วมกับแบบประเมินความความเส่ียง (Ratchford, et 

al. 2014) ซึ่งในปัจจุบันแบบประเมินความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สามารถใช้ได้กับทุกเพศและ

เป็ น ที่ ย อ ม รั บ มี ทั้ ง ส้ิ น  3 แ บ บ ได้ แ ก่  Framingham risk score (FRS) (Ratchford, 2004), 

Atherosclerosis cardiovascular disease (ASCVD) risk score (Yeaboah, et al. 2016) และ RAMA-

EGAT risk score (ธีรภัทร และคณะ, 2012) 
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลการประเมินความเส่ียงของโรคหัวใจและหลอด

เลือดได้แก่  Framingham  risk  score, ASCVD  และ RAMA-EGAT risk  score ร่วมกับการตรวจทาง

หลอดเลือดแบบไม่รุกราน ได้แก่ cIMT,  CAVI  และ  ABI  เพื่อประเมินความเส่ียงโรคหัวใจและหลอด

เลือดได้อย่างครบถ้วน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

วัสดุและวิธีการ 

 กลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจัย เป็นอาสาสมัครเป็นผู้สูงอายุจากโรงพยาบาล

ส่วนต าบลท่าโพธิ์ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย 

(Inclusion criteria) ดังนี้ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 55 คน ซึ่งค านวณจ านวนอาสาสมัครจากสูตร 

Taro Yamane  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามประวัติการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ ได้แก่ 1) กลุ่มที่เป็น

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD group) 2) กลุ่มเส่ียง (risk group)คือ ผู้ที่มีความเส่ียงโรคหัวใจและ

หลอดเลือด ได้แก่  โรคเบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง และสูบบุหรี่ และ3) กลุ่มควบคุม (control group) 

คือผู้ที่ไม่เป็นโรคและไม่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด  ซึ่งทั้งหมดได้เซ็นยินยอมเข้าร่วมงาน

วิจัย  ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือกออกจากโครงการวิจัย (Exclusion criteria) ดังนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล

ได้ครบถ้วน ผู้มีปัญหาด้านการส่ือสาร และผู้ป่วยวิกลจริต  โดยในงานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณารับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร IRB No. 475/57 

 วิธีด าเนินการวิจัย  อาสาสมัครได้รับการประมินความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย FRS, 

ASCVD และ RAMA-EGAT risk score จากนั้นตรวจหลอดเลือดแดงแบบไม่รุกรานได้แก่ ABI และ 

CAVI ด้วยเครื่อง CAVI/ABI: Sphygmomanometer and Sphygmograph VS–1500N ผลิตโดยบริษัท 

Fukuda Denshi Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น ส่วนการตรวจ cIMT ด้วย Echocardiogram GE  Vivid 7 Dim 

ผลิตโดย GE medical system Ltd. United Kingdom.  

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในด้านข้อมูลทั่วไปจะแสดงในรูปของจ านวนร้อยละ รวมถึงค่าเฉล่ีย 

(Mean) ±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยสถิติ chi-

square จากนั้นทดสอบการกระจายตัวในกลุ่มประชากรจ านวน < 50 คนโดย Shapiro–Wilk Test เมื่อ

ข้อมูลมีการกระจายตัวปกติจะใช้สถิติทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มโดย one-way anova และ 

post  

hoc-test แต่ ใน ก รณี ที่ ข้ อ มู ล ก ารก ระจ ายตั ว ไม่ ป กติ จ ะ ใช้ ส ถิ ติ  Kruskal–Wallis H Test และ  

Mann-Whitney U test ทดสอบความสัมพันธ์กรณีการกระจายข้อมูลปกติด้วย Pearson correlation แต่ใน

กรณีการกระจายข้อมูลไม่ปกติด้วย Spearman Rank correlation  และทดสอบสมการถดถอยด้วย Linear 

regression, ใช้โปรแกรม SPSS version 17.0 ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผลการทดลอง 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุจ านวน 55 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะข้อมูลพื้นฐานของอาสมัคร 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

* ผู้สูงอายุกลุ่มเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มไม่เป็นโรคและไม่มีความเส่ียง มีคะแนนความเส่ียง 

RAMA-EGAT risk score แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ p=0.002 

# ผู้สูงอายุกลุ่มเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มที่มีความเสี่ยง มีคะแนนความเส่ียง RAMA-EGAT 

risk score แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ p=0.002 

 จากตารางที่ 2  แสดงคะแนนความเส่ียง  FRS   ASCVD และ RAMA-EGAT risk score พบว่า 

กลุ่ม CVD มีคะแนนความเส่ียงจากทั้ง 3 แบบประเมินมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีความเส่ียง และกลุ่ม

ตัวแปร 
CVD 

(n=34) 

Risk 

(n=12) 

Control 

(n=9) 

p 

Value 

อายุ ( ปี ) 67.21 ±  5.71 66.07 ±  5.13 66.78 ±  4.44 0.836 

เพศ  จ านวน (%)     

ชาย 11 (32.35%) 2 (13.33%) 1 (11.11%) 0.218 

หญิง  23(67.65%) 10(83.33%) 8(88.89%) 0.369 

รอบเอว (cm.) 90.00 ±  10.83 84.87 ±  9.20 93.33 ±  8.50 0.099 

BMI (kg/m2) 25.86 ±  4.49 23.39 ±  3.52 25.82 ±  3.44 0.156 

SBP (mmHg) 127.79 ±  20.96 121.73 ±  12.72 123.00 ±  19.33  0.643 

DBP (mmHg) 73.94 ±  11.05 72.60 ±  8.06 71.11 ±  9.06 0.651 

FBS (mg/dL) 102.38 ±  22.01 93.87 ±  16.63 93.44 ±  10.75 0.285 

BUN (mg/dL) 14.21 ±  3.76 11.87 ±  3.04 12.11 ±  2.62 0.061 

Cr  (mg/dL) 0.98 ±  0.27 0.83 ±  0.14 0.79 ±  0.09 0.052 

TC  (mg/dL) 171.65 ±  23.86 188.53 ±  27.68 190.00 ±  25.27 0.083 

TG  (mg/dL) 146.29 ±  9.49 136.67 ±  12.65 141.78 ±  20.99 0.844 

HDL-C  (mg/dL) 53.32 ±  9.84 58.80 ±  13.32 62.22 ±  13.04 0.134 

LDL-C  (<130 mg/dL) 84.79 ±  29.21 102.27 ±  28.32 99.44 ±  23.98        0.184 

วิธีการประเมิน 
CVD 

(n=34) 

Risk 

(n=12) 

Control 

(n=9) 
p Value 

แบบประเมินความเสี่ยง     

 FRS  7.06 ±  1.16 4.60 ±  1.43 4.30 ±  1.96  0.314 

 ASCVD 13.52 ±  2.06 10.31 ±  2.66 8.60 ±  2.66 0.071 

 RAMA 
15.18 ±  2.44*# 

12.45 ±  1.48 12.33 ±  1.00 0.001 

การตรวจหลอดเลือด     

 ABI 1.09 ±  0.08 1.09 ±  0.10 1.10 ±  0.07 0.993 

 CAVI 8.30 ±  1.04 8.38 ±  1.20 8.43 ±  0.73 0.958 

 cIMT 0.081 ±  0.03 0.076 ±  0.01 0.073 ±  0.02 0.946 
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ที่ไม่เป็นโรคตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีเพียง RAMA-EGAT เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติระหว่างผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มที่ p=0.001  ซึ่งในภาพรวมของทั้ง 3 กลุ่มพบว่า ผลการ

ตรวจหลอดเลือดทั้ง 3 วิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าค่าการ

ตรวจ ABI, CAVI และ cIMT ในผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม พบค่าที่ผิดปกติมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น

โรคหัวใจและหลอดเลือด รองลงมาพบค่าผิดปกติของการตรวจหลอดเลือดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเส่ียง 

และพบค่าผิดปกติที่น้อยท่ีสุดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่เป็นโรค   

 

ตาราง 3 แสดงสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย RAMA-

EGAT และการตรวจหลอดเลือดแดงแบบไม่รุกรานด้วย ABI, CAVI และ cIMT  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน RAMA-EGAT risk score กับ ABI CAVI 

และ cIMT ในผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม โดยพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมีค่า cIMT 

แปรผันตามกันกับคะแนน RAMA-EGATrisk score ที่ r=0.58 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p=0.001 

เท่านั้น ส่วนค่า CAVI แปรผันตามกันกับคะแนน RAMA-EGATrisk score ที่ r=0.457 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ p=0.025 เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเส่ียง แต่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติระหว่างค่า ABI และ RAMA-EGAT risk score ในทั้ง 3 กลุ่ม 

ตารางที่ 4 แสดงสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แบบประเมินความเสี่ยง RAMA-EGAT และการตรวจหลอด

เลือด cIMT และ CAVI ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นในผู้สูงอายุกลุ่มท่ีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด  และกลุ่มท่ีมีความ

เสี่ยง 

 RAMA-EGATrisk score 

B 95% (CI) P value 

CVD group    

cIMT 6.90 2.11 – 13.69 0.001 

Risk group    

CAVI 1.04 0.34 – 1.75 0.006 

 จากตารางที่ 4 พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ค่า cIMT สามารถใช้ท านาย 

RAMA-EGAT risk score ได้ที่ 6.90 (2.11-13.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p=0.001 และในกลุ่ม

ที่มีความเสี่ยง ค่า CAVI สามารถใช้ท านาย RAMA-EGAT risk score ได้ที่ 1.04 (0.34–1.75) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ p=0.006 

Non-invasive 

Arterial examination 

RAMA-EGAT risk score 

CVD 

(n=34) 

Risk 

(n=12) 

Control 

(n=9) 

ABI R 0.066 0.091 0.550 

p value 0.709 0.673 0.125 

CAVI R 0.196 0.457 0.411 

p value 0.266 0.025* 0.272 

cIMT R 0.580 0.348 0.548 

p value 0.001* 0.095 0.127 
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อภิปรายผลการศึกษา 

การประเมินความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยแบบประเมินเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

ได้แก่ FRS  ASCVD risk score  และ RAMA-EGAT (Yeaboah, et al. 2016)  แต่อย่างไรก็ตามยังไม่

มีงานวิจัยใดที่มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 3 แบบประเมินในผู้สูงอายุ จึงท าให้ในงานวิจัยนี้ได้

มีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มและท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มจากการใช้แบบประเมินทั้ง  

3 แบบโดยพบว่า RAMA-EGAT สามารถแยกกลุ่มท่ีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดออกจากกลุ่มเส่ียงและ

กลุ่มควบคุมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในขณะที่ FRS และ ASCVD ไม่สามารถแยกความแตกต่าง

ในแต่ละกลุ่มได้เนื่องจากแบบประเมิน  RAMA-EGAT เป็นแบบประเมินที่เหมาะสมที่สุดส าหรับคนไทย

เนื่องจากมีค านวณคะแนนความเส่ียงอยู่บนข้อมูลพื้นฐานของคนไทย และยังสามารถค านวณเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากกว่า FRS และ ASCVD โดยมีค่าความไว และค่าความจ าเพาะอยู่

ที่ 80%, 50% ในผู้ชาย และ 90%, 59% ในผู้หญิง   แต่อย่างไรก็ตามการใช้แบบประเมินความเส่ียง  

RAMA-EGAT เพียงอย่างเดียวไม่สามารถประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ (ธีรภัทร และคณะ, 2012)  ดังนั้นจึงควรที่จะตรวจประเมินความเสี่ยงร่วมกับการตรวจประเมิน

พยาธิสภาพภายในหลอดเลือดร่วมด้วย (Ratchford, et al. 2014)         

  การประเมินหลอดเลือดแดงด้วย ABI, CAVI และ cIMT ในผู้สูงอายุมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อ

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากการที่มีอายุเพิ่มข้ึนส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของหลอดเลือด

มากกว่าในผู้ที่มีอายุน้อย (Melvin, 2003) นอกจากนี้ ในหลากหลายงานวิจัยได้มีการเสนอให้ตรวจหลอด

เลือดร่วมกับการใช้ประเมินความเส่ียง  (Ratchford, et al. 2014; ธีรภัทร และคณะ, 2012) จึงท าให้ใน

งานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างการตรวจหลอดเลือด ABI, 

CAVI และ cIMT และ RAMA-EGAT ซึ่งเป็นแบบประเมินเดียวที่สามารถแยกผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มได้  

โดยผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง cIMT และ RAMA-EGAT แปรผันตามกันซึ่งสามารถท านาย

ความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ที่ผ่านมาพบค่า cIMT ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเกิด plaque ในโรคหัวใจและหลอดเลือด (Michell, 

et al. 2004)  รวมทั้งการเกิด acute stroke ในผู้ป่วยเบาวานชนิดที่ 2 (Lee, et al. 2007) นอกจากนี้ ยัง

สามารถใช้ท านาย cardiovascular event ได้แก่  MI, stroke, cardiac death (Lorenz, 2007)  ส่วนค่า 

CAVI ในการศึกษานี้พบความสัมพันธ์แปรผันตามกันกับคะแนน  RAMA-EGAT risk score ในกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงและสามารถท านายความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับ RAMA-

EGAT risk score (ธีรภัทร และคณะ, 2012) เนื่องจากค่า CAVI เป็นการประเมินหลอดเลือดแดงแข็งซึ่ง

เป็นกลไกเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดหลอดเลือดแดงอุดตันจึงพบความสัมพันธ์กับ RAMA-EGAT risk score 

ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งยังไม่มีหลอดเลือดอุดตันรุนแรงจนพัฒนาเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

1. ในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเรื้อรังเท่านั้น ดังนั้นควรเพิ่มกลุ่มที่

เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเฉียบพลันซึ่งจะอาจจะท าให้ผลตรวจหลอดเลือดแดงแสดง

ความผิดปกติชัดเจน 
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2. จ านวนอาสาสมัครในกลุ่มควบคุมมีจ านวนน้อย ดังนั้นควรเพิ่มจ านวนอาสาสมัครในกลุ่มนี้ให้เพิ่มขึ้น 

3. เพิ่มการติดตามผลของ RAMA-EGAT risk score ร่วมกับ CAVI และ cIMT เพื่อพยากรณ์การเกิด 

CVD event ในผู้สูงอายุ 

 

สรุปผลการศึกษา 

การประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มผู้สูงอายุควรประเมินความเส่ียงด้วย

แบบประเมนความเส่ียง RAMA-EGAT risk score ร่วมกับการตรวจ CAVI และ cIMT ซึ่งจะดีกว่าการ

ตรวจด้วยแบบประเมินเพียงอย่างเดียว หรือการตรวจหลอดเลือดแค่วิธีเดียว เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีพยาธิ

สภาพของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นทั้ง thickness และ stiffness เพื่อน าไปสู่การป้องกันและการเฝ้าระวังการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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การแพร่กระจาย Bacillus cereus  ในน ้าพริก อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

 การตรวจหาปริมาณเชื้อ Bacillus cereus ในน้ าพริก โดยใช้น้ าพริก 4 ชนิดในการตรวจสอบ ได้แก่ น้ าพริก

ปลาย่าง น้ าพริกปลาร้า น้ าพริกปลาทู และน้ าพริกกะปิ  โดยแต่ละชนิดจะมี 5 ร้านค้า รวมท้ังหมด 60 ตัวอย่าง  

โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าพริกจากร้านขายน้ าพริกท่ีบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ก าแพงเพชร และบริเวณตลาด

ศูนย์การค้า ในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มาท าการตรวจนับจ านวนเชื้อ B. cereus ตามวิธีการของ 

Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 พบว่ามี

การปนเปื้อนเชื้อ B. cereus ในน้ าพริกปลาย่างมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.29 x 10
3
 เซลล์ต่อกรัม ในขณะท่ี

น้ าพริกปลาทูมีการปนเปื้อนเชื้อ B. cereus ต่ าท่ีสุด โดยพบการปนเปื้อนของเชื้อเท่ากับ 1.50 x 10
2
 เซลล์ต่อกรัม 

และร้านจ าหน่ายน้ าพริกท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุขคือร้านท่ี 2 สามารถตรวจพบปริมาณ

เชื้อ B. cereus เฉลี่ยได้ไม่เกินเกณฑ์ท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ 

ค้าส้าคัญ: Bacillus cereus  น้ าพริก   

 

 

Abstract 

         The contamination of Bacillus cereus in chili paste in 4 ready-to-eat recipes: grilled fish chili paste, 

fermented fish spicy dip, fried mackerel with shrimp paste, and shrimp chilli paste were investigated, using 

standard plate count. A total of 60 samples, 5 from each recipes, was purchased from chili paste shop at 

Night Bazaar and central market in Amphur muang, Kamphaeng Phet province during September 2015 to 

December 2015 for the enumeration of total B. cereus. Results showed that the most contamination of B. 

cereus was grilled fish chili paste with an average of up to 4.29 x 10
3
 CFU/g. The lowest contamination of 

B. cereus was fried mackerel with shrimp paste sauce equal to 1.50 x 10
2
 CFU/g. The criteria of B. cereus 

in food set by the Ministry of Public Health, second’s shop not exceeded the average of B. cereus. 

Keywords: Bacillus cereus, chili paste 
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บทน้า 

  น้ าพริกเป็นอาหารประจ าส าหรับคนไทยมานาน และจัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีผู้รู้จักและนิยม

บริโภคทั่วประเทศ ส่วนใหญ่นิยมบริโภคร่วมกับผักสด ผักทอด หรือผักลวก ด้วยรสชาติของน้ าพริกที่

จัดจ้านและหลากหลายรูปแบบท าให้น้ าพริกเป็นอาหารที่ชื่นชอบส าหรับคนไทย นอกเหนือจากการผลิต

เพื่อบริโภคเองแล้ว ยังสามารถผลิตเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีการ

ท าน้ าพริกขายในรูปแบบต่างๆ กัน โดยมีกรรมวิธี ส่วนประกอบ และรสชาติของน้ าพริกที่แตกต่างกัน

ออกไป เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นิยมบริโภคน้ าพริกที่ขายตามท้องตลาด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริโภค  

 แม้ว่าการขายน้ าพริกในรูปแบบต่างๆ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค แต่ยังขาดการวางมาตรฐาน 

การผลิตและการจัดการทางด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม ดังนั้นโอกาสที่จุลินทรีย์ต่างๆ จะปนเปื้อน

ในน้ าพริกจึงมีค่อนข้างสูง ซึ่งการปนเปื้อนเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบใน

ระหว่างขั้นตอนการท า หรืออาจติดมาจากเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต รวมถึงร่างกายของผู้ผลิตเอง 

ตลอดจนขั้นตอนการเก็บรักษาในช่วงก่อนที่จะน าน้ าพริกไปวางขายนั้น ก็สามารถท าให้เกิดการ

ปนเปื้อนได้เช่นกัน  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าพริกหลักๆ คือ พริก หอมแดง กระเทียม รวมทั้ง

เครื่องเทศต่างๆ โดยจะผสมอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของน้ าพริกนั้น ท าให้มีโอกาส

ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคท่ีส าคัญบางชนิดได้  

 B. cereus เป็นเชื้อที่มีบทบาทส าคัญที่ก่อให้เกิดอาการของโรคอาหารเป็นพิษชนิดหนึ่ง  B. 

cereus มักปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ และมักมีโอกาสเหลือรอดมาในผลิตภัณฑ์ และสามารถเพิ่มจ านวนได้

อย่างรวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ มีรายงานหากในอาหารพบ B. cereus เกิน 1.0 ×  105 

เซลล์ต่อกรัม จะเป็นจ านวนที่มากพอที่จะสร้างสารพิษในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ (Agata 

and Ohta, 2002) สุดสายชล หอมทอง และคณะ (2554) ท าการตรวจการแพร่กระจายของ 

Staphylococcus aureus และ  B. cereus ใน ซู ชิ ที่ สุ่ ม ตั วอ ย่ างม าจ าก ร้ านค้ าที่ ว างจ าหน่ าย ใน

ห้างสรรพสินค้า บริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา และบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พบการปนเปื้อนของ S. aureus ในตัวอย่างซูชิ 14 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 35) ซึ่งมี 11 ตัวอย่าง 

(คิดเป็นร้อยละ 27.5) ส่วนการปนเปื้อนของ B. cereus ในซูชิ พบว่า 12 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 

29.26) มีแนวโน้มจะมีปริมาณเชื้อสูงเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้ความร้อน เซลล์ของ B. cereus อาจถูกท าลาย 

แต่ความร้อนที่ใช้ปรุงอาหารมักจะไม่เพียงพอที่จะท าลายสปอร์ของเชื้อนี้ได้ หากเก็บรักษาไว้ในสภาวะ

ที่เหมาะสมต่อการเจริญ สปอร์อาจงอกขึ้นมาและสร้างสารพิษภายหลังได้เช่นกัน (Torre and Corte, 

2001)  

 งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ B. cereus ในน้ าพริกที่ขายอยู่ในตลาด

ไนท์บาซาร์ก าแพงเพชรและตลาดศูนย์การค้าของจังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากทั้ง 2 แหล่งนี้เป็นแหล่ง

ที่มีการจ าหน่ายอาหารและของสดชนิดต่างๆ มากมาย รวมถึงน้ าพริกด้วย โดยตรวจตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค พ.ศ. 2556 (กระทรวง

สาธารณสุข, 2552) 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 1. การเก็บตัวอย่าง 

 ตัวอย่างน้ าพริกที่น ามาศึกษานั้นมี 4 ชนิด คือ น้ าพริกปลาย่าง น้ าพริกปลาร้า น้ าพริกปลาทู 

และน้ าพริกกะปิ โดยซื้อจากร้านขายน้ าพริกในบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ และตลาดศูนย์การค้าของ

จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งหมด 5 ร้าน โดยเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ก่อนน ามา

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ MYP agar 

 ละลาย MYP agar (Himedia) 46.03 กรัม ในน้ ากล่ัน 900 มิลลิลิตร ต้มให้เข้ากันเป็นเนื้อ

เดียว ต้มจนเดือด เทใส่ขวดรูปชมพู่ ปิดจุกด้วยส าลี  นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที น าขวดอาหารออกจากหม้อ

นึ่งความดันไอแล้ว รอให้ขวดอาหารเย็นลงประมาณ 50 องศาเซลเซียส เติม Egg Yolk Emulsion 50 

% และเติม Polymyxin B sulphate ความเข้มข้น 100,000 ยูนิต/ลิตร ลงในขวดอาหาร โดยวิธีการ

ปลอดเชื้อ ผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว แล้วเทลงในจานเพาะเชื้อ  

3. การนับจ านวนเชื้อ B. cereus 

 ชั่งตัวอย่างน้ าพริกด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ 50 กรัม เติมลงใน Butterfield’s phosphate–

buffered dilution waterปริมาตร 450 มิลลิลิตร ปิเปตเชื้อจากตัวอย่างที่เจือจางแล้ว 0.1 มิลลิลิตร 

โดยวิธีการ spread plate ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MYP agar จ านวน 3 ซ้ า ใช้แท่งแก้วรูปตัวแอลที่ปลอด

เชื้อเกล่ียตัวอย่างเชื้อให้ทั่วผิวหน้าอาหารเล้ียงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18–24 

ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาที่ก าหนดให้นับจ านวนโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะของ B. cereus ที่เจริญบนอาหาร

เลี้ยงเชื้อ MYP agar และท าการจดบันทึกเพื่อน าไปค านวณค่า CFU/g (ลักษณะเฉพาะของ B. cereus 

คือ โคโลนีจะมีสีชมพูหรือสีขาวอมชมพู ขอบหยัก หรือโค้งมน มีโซนตะกอนสีขาวขุ่นรอบๆ โคโลนี) 

เลือกโคโลนีที่คาดว่าน่าจะเป็น B. cereus มา streak ลงบนอาหารเล้ียงเชื้อ NA slant และน าไปบ่มที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18–24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่ก าหนดแล้ว น าเชื้อที่ได้มา

ทดสอบทางชีวเคมี โดยวิธีการ ย้อมสีแกรม การทดสอบ Motility test และการทดสอบ VP–test 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 

 1. ปริมาณเชื้อ B. cereus ในน้ าพริก 

 จากการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อ B. cereus ในน้ าพริกแต่ละชนิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ว่า ให้พบเชื้อ B. 

cereus ในแกงและน้ าพริกต่างๆ ได้ แต่ต้องน้อยกว่า 1.0 x 103 เซลล์ต่อกรัม หากพบเชื้อเกินนี้ถือว่า

ไม่ผ่านก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงได้ประกาศไว้ (กระทรวงสาธารณสุข , 2552) 

จากการเก็บตัวอย่างจากร้านขายน้ าพริกทั้งหมด 5 ร้าน พบว่าร้านที่มีการปนเปื้อนเชื้อ B. cereus ใน

น้ าพริกทุกชนิดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข คือร้านที่ 2 (ตารางที่ 1) ตั้งอยู่ในเขตตลาดไนท์บาซาร์ก าแพงเพชร โดยพบการปนเปื้อน

ของเชื้อ B. cereus ได้น้อยที่สุด ได้แก่ น้ าพริกปลาย่าง น้ าพริกปลาร้า น้ าพริกปลาทู และน้ าพริกกะปิ 
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มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  4.83x102, 1.50x102, 5.00x101 และ 5.16x102 เซลล์ต่ อกรัม  ตามล าดับ 

เนื่องจากมีการผลิตน้ าพริกจ าหน่ายวันต่อวัน จากผลการตรวจนับ  B. cereus ในน้ าพริกทุกชนิด จึงมี

ความเป็นไปได้ว่า ความเอาใจใส่ในขั้นตอนการผลิตของผู้ผลิตเองจะช่วยลดการปนเปื้อนของ B. 

cereus ได้ และร้านที่มีการปนเปื้อนเชื้อ B. cereus ในน้ าพริกทุกชนิด (ยกเว้นน้ าพริกปลาทู) มากที่สุด 

โดยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคของประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ 

ร้านที่ 5 ได้แก่ น้ าพริกปลาย่าง น้ าพริกปลาร้า น้ าพริกปลาทู และน้ าพริกกะปิ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

5.30x103, 4.53x103, 2.50x102 และ 3.48x103 เซลล์ต่อกรัม ตามล าดับ ซ่ึงร้านตั้งอยู่ในเขตตลาด

ศูนย์การค้าจังหวัดก าแพงเพชร  

 การตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อ B. cereus ในน้ าพริกนั้น พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อ  

B. cereus ในน้ าพริกทุกชนิดที่น ามาทดสอบ โดยชนิดที่พบการปนเปื้อนในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ท าให้เกิดโรค (ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 364, 2556) คือ น้ าพริกปลาย่าง โดยมีค่าเฉล่ียของเชื้อ B. cereus เท่ากับ 4.29 x 

103 เซลล์ต่อกรัม ปลาย่างเป็นอาหารแห้งชนิดหนึ่ง ซึ่งจะพบ B. cereus ได้ในอาหารแห้งทั่วไป และ 

B. cereus  

ที่ปนเปื้อนเหล่านี้อยู่ในรูปสปอร์เป็นส่วนใหญ่ จึงสามารถปนเปื้อนมาลงสู่น้ าพริกได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ผู้ผลิตสามารถลดการปนเปื้อนของ B. cereus ที่เกิดจากวัตถุดิบได้โดยควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งต้น 

และน้ าพริกที่มีการปนเปื้อน B. cereus น้อยที่สุด คือน้ าพริกปลาทู โดยมีค่าเฉล่ียของเชื้อ B. cereus 

เท่ากับ 1.50 x 102 เซลล์ต่อกรัม สาเหตุที่พบเชื้อ B. cereus จ านวนน้อยในน้ าพริกปลาทูนั้น 

เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการท าน้ าพริกปลาทูเป็นวัตถุดิบสด และมีการน าไปปรุงให้สุกด้วยวิธีการ

ทอดหรือการต้ม ก่อนที่จะน าวัตถุดิบเหล่านี้มาเป็นส่วนผสมของน้ าพริก ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบ B. 

cereus ในอาหารสด ถึงแม้พบก็มีจ านวนน้อย และอาจถูกท าลายได้ด้วยความร้อน 

 ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการใช้วัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนเชื้อ B. cereus มาท าน้ าพริก เครื่องปรุง 

เครื่องเทศ (McKee,1995) เช่น กระเทียม พริก หอมแดง ซ่ึงเป็นพืชพันธุ์ที่มาจากดินหรือมีการน ามา

วางตากกับพื้นดิน อาจท าให้สามารถเกิดการปนเปื้อนได้ รวมถึงวิธีการท าของผู้ผลิตด้วย ถึงแม้จะพบ

เ ชื้ อ  

B. cereus เพียงจ านวนเล็กน้อยก็ตาม แต่เมื่อผ่านขั้นตอนวิธีการท าและการวางจ าหน่ายในอุณหภูมิที่

ไม่เหมาะสม สปอร์ที่รอดชีวิตก็สามารถงอกเจริญและเพิ่มจ านวนได้อย่างรวดเร็วในภายหลัง (Torre and Corte, 

2001) 

 นอกจากนี้วิธีในการวางขายก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด Post contamination โดยหลังจาก

การปรุงน้ าพริกเสร็จแล้ว ผู้ผลิตมีการวางขายในภาชนะแบบเปิด คือ วางขายในกะละมังหรือถาดโดยไม่

มีฝาปิดหรือพลาสติกใสครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อปิดป้องกัน เป็นสาเหตุท าให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

ในอากาศได้  ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ท าให้มีโอกาสพบเชื้อ B. cereus เพิ่มขึ้นในน้ าพริก สุดสายชล หอมทอง 

และคณะ (2554) กล่าวถึงการลดโอกาสการได้รับเชื้อ B. cereus ในซูชิ ผู้บริโภคควรหลีกเล่ียงซูชิที่จัดวาง

ไว้ในตู้โชว์ ซึ่งเตรียมไว้นานหลายชั่วโมง หากไม่แน่ใจให้ถามพนักงานประจ าร้านค้าก่อนซื้อ และเมื่อซื้อ

มาแล้วควรรับประทานทันทีเพื่อลดเวลาการเพิ่มจ านวนจุลินทรีย์ไม่ให้ก่อโรคอาหารเป็นพิษได้ 
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นอกจากนี้ควรเลือกดูร้านที่สะอาด ผู้ประกอบการมีสุขลักษณะที่ดี เช่น การสวมถุงมือขณะ เตรียมซูชิ 

ใส่หมวกคลุมผม และในขณะใส่ถุงมือไม่ควรหยิบจับ ส่ิงของ อุปกรณ์ เงิน และอื่นๆ จากผลงานวิจัยนี้

ประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมอาหารปลอดภัยเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด โดยท าการสุ่ม

ตรวจตัวอย่างน้ าพริกเพื่อท าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

เนื่องจากสามารถลดปริมาณ B. cereus ที่ปนเปื้อนในน้ าพริกทุกชนิดได้ โดยกระบวนการผลิตน้ าพริกที่

สะอาด ถูกสุขลักษณะ (จากผลการตรวจร้านที่ 2) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตตระหนักถึงความปลอดภัยของ

ผู้บริโภคอีกด้วย 

2. ผลการศึกษาการทดสอบยืนยันเชื อ B. cereus 

 จากการทดสอบทางชีวเคมีเพื่อยืนยันเชื้อ B. cereus (ดังตารางที่ 2) พบว่าผลจากการย้อมสี

แกรมของแบคทีเรียที่คัดเลือกได้เป็นแบคทีเรียแรมบวกผลการทดสอบการเคล่ือนที่ของแบคทีเรียที่

คัดเลือกได้นั้นพบว่า แบคทีเรียมีการเคล่ือนที่รอบๆ รอยแทงและผลการทดสอบความสามารถของ

แบคที เรียในการสร้างสาร Acetyl-methyl carbinol (Acetoin) จาก glucose พบว่าแบคที เรียที่

คัดเลือกได้นั้น ถูก Oxidise โดย KOH  และอากาศได้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเชื้อ B. cereus ท้ังหมดในน้ าพริกแต่ละชนิดของแต่ละร้าน 

ร้านที ่

น ้าพริกปลาย่าง น ้าพริกปลาร้า 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ฯ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ฯ 

ร้านที่ 1 1.25 × 
103 

6.50 × 

102 

1.39 × 
104 

5.26 × 
103 

ไม่ผ่าน - - - - 
 

ผ่าน 

ร้านที่ 2 2.00 × 
102 

5.50 × 
102 

7.00 × 
102 

4.83 × 
102 

ผ่าน - - 
1.50 × 
102 

1.50 × 
102 

ผ่าน 

ร้านที่ 3 1.05 × 
103 

8.50 × 
102 

2.30 × 
103 

1.40 × 
103 

ไม่ผ่าน 
1.50 × 
102 

2.00 × 
102 

1.15 × 
103 

5.00 × 
102 

ผ่าน 

ร้านที่ 4 4.00 × 
102 

1.30 × 
103 

2.04 × 
104 

7.36 × 
103 

ไม่ผ่าน 
1.00 × 
102 

2.50 × 
102 

7.00 × 
102 

3.50 × 
102 

ผ่าน 

ร้านที่ 5 1.55 × 
103 

5.50 × 
103 

1.38 × 
104 

6.95 × 
103 

ไม่ผ่าน 
6.60 × 
103 

1.75 × 
102 

5.25 × 
103 

4.00 × 
103 

ไม่ผ่าน 

ค่า 

เฉล่ีย 
 

4.29 x 

103 
ไม่ผ่าน  

1.25 x 

103 
ไม่ผ่าน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  แสดงจ านวนเชื้อ B. cereus ท้ังหมดในน้ าพริกแต่ละชนิดของแต่ละร้าน 

ร้านที ่

น ้าพริกปลาท ู น ้าพริกกะป ิ

ครั้งที่ 1 
ครั้ง

ที่ 2 
ครั้งที่ 3 ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ฯ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ฯ 

ร้านที่ 1 

- - - - ผ่าน 

 

3.50 × 

102 

8.50 × 

102 

2.40 × 
103 

1.20 × 
103 

ไม่ผ่าน 

ร้านที่ 2 5.00 × 
101 

- - 
5.00 × 
101 

ผ่าน 
5.00 × 
102 

8.00 × 
102 

2.50 × 
102 

5.16 × 
102 

ผ่าน 

ร้านที่ 3 
- - 5.00 × 101 

5.00 × 
101 

ผ่าน 
1.10 × 
103 

1.05 × 
103 

9.00 × 
102 

1.02 × 
103 

ไม่ผ่าน 

ร้านที่ 4 
- - 2.50 × 102 

2.50 × 
102 

ผ่าน 
5.00 × 
102 

3.35 × 
103 

1.10 × 
103 

1.65 × 
103 

ไม่ผ่าน 

ร้านที่ 5 2.50 × 
102 

- - 
2.50 × 
102 

ผ่าน 
5.85 × 
103 

1.65 × 
103 

2.95 × 
103 

3.48 × 
103 

ไม่ผ่าน 

ค่าเฉล่ีย  1.50 x 102 ผ่าน  1.57 x 103 ไม่ผ่าน 

หมายเหต;ุ 

 1. ค่าทั้งหมดมีหน่วยเป็น เซลล์ต่อกรัม (CFU/g) 

 2. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ B. cereus ในน้ าพริก 

 3. เกณฑฯ์ ย่อจาก เกณฑม์าตรฐานคุณภาพของจุลินทรีย์ในน้ าพริก 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการยืนยันเชื้อทางชวีเคมี 

ร้านที่ 
ช นิ ด ข อ ง

น ้าพริก 
Gram staining Motility test VP test 

ร้านที่ 1 น้ าพรกิปลาย่าง + + + 

น้ าพรกิปลาร้า + + + 

น้ าพรกิปลาท ู + + + 

น้ าพรกิกะป ิ + + + 

ร้านที่ 2 น้ าพรกิปลาย่าง + + + 

น้ าพรกิปลาร้า + + + 

น้ าพรกิปลาท ู + + + 

น้ าพรกิกะป ิ + + + 

ร้านที่ 3 น้ าพรกิปลาย่าง + + + 

น้ าพรกิปลาร้า + + + 

น้ าพรกิปลาท ู + + + 

น้ าพรกิกะป ิ + + + 

ร้านที ่4 น้ าพรกิปลาย่าง + + + 

น้ าพรกิปลาร้า + + + 

น้ าพรกิปลาท ู + + + 

น้ าพรกิกะป ิ + + + 

ร้านที่ 5 น้ าพรกิปลาย่าง + + + 

น้ าพรกิปลาร้า + + + 

น้ าพรกิปลาท ู + + + 

น้ าพรกิกะป ิ + + + 

   หมายเหตุ  เครื่องหมาย + คือ ให้ผลบวก 

            เครื่องหมาย - คือ ให้ผลลบ 
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สรุปผลการวิจัย 

  การวิเคราะห์เชื้อ B. cereus จากร้านขายน้ าพริกในบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ และตลาด

ศูนย์การค้าของจังหวัดก าแพงเพชร จากทั้งหมด 5 ร้าน พบว่าร้านที่ 2 ผ่านมาตรฐานอาหารด้าน

จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท าให้ทราบถึงความส าคัญของกระบวนการ

ผลิตน้ าพริกของผู้ผลิต ซึ่งสามารถลดปริมาณ B. cereus ปนเปื้อนอันเนื่องมาจากวัตถุดิบได้ ชนิด

น้ าพริกที่พบการปนเปื้อนเชื้อ B. cereus มากที่สุดคือ น้ าพริกปลาย่างโดยมีค่าเฉล่ียการปนเปื้อน

เท่ากับ 4.29 x 103 เซลล์ต่อกรัม 
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ของวัยรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความรุนแรงของโรคท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของวัยรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่วัยรุ่นจ านวน 341 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดราชบุรี จ านวน 4,409 คน 

กลุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 

2559 ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่เปน็เพศหญิงร้อยละ 65.4 อายุเฉลี่ย 14.3 (SD=0.6) ปี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ

พ่อแม่ร้อยละ 42.7 รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 27,943.1 (SD=22,969.7)  บาท/เดือน กิจกรรมนอกบ้านส่วนใหญ่

เป็นการเรียนพิเศษร้อยละ 38.9 รองลงมาคือกินข้าวนอกบ้านร้อยละ 31.4 ช่วงเวลาท่ีอยู่นอกบ้านนอกเหนือจากเวลา

เรียนปกติส่วนใหญ่คือ 16.00-19.00 น. ร้อยละ 63.3 รูปแบบของการป้องกันโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่ไม่มีการ

ป้องกันเลยร้อยละ 46.1 รองลงมาคือการใช้มุ้งครอบในช่วงเวลานอนร้อยละ 23.8 การรับรู้ความรุนแรงของโรค

ไข้เลือดออกอยู่ในระดับมากร้อละ 49.8 การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 41.2 และ

การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกไม่มีผลต่อการพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แก่ อายุ และการท ากิจกรรมนอกบ้านท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 สรุปวัยรุ่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่

ในเขตเมืองให้ความส าคัญกับการอยู่กับเพื่อนและท ากิจกรรมท่ีอยู่นอกบ้านเป็นประจ า ถึงแม้ว่าการรับรู้ความรุนแรงของ

โรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมากก็ไม่มีผลต่อการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ค าส าคัญ: ความรุนแรงของโรค, พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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Abstract 

The objective of this survey descriptive study was to determine the behaviors preventing dengue 

hemorrhagic fever and perceived severity. The participants is adolescent were 341 persons. The results revealed 

that most of the subjects were female (65.4 % ), and the average age was 14 .3 (SD = 0.6) years, the most live 

with parents (42.7 % ), average family income of 27, 943.1 (SD = 22, 969.7) baht/month, activities outside 

the home, mostly to learn outside school (38.9 % ), dining out eating is house (31.4 % ), time interval is outside 

the home duration 16.00-19.00 PM (63.3 % ), preventing dengue hemorrhagic fever mostly unprotected (46.1 

%), use a mosquito net cover (23.8 %), perceived severity of the dengue disease present in high levels, Behavior 

in prevention of dengue in low level, the relationship of perceived severity of the disease does not affect dengue 

disease prevention behavior significantly, and the relationship of age, activities outside the home affect to dengue 

disease prevention behavior significantly. 

 Conclusion; the most of adolescent living in urban areas to focus on being with friends and activities 

outside the home. Although the perceived severity of dengue hemorrhagic fever in high level had no effect on the 

practice of preventing dengue fever. 

Keywords: Perception, Dengue Fever, Behavior, Adolescent 

 

บทน า 

  ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกนั้นถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย เพราะโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อ

ที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และภาวะด้านเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีโครงการความ

ร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ปัญหาโรคไข้เลือดออกก็ไม่ได้ลดลงมากนัก ซึ่งยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ

ระดับประเทศตลอดมา โดยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรค (แผนยุทธศาสตร์

โรคติดต่อน าโดยแมลงระดับชาติ, 2558) โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 

และพบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราป่วย 98.62 ต่อแสนประชากร พ.ศ. 2555 มีอัตราป่วย 123.48 ต่อ

แสนประชากร ในปี พ.ศ.2556 มีอัตราป่วย 234.2 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2557 มีอัตราป่วย 58.4 

ต่อแสนประชากร และในปี พ.ศ.2558 มีอัตราป่วย 179.7 ต่อแสนประชากร ซึ่งภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มี

อัตราการป่วยมากที่ สุดในปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีอัตราการป่วย 249.9 ต่อแสนประชากร (กระทรวง

สาธารณสุข, 2558) กลุ่มอายุที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดอยู่มีอายุ 10-14 ปี ซึ่งมีอัตราป่วย 

545.59 ต่อประชากรแสน(กรมควบคุมโรค, 2553) อาการของโรคไข้เลือดออกจะมีลักษณะความ

คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรกเริ่มของการเกิดโรค จึงท าให้การรักษาที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้อาการ

ของโรคไข้ เ ลือดออกมีความรุนแรงซึ่ งท าให้ เกิดภาวะช็อกและท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้  (คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) คนไทยที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีการรับรู้ความ

รุนแรงของโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมากร้อยละ 57.0 ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกส่วน

ใหญ่ปฏิบัติบ้างบางครั้งหลังจากถูกยุงกัดร้อยละ 42.4 และไม่มีการป้องกันเลยร้อยละ 30.8 (บันเทิง 

สุวรรณ, พูลสุข ช่วยทอง, สุปรียา ตันสกุล และวงเดือน ปั้นดี, 2558) การรับรู้ความรุนแรงของโรค เป็น

การประเมินของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความรุนแรงของโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรค

ซึ่งก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตหากไม่มีการประเมินก็จะท าให้บุคคลนั้นไ ม่มีความสนใจต่อ
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พฤติกรรมการป้องกันโรคดังกล่าวได้ (Becker and Maiman, 1975) จังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่

อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งมีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 475.9 ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็น

จังหวัดท่ีมีผู้ป่วยเป็นอันดับสองของประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซึ่งอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ก็เป็นอีกหนึ่งอ าเภอที่มีประชากรกลุ่มอายุ 10-14 ปี เนื่องจากเป็นวัยท่ีก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามากกว่าอ าเภออื่นๆ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกของวัยรุ่นในเขตออ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของวัยรุ่นในเขตออ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

3.  เพื่อวิเคราห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกและพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกของวัยรุ่นในเขตออ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 4,409 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนวัยรุ่นในเขตอ าเภอเมือง 

ค านวณขนาดตัวอย่างกรณีทราบจ านวนประชากร และสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 

โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ )อรุณ จิรวัจน์กุล ,25 52( 
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  ผู้วิจัยท าการสุ่มอย่างเป็นระบบ )Systematic Random Sampling) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

จากสัดส่วนของนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละห้องเรียนของแต่ละโรงเรียนมาร้อยละ 12.9 โดยน าใบรายชื่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท้ังหมดจ านวน 4,409 คน มีจ านวน

ห้องเรียนทั้งหมด 110 ห้อง มีนักเรียนเฉล่ีย 40 คนต่อห้องเรียน ผู้วิจัยจึงนับข้ามทีละ 13 คนของจ านวน

นักเรียนแต่ละห้องเรียน จนกว่าจะครบ 341 คน 

 

1.2 ขอบเขตเน้ือหา 

 การศึกษาวิจัยการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของวัยรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้ความ

รุนแรงของโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้แบบสอบถาม 

 

1.3 ขอบเขตพื้นที่ 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 4 โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ศึกษา

ระหว่าง วันที่ 20 มกราคม–29 กุมภาพันธ์ 2559  

วิธีด าเนินการวิจัย 
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1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    แบบสอบถามมี 3 ส่วนประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป การรับรู้ความรุนแรงของโรค

ไข้เลือดออก (วัดระดับการรับรู้มีมาตรการวัดเป็นแบบลิเคิร์ทสเกล) และพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก (วัดเป็นความถี่ในการปฏิบัติมีมาตรการวัดเป็นนามสเกล) โดยผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน สาธารณสุขศาสตร์ 3 ท่านแล้วน ามา

ปรับปรุงแก้ไขก่อนการน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าการติดต่อสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในครั้งนี้

โดยออกหนังสือในนาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์

แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถึงสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และท าการเก็บ

ข้อมูลโดยแนบแบบชี้แจงส าหรับผู้ปกครอง แบบชี้แจงอาสาสมัคร ใบยินยอมอาสาสมัครโดย

ผ่านผู้ปกครอง แบบสอบถามโดยให้นักเรียนวัยรุ่นตอบเอง เมื่อเสร็จสิ้นจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแล้วผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูล หากเกิดข้อบกพร่องก็ท าการแก้ไขโดยให้เด็กนักเรียนท า

เพิ่มเติม เมื่อเสร็จส้ินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยมอบของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจเพื่อเป็นการ

ขอบคุณกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

1.3   การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และท าการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และควอไทล์ ข้อมูลแจงนับใช้ความถี่ และร้อยละ 

ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคกับพฤติกรรมการ

ป้องกันโรไข้เลือดออกโดยใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank 

correlation coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.4 อายุเฉล่ีย 14.3 )SD=0.6( ปี อาศัยอยู่กับพ่อแม่ร้อย

ละ 42.7 รายได้ของครอบครัวเฉล่ีย 27,943.1 )SD=22,969.7(  บาท/เดือน กิจกรรมนอกบ้านที่ปฏิบัติ

เป็นประจ าส่วนใหญ่เรียนพิเศษร้อยละ 38.9 รองลงมาคือกินข้าวนอกบ้านร้อยละ 31.4 ช่วงเวลาที่อยู่นอก

บ้านนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติส่วนใหญ่คือ 16.00-19.00 น  .ร้อยละ 63.3 รูปแบบของการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่ไม่มีการป้องกันเลยร้อยละ 46.1 รองลงมาคือการใช้มุ้งครอบในช่วงเวลานอน

ร้อยละ 23.8  
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 2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมากร้อยละ 49.8 

ความถี่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ระดับน้อยร้อยละ 41.2 (ดัง

ตาราง 1) 

ตาราง 1 การรับรู้ความรุนแรงของโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ข้อความ ระดับการรับรู/้ปฏิบัต ิ

น้อย ปานกลาง มาก 

การรับรู้ความรุนแรงของโรค 15.7 34.5 49.8 

พฤตกิรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 41.2 30.4 28.4 

 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคกับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 

 การรับรู้ความรุนแรงของโรคไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนช่วงเวลาที่ท า

กิจกรรมนอกบ้านมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ลดลง (P<0.001) และอายุมีผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการป้องกันโรคไข้เลือดออกก็จะเพิ่มตาม

(P=0.032)(ดังตาราง 2) 

ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ตัวแปร r p-value 

อาย ุ 0.218 0.032 

เพศ  0.103 0.084 

กิจกรรมทีท่ านอกบ้าน -0.027 0.298 

ช่วงเวลาที่ท ากจิกรรมนอกบา้น -0.514 <0.001 

การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 0.068 0.212 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

  วัยรุ่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เป็นกลุ่มวัยที่ให้ความส าคัญกับการอยู่กับเพื่อนและมักท า

กิจกรรมท่ีอยู่นอกบ้านเป็นประจ า ซึ่งกิจกรรมนอกบ้านส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่มียุงชุกชุม ถึงแม้ว่าการรับรู้

ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกของวัยรุ่นจะมีอยู่ในระดับมากก็ไม่มีผลต่อการปฏิบัติตนต่อการป้องกัน

โรคไข้เลือดออก เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสนใจน้อยอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก (กรมควบคุมโรค, 2558) การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในวัยรุ่นส่วนใหญ่เกิดจาก

พฤติกรรมการป้องกันที่ลดน้อยลง (Terapong Tantawichien, 2012) และวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มการเรียนรู้

และรับรู้เฉพาะส่ิงที่ตนเองสนใจเท่านั้น(เบญจา มุกตพันธ์, 2542) การรับรู้ความรุนแรงของโรคไม่มีผล

ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องจากยังขาดความรู้เบื้องต้นต่อการป้องกันไข้เลือดออกที่

ถูกต้อง และมักมองข้ามว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (El-Bahnasawy MM, Khalil 

HH, Morsy AT, Morsy TA, 2011) จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญในเรื่องการป้องกันตนเองจากการถูก

ยุงลายกัดขณะอยู่นอกบ้านในช่วงเวลาที่ยุงลายออกหากิน ซึ่งรวมไปถึงการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และใส่ใจกับ

การอยู่ในพื้นที่ๆ ปลอดยุงลายโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นต้องท าอยู่แล้วจึงท าให้การปฏิบัติเกี่ยวกับ
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การป้องกันโรคไข้เลือดออกน้อยมาก และให้เหตุผลอีกว่าไม่ค่อยมีเวลามาปฏิบัติต่อการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกเนื่องจากต้องออกไปเรียนพิเศษหรือท ากิจกรรมอย่างอื่นที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถป้องกัน

ตนเองได้จากยุงลาย (อรนุช พิศาลสุทธิกุล, สุเมธ พรหมอินทร์, วรรณชัย ธรรมสัจการ, 2552) กิจกรรม

ที่วัยรุ่นนิยมท าซึ่งนอกเหนือจากการเรียนพิเศษแล้ว ได้แก่ การกินข้าวนอกบ้าน การนั่งอ่านหนังสือการ์ตูน 

การนั่งเล่นโทรศัพ และการนั่งตามสวนสาธารณกับเพื่อน กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ท าให้เกิดการนั่งแช่

เป็นระยะเวลานาน และท าให้ร่างกายเกิดการอยู่นิ่งส่งผลให้ยุงลายกัดได้ง่ายและมีโอกาสได้รับเชื้อ

ไข้เลือดออกได้สูง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553) การป้องกันยุงลายกัดต้อง

อาศัยปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยเนื่องจากการรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกไม่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม

การป้องกันการถูกยุงลายกัด ซ่ึงพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้

เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมด้วย  (Ligia 

Constanza Velá squez, Juliana Quintero, Tatiana Garcí a-Betancourt, Catalina Gonzá lez-Uribe 

and Mauricio Fuentes-Vallejo, 2015) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ อสม. และประชาชนสามารถ

ป้องกัน และลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ (วัชรากร โคตพันธ์ และ พรทิพย์ ค าพอ, 

2558) ซึ่งการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้บรรลุผลน้ันจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน หัวใจส าคัญในการป้องกันไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือ บ้านใคร บ้านคนน้ันต้องท าเองในการ

ก าจัดลูกน้ า และพื้นที่ที่สามารถจัดการยุงและลูกน้ าได้ดีที่สุดคือ ชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกลไก

ส าคัญในการสร้างความร่วมมือของชุมชน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกัน และ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2556) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรหากลยุทธ์ในการพัจนาพฤติกรรมโดยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้วัยรุ่นหรือบุคคลกลุ่มอื่นๆ เกิดการป้องกันตัวเองจากแหล่งที่มียุงลายชุกชุม

ในช่วงเวลาที่ยุงออกหากิน และลดกิจกรรมท่ีท าให้ร่างกายเกิดการอยู่นิ่งหรือมีวิธีการป้องกันยุงลายกัดโดย

วิธีการอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อลดโอกาสต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายท่ี

เป็นพาหะ ซึ่งการควบคุมโดยไม่ทราบจ านวนและปริมาณของยุงลายตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันไม่

สามารถควบคุมได้ผลเต็มที่วิธีที่สามารถป้องกันได้คือเริ่มต้นจากพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ส่วนบุคคลร่วมด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 
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ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการสนับสนุนหลักในการ
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บทคัดย่อ 

พืชสมุนไพรและสารจากธรรมชาติอ่ืนๆ มีความสามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับ

จนส่งผลให้เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของยาแผนปัจจุบันท่ีใช้ร่วมด้วยได้  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

ความสามารถในเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารสกัดหยาบของสมุนไพรไทยท้ัง 5 ชนิดต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับ

โดยท าการศึกษาในเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4 ใช้สารตั้งต้นท่ีจ าเพาะ

เจาะจงกับแต่ละปฏิกิริยาคือ 7-ethoxyresorufin, tolbutamide และ testosterone ตามล าดับ แหล่งของเอนไซม์ได้จาก 

ไมโครโซมจากเซลล์ตับของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเพชรสังฆาต (Cissus quadragularis extract: CQE) มีผล

ยับยั้งความสามารถในการท างานของเอนไซม์ CYP1A2 สูงสุด ดังแสดงจากค่าความเข้มข้นของสารสกัดท่ีใช้ยับยั้งการ

ท างานของเอนไซม์ลงร้อยละ 50 ( IC50) เท่ ากับ 26.2 µ g/ml ตามด้ วยสารสกัดหญ้ าดอกขาว (Vernonia 

cinereaextract; VCE), สารสกัดเถาวัลย์เปรียง (Derris scandens extract: DSE), สารสกัดมะรุม (Moringa oleifera 

extract: MOE) และสารสกัดหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana extract: SRE)  ดังแสดงจากค่า IC50 เท่ากับ 83.8, 93.9, 

208 และ 310 µ g/ml ตามล าดับส าหรับผลต่อการท างานของเอนไซม์ CYP2C9 พบว่าสารสกัดเถาวัลย์เปรียง (DSE) 

และสารสกัดหญ้าดอกขาว (VCE) มีความสามารถในการยับยั้งการท างานของ CYP2C9 อยู่ในระดับต่ า ดังแสดงได้จาก

ค่า IC50เท่ากับ 443 และ 400 µ g/ml ตามล าดับ ขณะท่ีสารสกัดเพชรสังฆาต (CQE), สารสกัดมะรุม (MOE) และสาร

สกัดหญ้าหวาน (SRE) พบผลยับยั้งการท างานของ CYP2C9 น้อยมาก นอกจากนี้พบว่าสมุนไพรไทยท้ัง 5 ชนิด ไม่มีผล

ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ CYP3A4 สารยับยั้งมาตรฐานท่ีใช้ในการทดลองคือ α-naphthoflavone, sulfaphenazole  

และ ketoconazole ซึ่งยับยั้ง CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4 ตามล าดับ (ค่า IC50 เท่ากับ 2.75, 4.40 และ 2.10 

µ g/ml ตามล าดับ จากค่า )IC50 ท่ีได้จากการทดลองกับสารสกัดท้ัง 5 ชนิด เมตาบอลิซึมผ่า(น CYP1A2) และสารสกัด

เถาวัลย์เปรียงและสารสกัดหญ้าดอกขาว (เมตาบอลิซึมผ่าน CYP2C9) กล่าวได้ว่าการได้รับยาสมุนไพรดังกล่าวมีโอกาส

ท าให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างพืชสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันที่ท่ีเมตาบอลิซึมผ่านเอนไซม์ดังกล่าวในระดับต่ า 

ค าส าคญั : อันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรและยาแผนปจัจุบัน  ไมโครโซมตับ  ไซโตโครม 1A2  ไซโตโครม 2C9  ไซโต

โครม 3A4 
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Abstract 

Herbal and other natural remedies could affect the disposition of conventional pharmaceuticals through 

inhibition of human cytochrome P450 (CYP). The present study investigated the effects of 5 selected Thai 

medicinal plant extracts on the metabolism of model probe substrates of human CYP isoforms, CYP1A2, 

CYP2C9 and CYP3A4. The effects of the extracts on human CYP1A2 (7-ethoxyresorufin-O-deethylase), 

CYP2C9 (tolbutamide 4-hydroxylase) and CYP3A4 (testosterone-6β-hydroxylase) activities were investigated 

using pooled human liver microsomes. Cissus quadragularis extract (CQE) showed the most potent inhibitory 

activity against CYP1A2 with IC50 value of 26.2 µ g/ml, followed by Vernonia cinerea extract (VCE), Derris 

scandens extract (DSE), Moringa oleifera extract (MOE) and Stevia rebaudiana extract (SRE) with IC50 value of 

83.8, 93.9, 208 and 310 µ g/ml, respectively. DSE and VCE showed weak potent inhibitory activity against 

CYP2C9 with an apparent IC50 value of 443 and 400 µ g/ml, respectively. While CQE, MOE and SRE showed 

negligible inhibition. All herbal extracts did not affect CYP3A4 activity. α-naphthoflavone, sulfaphenazole and 

ketoconazole were used as positive control for CYP1A2, CYP2C9 and CYP3A4 respectively. The IC50 values of 

all 5 extracts (for CYP1A2 metabolism) and DSE and VCE (for CYP2C9 metabolism) would suggest a low 

potential to cause herb-drug interaction involving these CYP isoforms. 

Keywords : herb-drug interaction, liver microsome, CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพได้รับการยอมรับและเป็นที่

นิยมอย่างแพร่หลาย โดยการใช้สมุนไพรในการรักษาอาจเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ป่วยที่ไม่พึงพอใจกับ

ประสิทธิภาพของยาแผนปัจจุบัน หรืออาจเลือกใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเพื่อเสริมฤทธิ์ท าให้สามารถลด

ขนาดการใช้ยาลง ยังผลให้ลดการเกิดผลข้างเคียงจากยาแผนปัจจุบันลงได้ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและ

เผยแพร่การใช้สมุนไพรในแง่ของอาหารเสริมสุขภาพ หรือเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพท าให้แนวโน้มการบริโภค

สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามโดยข้อเท็จจริงแล้วสมุนไพรส่วนใหญ่จะประกอบไป

ด้วยสารเคมีจากธรรมชาติหลายชนิด ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะต้องถูกเปล่ียนแปลง

โดยขบวนการทางชีวเคมีหรือที่เรียกว่าเมทาบอลิซึม (Metabolism) เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลาย

น้ าและช่วยเร่งการก าจัดออกจากร่างกาย รวมทั้งการท าลายฤทธิ์หรือพิษของสารเหล่านั้นด้วยโดยที่

ขบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการเดียวกับที่ร่างกายใช้เปล่ียนแปลง หรือท าลายยาแผนปัจจุบันเพื่อขับออก

ทางปัสสาวะ หรือทางน้ าดีผ่านทางตับ ทั้งนี้ขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปฏิริยาทางเคมีที่อาศัยเอนไซม์

ในร่างกายเป็นตัวเร่งปฏิริยา เอนไซม์ที่ส าคัญได้แก่กลุ่มเอนไซม์ที่เรียกว่า xenobiotic metabolizing 

enzymes หรือ drug metabolizing enzymes ซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันยกตัวอย่างที่ส าคัญคือ Cytochrome 

P450(CYPs),UDG-glucuronosyltransferase(UGTs),Sulfotransferase(SULTs), N-acetyltransferase 

(NATs) เป็นต้น โดยทั่วไปในปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงสารเคมี หรือยาในร่างกายเอนไซม์ที่มีบทบาท

ส าคัญในขั้นตอนแรก (Phase I metabolism) คือ CYPs ซึ่งมักท างานได้ช้ากว่าเมื่อเทียบกับเอนไซม์ใน

ขั้นตอนที่สอง (Phase II metabolism) จึงจัดเป็น rate-limiting step ของการขจัดยาส่วนใหญ่นั่นเอง 

เอนไซม์นี้พบมากในเซลล์ตับ (Hepatocytes) จัดเป็นตัวเร่งชีวภาพที่มีความหลากหลายมากที่สุด CYPs ที่

พบในส่ิงมีชีวิตสามารถแบ่งเป็นตระกูล (Family) และตระกูลย่อย (Subfamily) ตามความคล้ายคลึงกัน
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ของล าดับกรดอะมิโนที่ท านายจากล าดับเบสของ cDNA ของยีน โดย CYPs ในตระกูล 1, 2 และ 3 จะท า

หน้าที่ส าคัญในการเปล่ียนแปลงสารเคมี หรือยาที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย ซ่ึงการท างานของเอนไซม์นี้

อาจเปล่ียนแปลงได้ทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ โดยจากปัจจัยภายในเช่น พันธุกรรม อายุ เพศ เชื้อ

ชาติ พยาธิสภาพ ภาวะเครียด หรือการตั้งครรภ์ เป็นต้น นอกจากนี้การท างานของเอนไซม์นี้อาจถูก

ควบคุมจากปัจจัยภายนอกร่างกายเช่น การได้รับยา สารพิษ อาหาร รวมถึงสมุนไพรที่มีผลโดยตรงต่อการ

เหนี่ยวน า (Induction) หรือยับย้ัง (Inhibition) การท างานของ CYPs เป็นผลท าให้ฤทธิ์หรือเกิดพิษของ

ยาที่ให้ร่วมด้วยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากรายงานการวิจัยพบว่าการใช้สมุนไพรบางชนิดร่วมกับยาแผน

ปัจจุบันหลายชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันได้ เช่น St 

John’s wort )Hypericum perforatum) เป็นสมุนไพรที่ใช้เพื่อระงับอาการซึมเศร้า แต่สารส าคัญใน

สมุนไพรนี้มีความสามารถในการเหนี่ยวน าการท างานของ CYPs โดยเฉพาะ CYP1A2 CYP2C9 และ 

CYP3A4 ส่งผลให้ยาส าคัญหลายชนิดที่อาศัยเอนไซม์เหล่านี้ในการท าลายยาถูกขจัดออกอย่างรวดเร็ว 

เช่น Warfarin ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดท าให้ระดับยาในเลือดต่ า การรักษาไม่ได้ผล หรือ 

cyclosporine ซึ่งออกฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันในคนไข้ที่ผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะเมื่อใช้ร่วมกับ St John’s wort ท าให้

ระดับยาลดลงจนน าไปสู่การปฏิเสธอวัยวะ (Graft rejection) ได้ 

 ในปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรไทยอย่างแพร่หลายมากขึ้นและการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมกับยาสมุนไพรก็มี

มากขึ้นเช่นกัน แต่ข้อมูลด้านการประเมินความสามารถในการเกิดอันตรกิริยาของสมุนไพรไทยมีไม่มากนัก 

โดยสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดที่ท าการศึกษามีการใช้อย่างแพร่หลายมีทั้งรูปแบบรับประทาน )per oral( และ

แบบชาชงดื่ม )powder infusions( เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆ และยังไม่มีข้อมูลของการประเมิน

การเกิดอันตรกิริยามาก่อนหน้านี้  จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงที่ต้องท าการประเมินเพื่อ

บ่งชี้ว่าเมื่อใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีโอกาสที่จะเกิดอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผน

ปัจจุบันหรือไม่ และท าความเข้าใจกลไกการเกิดการเหนี่ยวน าหรือยับย้ังการท างานของเอนไซม์โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเอนไซม์ในกลุ่ม CYPs ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ยาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีความ

ปลอดภัยสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาความสามารถในการยับย้ังการท างานของเอนไซมไซโตโครม P450 ในตับของสารสกัด

สมุนไพรไทยโดยใช้ liver microsomes ในการทดสอบโดยแสดงเป็นค่า The half maximal inhibitory 

concentration )IC50( และเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดอันตรกิริยาของสารสกัดสมุนไพรไทย

และใช้ท านายโอกาสการเกิดอันตรกิริยาในทางคลินิก 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

สารเคม ี

testosterone, 6b-hydroxytestosterone, 11b-hydroxytestosterone, tolbutamide,  

4-hydroxytolbutamide, ethoxyresorufin, resorufin, ketoconazole, a-naphthoflavone, sulfaphenazole, 

และ reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), ส่ังซื้อจากบริษัท  

Sigma–Aldrich ประเทศสิงคโปร์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าวิจัย 

  High Performance Liquid Chromatography (HPLC) apparatus (Shimadzu LC-10AT with 

UV/VIS detector), HPLC Column (Kinetex® 5 mm C18 150x4.6 mm), Fluorescent 

Spectrofluorometer (Shimadzu RF1501), Centrifuge (OptimaTM TLX), Water bath (37° C) 

การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรไทย 

เตรียมสารสกัดจากสมุนไพรไทยจ านวน 5 ชนิดที่ใช้อย่างแพร่หลาย และยังไม่มีข้อมูลของการ

ประเมินการเกิดอันตรกิริยามาก่อนหน้านี้ โดยสมุนไพรที่เลือกในการศึกษา ได้แก่ มะรุม เพชรสังฆาต 

หญ้าหวาน หญ้าดอกขาว เถาวัลย์เปรียง ในรูปสมุนไพรชนิดผงอบแห้งจากร้านสมุนไพรบุญธรรมโอสถ  

จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจาก

องค์การอาหารและยา โดยส่วนที่ใช้ท าเป็นผงอบแห้ง )ใบ ล าต้น ราก หรือทั้งต้น(  ท าการชั่งผงแห้ง

สมุนไพรไทย หนัก 200 กรัม แล้วน าไปสกัดต่อในเมทานอล 99.9% ปริมาตร 1000 ml เขย่าด้วยเครื่อง 

Rotary shaker นาน 24 ชั่วโมง น าสารสกัดที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง )Whatman เบอร์4( 2 ครั้ง

แล้วเก็บที่  10.0 ° C หลังจากนั้นท าให้แห้งภายใต้ความดันต่ าและอุณหภูมิต่ าโดยเครื่อง rotary 

evaporator แล้วน าไประเหยตัวท าละลายด้วยแก๊สไนโตรเจน นาน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเก็บสารสกัด

สมุนไพรที่ได้ท่ีอุณหภูมิ -20° C ในขวดทึบแสงจนกว่าจะใช้เพื่อการทดลอง 

การเตรียม microsomes จากตับ 

 เตรียม liver subcellular fraction จากชิ้นตับโดยใช้ เทคนิคปั่น เหวี่ยงความเร็วสูง (Ultra-

centrifugation) ล้างชิ้นตับด้วยน้ าเกลือ 0.9% จากนั้นท าการปั่นชิ้นตับด้วยเครื่องบด ในสารละลาย 

homogenizing buffer โดยใช้สารละลาย 3 mL ต่อตับ 1 g น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 9,000 g ที่ 4° C 

นาน 20 นาที เก็บส่วนที่เป็นสารละลายเพื่อน าไปปั่นเหวี่ยงต่อที่ความเร็ว 100,000 g ที่ 4° C นาน 1 

ชั่วโมงจนได้ microsomal pellets จากนั้นละลายในสารละลาย sucrose (0.5 M) เก็บที่อุณหภูมิ -80° C 

หาปริมาณโปรตีนของ pool human liver microsomes โดยใช้วิธีของ Pierce เทียบปริมาณโปรตีนกับ 

bovine serum albumin ที่ความเข้มข้น 0.1-2 mg/mL น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 595 nm ด้วยเครื่อง 

Spectrophotometer 

การวัดการท างานของเอนไซม์ไซโตโครม P450 ในไมโครโซมของตับ  

ท าการวัดการท างานของเอนไซม์ไซโตโครม P450 (isoform 1A, 2C, และ 3A) ใน pool human 

liver microsomes โดย incubate ร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยที่ความเข้มข้นต่างๆ เทียบกับกลุ่มควบคุม 

)เติมเฉพาะตัวท าละลายท่ีใช้ในการละลาย crude extract ของสมุนไพรไทย( เทคนิคการวิเคราะห์ดัง

รายละเอียดที่แสดงด้านล่างนี้  
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การวัดการท างานของเอนไซม์ไซโตโครม P450 1A2 (Ethoxyresorufin O-deethylase ;EROD) 

ท าการ incubate liver microsome )0.02 mg protein( กับสารตั้ งต้นคือ 7-Ethoxyresorufin 

ความเข้มข้น 6.5 μMใน Tris buffer)pH 7.4( ใส่สารสกัดสมุนไพร หรือ DMSO (Negative control) 

หรือ sulfaphenazone (Positive control) 2 μL เริ่มต้นปฏิกิริยาโดยการเติมสารละลาย NADPH ความ

เข้มข้น 10 mM, 20 µ L จากนั้น incubate ใน shake incubator ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 5 

นาที หยุดปฏิกิริยาด้วยการเติม  ZnSO4 (87 mM) และ Ba(OH)2 (79 mM) ปริมาตรอย่างละ 15 mcL 

น าไป centrifuge ด้วยความเร็ว 4000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที  ดูด supernatant ปริมาตร 100 mcL  

ในระบบออกจากตะกอนโปรตีน เติม glycine buffer pH 8.5 ปริมาตร 100 mcL วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 

Excitation wavelength 530 nm และ Emission wavelength 580 nm หาปริมาณ  resorufin ที่ ได้ จาก

ปฏิกิริยาเทียบกับเส้นกราฟมาตรฐาน น าไปค านวณความสามารถในการเปล่ียนสารตั้งต้นของ ไซโตโครม 

P450 1A2 )enzyme activity( ในหน่วย pmol/min/mg protein เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับ

กลุ่มที่เติมสารสกัดสมุนไพร หรือ สารยับย้ังมาตรฐาน )reference inhibitor(  

การวัดการท างานของเอนไซม์ไซโตโครม P450 2C9 (Tolbutamide hydroxylase) 

ท าการ incubate liver microsome )0.02 mg protein( กับสารตั้งต้น คือ Tolbutamide ความ

เข้มข้น 250 mM ในสารละลาย Tris buffer (pH 7.4) ที่มี MgCl2 และ EDTA อยู่ ปริมาตรรวม 200 

µ L ใส่สารสกัดสมุนไพร หรือ DMSO (Negative control) หรือ sulfaphenazone (Positive control)  2 

µ L เริ่มต้นปฏิกิริยาด้วยการเติม NADPH 10 mM, 25 µ L incubate ที่ 37° C นาน 45 นาที หยุด

ปฏิกิริยาโดยเติม Acetonitrile แช่เย็น 125 µ L ตกตะกอนโปรตีนโดยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วสูง 4000 

รอบต่อนาที นาน 5 นาที จากนั้นน าสารละลายใส่ไปวิเคราะห์หาปริมาณ 4-hydroxy Tolbutamide เทียบ

กับเส้นกราฟมาตรฐาน ด้วยเครื่อง HPLC-UV spectrophotometric detection ที่ความยาวคล่ืน 230 nm  

จากนั้นค านวณหาความสามารถของการเป ล่ียนสารตั้ งต้น  )enzyme activity( โดยมีหน่ วยเป็น 

pmol/min/mg protein 

การวัดการท างานของเอนไซม์ไซโตโครม P4503A4 (Testosterone 6-hydroxylase) 

ท าการ incubate liver microsome )0.02 mg protein( กับสารตั้ งต้น  คือ  Testosterone ความ

เข้มข้น 250 µ M ในสารละลาย Phosphate buffer pH 7.4 ที่มี MgCl2 และ EDTA อยู่ ปริมาตรรวม 

200 µ L ใส่สารสกัดสมุนไพร หรือ DMSO (Negative control) หรือ sulfaphenazone (Positive control) 

2 µ L เริ่มต้นปฏิกิริยาด้วยการเติม NADPH 10 mM, 25 µ L incubate ที่ 37° C นาน 8 นาที หยุด

ปฏิกิริยาโดยเติม Acetonitrile 125 µ L ตกตะกอนโปรตีนโดยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วสูง 12,000 รอบ

ต่อนาที นาน 5 นาที จากนั้นน าสารละลายใส่ วัดหาปริมาณ 6-β hydroxytestosterone เทียบกับเส้นกราฟ

มาตรฐาน ด้วยเครื่อง HPLC-UV spectrophotometric detection ที่ความยาวคล่ืน  230 nm  จากนั้น 

ค านวณหาความสามารถของการเปล่ียนสารตั้งต้น )enzyme activity( โดยมีหน่วยเป็น pmol/min/mg 

protein 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสามารถในการยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP1A2  

CYP2C9 และ CYP3A4 ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5ชนิด ได้แก่ เพชรสังฆาต เถาวัลย์เปรียง หญ้าดอก

ขาว มะรุม และหญ้าหวาน ได้แสดงผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

  
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกดัจากเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis extract: CQE) ในหน่วย µ g/ml  

กับรอ้ยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP1A2 ที่เหลือ 

 
รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกดัจากเถาวัลย์เปรยีง (Derris  scandens extract: DSE)ในหน่วย µ g/ml  

กับรอ้ยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP1A2 ที่เหลือ 

 
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกดัจากหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea extract: VCE) ในหน่วย µ g/ml  

กับรอ้ยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP1A2 ที่เหลือ 
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รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกดัจากมะรุม (Moringa oleifera extract: MOE) ในหน่วย µ g/ml  

กับรอ้ยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP1A2 ที่เหลือ 

 
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกดัจากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana extract :SRE) ในหน่วย µ g/ml  

กับรอ้ยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP1A2 ที่เหลือ 

 
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกดัจากเถาวัลย์เปรยีง (Derris  scandens extract: DSE)ในหน่วย µ g/ml  

กับรอ้ยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP2C9 ที่เหลือ 
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รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกดัจากหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea extract: VCE) ในหน่วย µ g/ml  

กับรอ้ยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP2C9 ที่เหลือ 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่า IC50 ของสารสกัดสมุนไพรท้ัง 5 ชนิด ได้แก่ เพชรสังฆาต)CQE( เถาวัลย์เปรียง)DSE( มะรุม

(MOE) หญ้าหวาน)SRE( หญ้าดอกขาว(VCE) และสารมาตรฐานท่ีใช้ยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย 

CYP1A2 CYP2C9 และ CYP3A4  

Medicinal plants 
The half maximal inhibitory concentration (IC50, µ g/ml) 

CYP1A2 CYP2C9 CYP3A4 

Cissus quadrangularis extract (CQE) 26.2 >3000 >3000 

Derris  scandens extract (DSE) 93.9 443 >3000 

Moringa oleifera extract (MOE) 208 >2500 >2500 

Stevia rebaudiana extract (SRE) 310 >625 >625 

Vernonia cinerea extract (VCE) 83.8 400 >2760 

α-naphthoflavone 2.75 - - 

Sulfaphenazole - 4.40 - 

Ketoconazole - - 2.10 

 

ค่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย 

CYP1A2 ลงครึ่งหนึ่งเป็นดังนี้ สารสกัดเถาเพชรสังฆาต (IC50 26.2 µ g/ml) สารสกัดหญ้าดอกขาว 

(IC50 83.8 µ g/ml) สารสกัด เถาวัล ย์เปรียง (IC50 93.9 µ g/ml) สารสกัดใบมะรุม ) IC50 208 

µ g/ml) และสารสกัดใบหญ้าหวาน (IC50 310 µ g/ml) ค่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่ยับย้ังการ

ท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP2C9 ลงครึ่งหนึ่งเป็นดังนี้ สารสกัดหญ้าดอกขาว 

(IC50 400 µ g/ml) สารสกัดเถาวัลย์เปรียง (IC50 443 µ g/ml) ส่วนสารสกัดเถาเพชรสังฆาต สารสกัด

ใบมะรุม และสารสกัดหญ้าหวานพบผลการยับย้ังที่น้อยมาก ทั้งนี้สารสกัดหยาบจากสมุนไพรทั้งหมด ไม่

แสดงผลยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ชนิดย่อย CYP3A4 โดยใช้ α–naphthoflavone, 

sulfaphenazole และ ketoconazole เป็นสารมาตรฐานในการยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 

450 ชนิดย่อย CYP1A2 CYP2C9 และ CYP3A4 ตามล าดับ 
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อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรไทยกับร้อยละของ

ความสามารถของการท างานของเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิดย่อย 1A2 ที่เหลือในสารสกัดสมุนไพร

แต่ละชนิด น าไปหาค่า IC50 พบว่า สารสกัดจากเพชรสังฆาต )CQE( มีค่า IC50 เท่ากับ 26.2 ซึ่งมีค่า

ต่ าสุดเมื่อเทียบกับสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง (DSE) มะรุม (MOE) หญ้าหวาน (SRE) และหญ้าดอก

ขาว (VCE) และเมื่อเทียบกับสารมาตรฐานที่ใช้ยับย้ังเอนไซม์ CYP1A2 คือ α-naphthoflavone ซึ่งมีค่า 

IC50 เท่ากับ 2.75 จะเห็นว่าสารสกัดจากเพชรสังฆาต)CQE( มีความสามารถในการยับย้ังเอนไซม์ 

CYP1A2 ได้น้อยกว่า α-naphthoflavone ประมาณ 10 เท่า จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความ

เข้มข้นสารสกัดสมุนไพรไทยกับร้อยละของความสามารถของการท างานของเอนไซม์  Cytochrome P450 

ชนิดย่อย 2C9 ที่เหลือในสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด น าไปหาค่า IC50 พบว่า สารสกัดจากหญ้าดอกขาว

(VCE) มีค่า IC50 เท่ากับ 400 ซึ่งมีค่าต่ าสุดเมื่อเทียบกับสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง(DSE) ส่วนสารสกัด

จากเพชรสังฆาต (CQE) มะรุม (MOE)  หญ้าหวาน (SRE( มีค่า IC50 มากกว่าความเข้มข้นสูงสุดของ

สารสกัดแต่ละตัว และเมื่อเทียบกับสารมาตรฐานที่ใช้ยับย้ังเอนไซม์ CYP2C9 คือ sulfaphenazole ซึ่งมีค่า 

IC50 เท่ากับ 4.40 จะเห็นว่าสารสกัดจากหญ้าดอกขาว (VCE)  มีความสามารถในการยับย้ังเอนไซม์ 

CYP2C9 ได้น้อยกว่า sulfaphenazole ประมาณ 100 เท่า ส าหรับการศึกษาความสามารถในการยับย้ัง

เอนไซม์ CYP3A4 ของสารสกัดสมุนไพรพบว่า สารสกัดทุกตัวมีค่า IC50 มากกว่าความเข้มข้นสูงสุดของ

สารสกัดแต่ละตัว และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการยับย้ังเอนไซม์ CYP1A2 CYP2C9 และ 

CYP3A4 พบว่าสารสกัดทุกตัวมีความสามารถในการยับย้ังเอนไซม์ CYP1A2 ได้ดีที่สุด รองมา CYP2C9 

และ CYP3A4 ตามล าดับ  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลังคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ของสุขอนามัยในช่องปากท่ีไม่ดีกับการ

ติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจ (2) ศึกษาปัจจัยเสี่ยง ชนิดของเชื้อก่อโรค ลิ้นหัวใจที่ติดเชื้อ และเกณฑ์การวินิจฉัยที่พบในผู้ท่ีติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจ 

(3) ศึกษาภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย และการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยท่ีมีการติดเชื้อท่ีลิ้น

หัวใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจท่ีแผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 403 ราย โดยรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในและ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนาและ Chi-squared test พบว่าสุขอนามัยในช่องปากไม่ดี 

มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P-value < 0.001) (OR= 184.08, 95% CI = 58.58-

578.46) และพบว่าผู้ป่วยท่ีติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจท้ังหมด 31 คน มีสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 3.4: 1  ปัจจัยเสี่ยงท่ีพบมากท่ีสุด

คือ Valvular heart disorder (ร้อยละ29)  เชื้อท่ีพบมากท่ีสุดคือ Streptococcus viridans (ร้อยละ 19.4) และ Aortic valve เป็น

ลิ้นหัวใจท่ีพบ Vegetation มากท่ีสุด (ร้อยละ60) ภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด คือ หัวใจล้มเหลว (ร้อยละ64.5) 

ค่ามัธยฐานของระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอยู่ท่ี 44 วัน หลังผ่าตัดได้พักรักษาท่ี ICU อยู่ท่ีมัธยฐาน 6 วัน และเสียชีวิตใน

โรงพยาบาลร้อยละ 6.7 และมีค่ามัธยฐานของค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล 314,834 บาท 

ค าส าคญั: การติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจ  สุขอนามัยในช่องปาก 

 

Abstract 

 Although there are many studies in infective endocarditis, the association of poor oral hygiene and infective 

endocarditis is not merely a summary. Furthermore, the research papers have still been a small number reported in 

Thailand consequently, our study aimed to (1) study the association of poor oral hygiene and infective endocarditis  

(2) study the predisposing condition, organism, vegetation present, and diagnostic criteria for infective endocarditis  

(3) study the complication, length of stay, clinical outcome, hospital cost, and in hospital mortality. A retrospective study 

of 403 patients undergone the valve replacements who were hospitalized in cardiothoracic intensive care unit (CTICU)  

at Naresuan University Hospital between January, 1
st
 2011 and December, 31

st
 2015 collected from intra-patient 

department chart review and hospital electronic database. All the collected data were analyzed with descriptive statistic 
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and the comparisons were done by Chi-square test as appropriate. This study has found that poor oral hygiene associated 

with infective endocarditis significantly (P-value < 0.001) (OR= 184.08, 95% CI = 58.58-578.46).  There were 31 

patients with infective endocarditis and the proportion between male and female was 3.4:1. A valvular  heart disorder had 

mostly identified as the predisposing factor (29%). The most common organism was Streptococcus viridans (19.4%), 

and aortic valve was the vegetation present most commonly (60%). Heart failure was usually a complication of infective 

endocarditis (64.5%). Length of stay in hospital were 44 days and length of stay in CTICU were 6 days reported as a 

median. The overall mortality rate in hospital was 6.7 percent. The median of hospital cost was 314,834 Baht. Poor oral 

hygiene has associated with infective endocarditis conclusively. 

Keyword: Infective endocarditis, poor oral hygiene 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การติดเชื้อที่ ล้ินหัวใจหรือโรค Infective endocarditis เป็นโรคที่พบได้น้อย มีอุบัติการณ์ใน

ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยประมาณ 2-6 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี(de Sa et al., 2010; 

Tleyjeh et al., 2007) แต่ในปัจจุบันยังคงเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง แม้ว่าการวินิจฉัยและ

การรักษาจะมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็ตาม โดยมีการเสียชีวิตในโรงพยาบาลอยู่ระหว่างร้อยละ 

17-29 (Hoen et al., 2002; Muñ oz et al., 2015; Murdoch et al., 2009) ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อก่อ

โรค ประเภทของล้ินหัวใจ และโรคประจ าตัวของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตใน  1 ปีสูงถึงร้อย

ละ 11.2 (Muñ oz et al., 2015) ส่วนในประเทศไทยนั้น จากการศึกษาในโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่พบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดโรค 1.63 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี  (Chaiwarith, 

Jeenapongsa, & Sirisanthana, 2006) มีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลอยู่ระหว่างร้อยละ 5-28 

(Chaiwarith et al., 2006; O. Pachirat et al., 2005; Orathai Pachirat, S, C, & P, 2008; Permlarp, 

2003) และยังสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วย เช่น โรคหัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง, 

และโรคล่ิมเลือดอุดตัน (Habib et al., 2015) ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าเชื้อก่อโรคท่ีเป็นสาเหตุ

ของการเกิดโรค  Infective endocarditis ที่พบมากที่ สุดคือ Staphylococcus aureus พบถึงร้อยละ 31 

สาเหตุรองลงมาเกิดจากเชื้อ Streptococcus viridans พบได้ร้อยละ 17 (Murdoch et al., 2009) ส่วนเชื้อ

ที่พบในประเทศไทยพบว่าเชื้อก่อโรคที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มของ Streptococcus viridans โดยพบถึงร้อย

ละ 12-50 และมีผู้ป่วยที่ไม่พบเชื้อก่อโรคร้อยละ 20-50 (Chaiwarith et al., 2006; Orathai Pachirat 

et al., 2008; Permlarp, 2003) ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากลุ่มของ Streptococcus viridans เป็นเชื้อก่อโรค

ที่พบมากในช่องปาก (Frandsen, Pedrazzoli, & Kilian, 1991; Tunkel & Sepkowitz, 2002) 

จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีและการมีเลือดออกตามไรฟันมี

ความสัมพันธ์กับการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดหลังจากแปรงฟันอย่างมีนัยส าคัญ (Lockhart 

et al., 2009) และพบว่าการสะสมของหินปูนและการมีเหงือกอักเสบท าให้ความชุกของการเกิดการติด

เชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (Tomas, Diz, Tobias, Scully, & Donos, 

2012) แต่บางการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสุขอนามัยในช่องปากกับการเกิดการติดเชื้อ
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แบคทีเรียในกระแสเลือดอย่างมีนัยส าคัญ แต่ยืนยันว่าเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดหลังจาก

แปรงฟันจริง(Maharaj, Coovadia, & Vayej, 2012) 

จากข้อมูลข้างต้นและจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจุบันข้อมูลของการศึกษาโรค Infective 

endocarditis ในประเทศไทยที่ทันสมัยยังคงมีน้อย นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

สุขอนามัยในช่องปากกับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ (Infective endocarditis) ในปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปที่

ชัดเจน และยังไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอ จึงเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ของสุขอนามัย

ในช่องปากที่ไม่ดีกับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ ปัจจัยเส่ียง ชนิดของเชื้อก่อโรค ล้ินหัวใจที่ติดเชื้อ เกณฑ์การ

วินิจฉัยที่พบในผู้ที่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย 

และการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อลด

อุบัติการณ์การเกิดการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา 

1. ความสัมพันธ์ของสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีกับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ 

2. ปัจจัยเส่ียง ชนิดของเชื้อก่อโรค ล้ินหัวใจที่ติดเชื้อ และเกณฑ์การวินิจฉัยที่พบในผู้ที่มีการติดเชื้อที่ล้ิน

หัวใจ 

3. ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย และการเสียชีวิตในโรงพยาบาล

ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ 

สมมติฐานการวิจัย 

 สุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ 

ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง ถึงความสัมพันธ์ของสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีกับการ

ติดเชื้อที่ล้ินหัวใจระหว่างกลุ่มศึกษาที่เป็นโรค Infective endocarditis (case) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

ที่ไม่เป็นโรค Infective endocarditis (control)  

ประชากรที่น ามาใช้ในการวิจยัคือผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่แผนกศัลยกรรมหัวใจ

และทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

จ านวน 403 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเข้าโครงการวิจัย (Inclusion criteria) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปนับจากวันที่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

 เกณฑ์การแยกผู้เข้าร่วมโครงการออกจากโครงการวิจัย (Exclusion criteria) 

- ผู้ป่วยท่ีเวชระเบียนผู้ป่วยในสูญหายหรือไม่สามารถติดตามประวัติย้อนหลังได้ 

จากประชากรทั้งหมด 403  ราย มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

จ านวน 401 ราย โดยมีจ านวน 6 รายท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การแยกผู้เข้าร่วมโครงการออกจาก

โครงการวิจัย คือ ไม่สามารถติดตามประวัติย้อนหลังได้ ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้ มีตัวอย่างทั้งหมด 395  

ราย 
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การเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในกลุ่มศึกษา (case) และกลุ่มควบคุม (control) ทบทวนจาก

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทัง้นี้การศึกษา

นี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวจิัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรตามเอกสาร

เลขที่ ศธ 0527.01.33(1)/NU-IRB ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้สถิติเชิงพรรณนา

แสดงเป็นจ านวนและร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการกระจายตัวไม่ปกติ ใช้สถิติค่ามัธยฐาน 

ค่าสูงสุด-ต่ าสุด และการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดระดับนัยยะส าคัญ

ทางสถิติที ่0.05 ใชว้ิธีทางสถิติเป็น Chi-squared test 

 

ผลการวิจัย  

ผู้ป่วยจ านวน 395 ราย ที่เข้ารับการผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจที่แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2558 เป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีมี

การติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ(Infective endocarditis) จ านวน 31 ราย และกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ

(Non-infective endocarditis) จ านวน 364 ราย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจและเข้ารับการผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ  31 คน 

ประกอบด้วย จ านวนผู้ป่วยในแต่ละปี ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยเสี่ยง ผลเพาะเชื้อ ต าแหน่งล้ินหัวใจที่

เกิดการติดเชื้อ เกณฑ์การวินิจฉัยในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ ภาวะแทรกซ้อน และการ

เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

ตารางที ่1 แสดงคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจ(Infective endocarditis) และเข้ารับการผ่าตัด

เปลี่ยนลิ้นหวัใจ จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ภูมิล าเนา  สิทธิการรักษา โรคประจ าตัว และปัจจัยเสี่ยง  

Characteristic Infective endocarditis 

(No. of patient [%]) 

Gender 

 

male 

female 

24 (77.4) 

7 (22.6) 

Age < 60 ปี 

 60 ปี 

25 (72.1) 

6 (27.9) 

Career Student, housewife, and no career 

Farmers and agriculture 

Government officer 

Merchant and Entrepreneur 

Employee 

No identified 

3 (9.7) 

9 (29.0) 

2 (6.5) 

4 (12.9) 

8 (25.8) 

5 (16.1) 

 

 

 
 

Characteristic Infective endocarditis 

(No. of patient [%]) 
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Hometown (Province) 

 

Phitsanulok 

Phichit 

Sukhothai 

Kamphaengphet 

Uttaradit 

Nakhonsawan 

1 (3.2) 

13 (41.9) 

2 (6.5) 

12 (38.7) 

2 (6.5) 

1 (3.2) 

Medical insurance 

 

Medical welfare of civil servant 

Universal coverage program (บัตรทอง รพ .มน. ) 

บัตรทอง Refer 

Own payments 

2 (6.5) 

2 (6.5) 

25 (80.6) 

2 (6.5) 

Underlying disease 

 

Chronic kidney disease 

Hypertension 

Dyslipidemia 

Diabetes mellitus 

Coronary artery disease 

Other 

1 (3.2) 

16 (51.6) 

4 (12.9) 

4 (12.9) 

2 (6.5) 

12 (38.7) 

Predisposing conditions 

 

Prosthetic valve 

Previous IE 

Congenital heart disease 

Valvular heart disorder 

Intravenous drug use(IVDU) 

None 

3 (9.7) 

1 (3.2) 

1 (3.2) 

9 (29.0) 

0 (0.0) 

17(57.9) 

 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจมีจ านวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 77.4 และร้อยละ 22.6 ตามล าดับ และมีอายุ < 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.1  

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.0  รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.8 

และน้อยที่สุดคืออาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยกลุ่มตัวอย่างมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตรมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาคือจังหวัดก าแพงเพชร คิดเป็นร้อยละ 38.7 จังหวัดสุโขทัยและ

อุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 6.5 พบน้อยที่สุดคือจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 3.2 สิทธิ

การรักษาพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค 

(บัตรทอง Refer) คิดเป็นร้อยละ 80.6 ส่วนสิทธิการรักษาอื่นๆ เช่น สิทธิการรักษาข้าราชการเบิกจ่ายตรง

, บัตรทองโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และช าระเงินเอง พบร้อยละ 6.5 โรคประจ าตัวที่พบมากที่สุด

คือโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือโรคอื่นๆ, โรคเบาหวาน, โรคไขมันโลหิตสูง, 

โรคหัวใจและหลอดเลือด  และโรคไตวายเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 38.7, 12.9, 12.9, 6.5 และ 3.2 

ตามล าดับ ส่วนปัจจัยเส่ียงชองกลุ่มตัวอย่างที่พบบ่อยมากที่สุดคือ Valvular heart disorder คิดเป็นร้อยละ 

29.0 รองลงมาคือ Prosthetic valve, Previous IE และCongenital heart disease คิดเป็นร้อยละ 9.7, 3.2 

และ 3.2 ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่พบ Predisposing conditions คิดเป็นร้อยละ 57.9 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 
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ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของผลการเพาะเชื้อในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจและเขา้รับการผ่าตัดเปลี่ยน

ลิ้นหัวใจ 

Microorganisms  No. of patient (%) 

Staphylococcus aureus 

Coagulase-negative staphylococci (CoNS) 

Streptococcus viridans 

Streptococcus bovis 

Other 

Negative hemoculture 

No data 

 3 (9.7) 

2 (6.5) 

6 (19.4) 

1 (3.2) 

3 (9.7) 

13 (41.3) 

3 (9.7) 

การศึกษานี้พบว่า Streptococcus viridans เป็นกลุ่มเชื้อที่พบมากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ 19.4 

รองลงมาคือ Staphylococcus aureus และเชื้อชนิดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 9.7 (ตาราง 2) 

 

ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจ (Infective endocarditis) และเข้ารับการ

ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหวัใจ ท่ีเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยตาม Modified Duke criteria 

Modified Duke criteria No. of patient (%) 

Major criteria 

   Positive hemoculture 

   Evidence of endocardial involvement  

14 (45.2) 

31 (100) 

Minor criteria 

   Predisposing heart condition 

   Fever > 38C 

   Vascular phenomenon 

   Immunologic phenomenon 

   Positive hemoculture but not meeting major criteria  

Definite IE 

Possible IE 

12 (38.7) 

21 (67.7) 

14 (45.2) 

5 (16.1) 

2 (6.5) 

23 (74.2) 

8 (25.8) 

นอกจากนี้ยังพบว่าในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ (Infective endocarditis) ทั้งหมด 31 คน 

เข้าได้กับเกณฑ์วินิจฉัยของ Definite  IE มากกว่า Possible IE คิดเป็นร้อยละ 74.2 และร้อยละ 25.8 

ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 4  Vegetation present, Complication, Lengths of stay, Outcome และ Hospital cost ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

การติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจ(Infective endocarditis) และเขา้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหวัใจ 

Vegetation present, Complication, Lengths of stay, Outcome and Hospital cost No. of patient (%) 

Vegetation present (n=31) 

   Aortic valve 

   Mitral valve 

   Tricuspid valve 

   Pulmonary valve 

   None 

 

18 (60.0) 

12 (40.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

4 (13.3) 
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Vegetation present, Complication, Lengths of stay, Outcome and Hospital cost No. of patient (%) 

Complication (n=31) 

   Heart failure 

   Uncontrolled infection 

   Embolic event 

   None 

 

20 (64.5) 

8 (25.8) 

1 (3.2) 

7 (22.6) 

Length of stay in ICU (Day) (n=29) 

Length of stay in hospital (Day) (n=31) 

(Median [min-max]) 

6 (2-24) 

44 (5-68) 

 

Outcome (n=31) 

   Alive 

   In hospital mortality 

 

28 (93.3) 

2 (6.7) 

Hospital cost (n=27) 

(Median [min-max]) 

314,834 (160,349.9-

1,221,372.5) 

 

ต าแหน่ง Vegetation ที่พบมากที่สุดคือ Aortic valve คิดเป็นร้อยละ 60.0 ของผู้ป่วย IE ทั้งหมด 

รองลงมาเป็น  Mitral valve คิดเป็นร้อยละ 40.0 ของผู้ป่วย IE ทั้งหมด พบว่าหัวใจล้มเหลวเป็น

ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาเป็น Uncontrolled infection และ Embolic 

event คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ 3.2 ของผู้ป่วย IE ทั้งหมด และหลังการรักษาพบว่ามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตหลัง

การรักษา คิดเป็นร้อยละ 6.7 (ตารางที่ 4) 

 ส่วนที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีกับการเกิดการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ  

กลุ่มศึกษา(Case) คือกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ(Infective endocarditis) จ านวน 31 

ราย และกลุ่มควบคุม(Control) คือกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ(Non-infective endocarditis) 

จ านวน 364 ราย  

 

ตารางที ่5 ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม จ าแนกตามเพศ อายุ โรคประจ าตวั และปจัจัยเสี่ยง 

Characteristic Case 

(n=31) 

Control 

(n=364) 

P-value 

Gender 

(No. of patient[%]) 

male 

female 

24 (77.4) 

7 (22.6) 

167 (45.9) 

197 (54.1) 

0.001* 

Age 

 

 60 ปี 

 60 ปี 

25 (72.1) 

6 (27.9) 

214 (57.7) 

150 (41.2) 

 

Underlying disease 

(No. of patient[%]) 

Chronic kidney disease 

Hypertension 

Dyslipidemia 

Diabetes mellitus 

Stroke 

Coronary artery disease 

Other 

1 (3.2) 

16 (51.6) 

4 (12.9) 

4 (12.9) 

0 (0.0) 

2 (6.5) 

12 (38.7) 

9 (2.5) 

240 (65.9) 

91 (25.0) 

48 (13.2) 

9 (2.5) 

18 (4.9) 

87 (23.9) 

0.798 

0.109 

0.13 

0.964 

0.376 

0.713 

0.0678 
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Characteristic Case 

(n=31) 

Control 

(n=364) 

P-value 

Predisposing conditions 

(No. of patient[%]) 

Prosthetic valve 

Congenital heart disease 

Intravenous drug 

use(IVDU) 

3 (9.7) 

1 (3.2) 

0  

42 (11.6) 

1 (0.3) 

0 

0.75 

0.026* 

- 

 

พบว่าเพศ และปัจจัยเส่ียงด้านโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 0.001 และ 0.026 ตามล าดับ) โดยใช้วิธีทางสถิติ Chi-

squared test  

ด้านอายุ พบว่ากลุ่มศึกษาที่มีอายุ < 60 ป ีคิดเป็นร้อยละ 72.1 มากกว่ากลุ่มควบคุมท่ีมีอายุ < 60 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 57.7 (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 6  ความสัมพันธ์ของสขุอนามัยในช่องปากไม่ดีกับการเกิดการติดเชื้อท่ีลิ้นหัวใจ(Infective endocarditis)  

 Case 

(n = 31) 

Control 

(n = 364) 

Odd ratio (95% CI) P-value 

Poor oral hygiene 

- Dental plaque, calculus 

- Dental caries 

- Gingivitis 

- Periodontal disease 

26 (83.87%) 

13 (41.9%) 

22 (71.0%) 

5 (16.1%) 

9 (29.0%) 

10 (2.75%) 

1 (0.3%) 

7 (1.9%)  

0 

3 (0.8%) 

184.08 (58.58-578.46) 

262.17 (32.48-2115.97) 

124.67(42.44-366.18) 

- 

49.23 (12.44-194.83) 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

 

ในการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยกลุ่มศึกษามีสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีถึงร้อยละ 83.87 มากกว่าผู้ป่วย

กลุ่มควบคุมที่มีสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีเพียงร้อยละ 2.8 โดยพบว่าสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีมี

ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value <0.001) ซึ่งการมีสุขอนามัยใน

ช่องปากไม่ดีมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ 184.08 เท่า (95% CI = 58.58-578.46) เมื่อเทียบ

กับผู้ท่ีมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี  

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยกลุ่มศึกษามีคราบจุลินทรีย์(Dental plaque) และหินปูน(calculus)  

ถึงร้อยละ 41.9 โดยมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value <0.001) 

เมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่พบว่ามีคราบจุลินทรีย์และหินปูนเพียงร้อยละ 0.3 ซึ่งการมีคราบ

จุลินทรีย์และคราบหินปูนมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเชื้อที่ ล้ินหัวใจ 262.17 เท่า (95% CI = 32.48-

2115.97) เมื่อเทียบกับผู้ท่ีมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี 

กลุ่มศึกษาพบว่ามีฟันผุ (Dental caries) และโรคปริทันต์ (Periodontal disease) คิดเป็นร้อยละ 

71.0 และ 16.1 โดยมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ ล้ินหัวใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P-value 

<0.001) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่พบว่ามีฟันผุและโรคปริทันต์เพียงร้อยละ 1.9 และ 0.8 

ตามล าดับ ซึ่งการมีฟันผุและโรคปริทันต์จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ 124.67 เท่า (95% CI 

= 42.44-366.18) และ 49.23 เท่ า (95% CI = 12.44-194.83) ตามล าดับ  เมื่อ เทียบกับผู้ที่ มี

สุขอนามัยในช่องปากที่ดี  
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กลุ่มศึกษาพบว่ามีเหงือกอักเสบ (Gingivitis) ร้อยละ 16.1 โดยมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่

ล้ินหัวใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value <0.001) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่พบผู้ที่มีเหงือก

อักเสบเลย (ตารางที่ 6) 

 

อภิปรายการวิจัย  

 ในการศึกษานี้พบว่าสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) โดยผู้ที่มีสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเชื้อที่

ล้ินหัวใจ 184.08 เท่า (95%CI=58.58-578.46)  เมื่อเทียบกับผู้ที่มีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี ซึ่งผล

การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจากมีการสะสมของคราบจุลินทรีย์หรือหินปูนที่บริเวณ

รอบฟัน เมื่อเกิดการอักเสบหรือเป็นแผลที่บริเวณเหงือกในเวลาต่อมา จะเป็นช่องทางให้เชื้อโรคภายใน

ช่องปากเข้าสู่กระแสเลือดและเกิดการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจตามมาได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Peter B. 

Lockhart และคณะ โดยพบว่า สุขอนามัยในช่องปากไม่ดีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค infective 

endocarditis ที่มี bacteremia อย่างมีนัยส าคัญหลังจากการแปรงฟัน (Lockhart et al., 2009) การศึกษา

ของ Toma’s I และคณะ พบว่าการที่มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์ และการมีเหงือกอักเสบ มีผลต่อการ

เพิ่มความชุกของการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดหลังการแปรงฟันอย่างมีนัยส าคัญ(Tomas et 

al., 2012) ทั้งนี้เนื่องจากการแปรงฟันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถท าให้เกิดแผลเล็กๆที่บริเวณเหงือก 

ดังนั้นการที่ต้องแปรงฟันทุกวันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้อาจท าให้ผู้ที่มีสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีมีความเสี่ยง

ของการเกิดการติดเชื้อที่ ล้ินหัวใจได้   แต่ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Bremin and 

Maharaj ที่ไม่พบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขอนามัยในช่องปากกับการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแส

เลือดอย่างมีนัยส าคัญ แต่จากการศึกษายืนยันว่าเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดหลังจากแปรงฟัน

จริง(Maharaj et al., 2012)  ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันนี้อาจเกิดจากการออกแบบการทดลองที่มี

ความแตกต่างกันของระยะเวลาในการแปรงฟัน 

การศึกษานี้พบว่าการมีคราบจุลินทรีย์ (Dental plaque) หินปูน(calculus) มีความสัมพันธ์กับการ

ติดเชื้อที่ล้ินหัวใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) และพบว่าผู้ที่มีคราบจุลินทรีย์ และคราบ

หินปูนมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ 262.17 เท่า (95% CI = 32.48-2115.97) เมื่อเทียบกับ

ผู้ที่มีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Peter B. Lockhart และคณะ ที่พบว่า

ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีค่าเฉล่ีย plaque และ calculus scores มากกว่าหรือเท่ากับ 2 หลังจากการแปรงฟันพบว่า

มีความเส่ียงในการเกิดโรค infective endocarditis ที่มี bacteremia เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ถึง 

3.78 เท่า (P-value = 0.08) และ 4.43 เท่า(P-value = 0.04)  ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อแบ่งผู้เข้าร่วม

วิจัยด้วยระดับของ plaque และ calculus scores เป็น 4 กลุ่ม พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มที่มีระดับ plaque 

และ calculus scores สูงที่สุดใน 4 กลุ่ม จ านวน 19 ราย จากทั้งหมด 98 ราย  มีอุบัติการณ์การเกิด 

bacteremia หลังจากแปรงฟัน (ร้อยละ 42) สูงกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่เหลืออีก 3 กลุ่มที่มีระดับ plaque 

และ calculus scores ต่ ากว่า (ร้อยละ 18) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 0.02) (Lockhart et 

al., 2009)  และในการศึกษาของ Toma’s I และคณะ พบว่าผู้ที่มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์มีโอกาส

เส่ียงต่อการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดหลังการแปรงฟัน 2.61 เท่า (95% CI = 1.45-
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4.69) (Tomas et al., 2012) แต่ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Bremin and Maharaj  

ที่แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยตาม plaque index score เป็น good, fair และ poor พบว่าหลังการแปรงฟันมี 

positive blood culture ร้อยละ 8.3, 4.2 และ 19.2 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (Maharaj et al., 2012) 

ผลการศึกษานี้ยังพบอีกว่า เหงือกอักเสบ(Gingivitis) มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Toma’s I และคณะ  

ที่พบว่าการอักเสบของเหงือกมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดหลังการแปรง

ฟัน 2.77 เท่ า (95% CI = 1.50-5.11) (Tomas et al., 2012) แต่การศึกษานี้ ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Peter B. Lockhart และคณะ ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีเหงือกอักเสบ กับการเกิด

โรค infective endocarditis ที่มี bacteremia อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากการแปรงฟัน (Lockhart et 

al., 2009)  และการศึกษาของ Bremin and Maharaj ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยตาม Gingival index เป็น 

good, fair และ poor พบว่าหลังการแปรงฟันมี positive blood culture ร้อยละ 8.3, 8 และ 16 ตามล าดับ 

ซึ่งทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Maharaj et al., 2012) 

นอกจากนี้จากการศึกษาได้พบว่าการมีฟันผุ(Dental caries) และโรคปริทันต์(Periodontal disease)  

มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) โดยมีโอกาสเส่ียงต่อ

การติดเชื้อที่ ล้ินหัวใจ  124.67 เท่า (95% CI = 42.44-366.18) และ 49.23 เท่า (95% CI = 12.44-

194.83) ตามล าดับ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Peter B. 

Lockhart และคณะ ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการมี ฟันผุ  หรือโรคปริทันต์ กับการเกิดโรค infective 

endocarditis ที่มี bacteremia อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติหลังจากการแปรงฟัน (Lockhart et al., 2009) 

อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้มีข้อจ ากัดที่ต้องน ามาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจาก การศึกษาครั้งนี้เป็น

การศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลังโดยใช้เวชระเบียนผู้ป่วยใน ซึ่งข้อมูลทางทันตกรรมที่ได้นั้นเป็นการบันทึก

ของฝ่ายทันตกรรมที่ทางแผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกส่งไปตรวจ  ผลตรวจจะถูกเก็บไว้ในเวช

ระเบียนผู้ป่วยใน  ข้อมูลปีที่ย้อนหลังไปนานและมีระยะเวลาการศึกษาที่จ ากัด ท าให้ติดตามเวชระเบียนได้

ยาก ในทางปฏิบัติจึงจึงจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในส าหรับกลุ่มศึกษา และเก็บข้อมูลจาก

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกลุ่มควบคุม ด้วยวิธีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอาจท าให้ความสมบูรณ์ของข้อมูล

แตกต่างกัน 

  

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษานี้สรุปได้ว่าการมีสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์กับการเกิดการติดเชื้อที่ล้ิน

หัวใจ ซึ่งตรงกับสมมติฐานของงานวิจัยท่ีตั้งไว้ โดยพบว่าข้อมูลกลุ่มศึกษา คือ เพศ และปัจจัยเส่ียงด้าน

โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดมีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ในด้านข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยเส่ียงที่มีก่อนเป็นโรค (Predisposing factor) ที่พบได้มากทีสุ่ด 

คือ Valvular heart disorder  เชื้อที่พบมากที่สุดคือกลุ่ม Streptococcus viridans โดย Aortic valve เป็น

ล้ินหัวใจที่พบ Vegetation มากที่สุด ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ หัวใจล้มเหลว ค่ามัธย

ฐานของระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอยู่ท่ี 44 วัน หลังผ่าตัดได้พักรักษาที่ ICU ค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 6 วัน 
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และหลังได้รับการรักษามีการตายภายในโรงพยาบาลร้อยละ 6.7 ค่ามัธยฐานของค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล

คือ314,834 บาท 

 

การน าการวิจัยไปใช้ 

งานวิจัยฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าการดูแลสุขอนามัยในช่องปากเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะช่วยลด

อุบัติการณ์การเกิดการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจ ค่าใช้จ่าย และอัตราการตายของผู้ป่วยได้ บุคลากรทางการแพทย์

ควรตระหนักถึงความส าคัญในการให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก รวมถึงการเลือก

รับประทานอาหารที่มีผลต่อสุขอนามัยในช่องปากแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้ป่วยที่มีความเส่ียงต่อ

การเกิดการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจอยู่เดิม เช่น มีโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด โรคล้ินหัวใจ ผู้ที่ใช้ล้ินหัวใจเทียม 

หรือผู้ที่เคยมีการติดเชื้อที่ล้ินหัวใจมาก่อน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยฉบับนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มากท าให้ ยังไม่อาจน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้

เท่าที่ควร แต่ยังสามารถน าไปเป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถน าไปเป็น

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 กระแสรณรงค์ต่อต้าน (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่สะท้อนถึงข้อจ ากัดของการสื่อสารท่ีผ่าน

มาว่ายังไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหวา่งภาครัฐกับชาวไร่ยาสูบ การศึกษาเชิงคุณภาพคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ ของกลุ่มชาวไร่ยาสูบในชุมชนแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  และ 2) 

เสนอแนวทางการสื่อสารท่ีพึงประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในมุมมองชาวไร่ยาสูบในชุมชนแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง 

จังหวัดสุโขทัย ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ชาวไร่ยาสูบ จ านวน 18 คน ท่ีคัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจงเลือกร่วมกับการเลือก

ตัวอย่างแบบลูกโซ่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม ระยะเวลาศึกษา 9 เดือน 

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ชาวไร่ยาสูบมีการรับรู้เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ ค่อนข้าง

น้อยและจ ากัดเฉพาะกลุ่มแกนน าชาวไร่ยาสูบ ในขณะท่ีมีการรับรู้ผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ การลดปริมาณการรับซื้อ

ยาสูบ การห้ามปลูกยาสูบ ภาพลักษณ์ด้านลบของชาวไร่ยาสูบ และการห้ามจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับชาวไร่ยาสูบ ดังนั้น 

จึงท าให้ชาวไร่ยาสูบเกิดความรู้สึกกังวลถึงความไม่ม่ันคงในอาชีพและตอบสนองออกมาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ต่อต้านและคัดค้าน ส าหรับแนวทางการสื่อสารท่ีพึงประสงค์นั้นชาวไร่ยาสูบเสนอให้สื่อสารเชิงผสมผสานใน 3 ประเด็น 

คือ 1) เนื้อหาและความจ าเปน็ 2) ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และ3) แนวทางการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  และเสนอให้

ใช้สื่อเฉพาะกิจท่ีมีทิศทางการไหลจากล่างขึ้นบนและเน้นสื่อสารแบบสองทาง รวมท้ังควรมีการบูรณาการการท างาน

ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและก าหนดเป้าหมายเพื่อท าให้เกิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่าง

แท้จริง 

ค าส าคัญ: การสื่อสารท่ีพึงประสงค์  (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  ชาวไร่ยาสูบ   

  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCSl2APoajqkG39pNs6EbFLw
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Abstract 

 The opposition of the new proposed act of tobacco control presented the limitation of communications 

which could not be success among the government and tobacco farmers. The purposes of this qualitative research 

were (1) to study the perception of tobacco farmers in Sri Samrong community in Sukhothai province about the 

new proposed act of tobacco control, (2) to propose the pro-social communications approach of the new 

proposed act of tobacco control as perceived by tobacco farmers in Sri Samrongcommunity in Sukhothai province. 

The key informants were 18 of tobacco farmers who were selected by purposive sampling and snowball sampling. 

Semi-structured interview and focus-group discussion were used for collecting data. The period of time to do this 

research was 9 months and analyzed data by content analysis. 

 The research found that tobacco farmers had less perception about the new proposed act of tobacco 

control and especially the heads of tobacco farmers have known it. But they noticed about the impact of the act in 

high levels. For example, to decrease the purchase of tobacco, to stop planting tobacco, bad images of tobacco 

farmers and social activities for tobacco farmers are inhibited. Therefore, tobacco farmers were very concern about 

their unstableness, and then they reacted against the act. Though the pro-social communications approach, 

tobacco farmers proposed to know additional information in 3 points. These are (1) content and the needs, (2) 

the impact and (3) the guidelines to help and support. They proposed to use the specialized media which has the 

flow of information from bottom-up and two-way communications. Moreover, to integrate the departments which 

works as the senders and set the goals all together would make the development communications literally. 

Key Words: the pro-social communications, the new proposed act of tobacco control, tobacco farmers 

 

บทน า 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ถูกใช้เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมการ

บริโภคยาสูบของคนไทยมายาวนานกว่า 20 ปี แต่ที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าการบังคับใช้กฎหมาย

ดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่ปกป้องเยาวชนไทยไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย  

ซึ่งข้อจ ากัดส่วนหนึ่งมาจากเนื้อหาของกฎหมายที่มีอยู่นั้นยังไม่เท่าทันต่อกลยุทธ์ทางการตลาด

ใหม่ๆ ของบริษัทยาสูบ และยังไม่ตอบสนองต่อกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัย

โลกซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและต้องสนองตอบต่อกรอบอนุสัญญาดังกล่าวอย่าง

เป็นรูปธรรม (ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช และลักขณา เติมศิริกุลชัย, 2551)  

ดังนั้น เม่ือปี พ.ศ. 2554 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท า

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ขึ้น (ร่าง พ.ร.บ.ฯ) โดยเพิ่มบทบัญญัติที่ส าคัญ 3 ประเด็น 

คือ 1) การเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน ได้แก่ การห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และการห้ามแบ่งจ าหน่ายบุหรี่เป็นมวน 2) การห้ามโฆษณาและส่ือสาร

ทางการตลาดทางอ้อม เช่น การใช้ส่ือบุคคล และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และ 3) การเพิ่มมาตรการ

ป้องกันการแทรกแซงนโยบายภาครัฐของอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบังคับใช้กับ  

3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงงานยาสูบ ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ และร้านค้าปลีก

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558)  
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ทั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐจะได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาและความจ าเป็นของ

ร่าง พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าวไปแล้วผ่านส่ือสารมวลชนหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ 

เวทีประชาพิจารณ์ แต่ก็ยังพบว่ามีกลุ่มชาวไร่ยาสูบในหลายภูมิภาคของประเทศไทยที่ออกมาเคล่ือนไหว

เพื่อต่อต้าน โดยอ้างว่าร่าง พ.ร.บ.ฯ จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

ยาสูบ และจะกระทบต่อเนื่องไปถึงวิถีชีวิตและรายได้ของชาวไร่ยาสูบ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ, 2558) ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจ ากัดของการส่ือสารที่ผ่านมาว่ายังไม่

สามารถท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างภาครัฐกับชาวไร่ยาสูบได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ของชาวไร่ยาสูบในชุมชนแห่งหนึ่งใน

อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย และ 2) เสนอแนวทางการส่ือสารที่พึงประสงค์ของร่าง พ.ร.บ. ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ในมุมมองชาวไร่ยาสูบในชุมชนแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดย

ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการส่ือสารกับชาวไร่ยาสูบให้มีประสิทธิผลภายใต้

บรรยากาศของความสมานฉันท์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-IRB1750) และไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร

ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ วิจัยนี้ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง มีนาคม พ.ศ. 

2559 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

สนามวิจัย คือ ชุมชนแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย คัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจงเลือก 

(Purposive sampling) เพราะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1) เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์การปลูก

ยาสูบมากพอที่จะท าให้ได้รับข้อมูลที่แน่นหนาและรุ่มรวย 2) ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตในสนาม

วิจัยท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จส้ินการวิจัย และ3) ได้รับการยินยอมจากผู้น าชุมชน

และแกนน าชาวไร่ยาสูบให้ด าเนินการวิจัยได้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ชาวไร่ยาสูบในสนามวิจัยจ านวน 18 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจงเลือก

ร่วมกับวิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนดไว้  

3 ประการ คือ 1) มีประสบการณ์การปลูกยาสูบมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 2) เป็นสมาชิกของกลุ่ม

ชาวไร่ยาสูบไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 3) ยินยอมให้เก็บข้อมูลได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการวิจัย   

วิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ   

 1) ระยะก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสาร 

และท าความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม และปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยง

กับการต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ฯ ท่ีเกิดขึ้นในสนามวิจัย จากเอกสารและสื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้ฐานของผู้วิจัยให้มีความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical sensibility) 

2) ระยะเข้าถึงชุมชนสนามวิจัย ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งเป็น

บุคคลที่มีประสบการณ์การท างานในสนามวิจัยมานาน 15 ปี และเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้น าชุมชนและ

ชาวไร่ยาสูบในสนามวิจัยให้เป็นผู้น าทางเพื่อน าพาผู้วิจัยเข้าสู่สนามวิจัยได้อย่างราบรื่น (Significant friend 

approach)  
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3) ระยะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  

3.1) การศึกษาการรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

มีโครงสร้าง (Semi-structured interview) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 60-90 นาทีต่อครั้งต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 คน   

3.2) การศึกษาแนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก

จ านวน 6-8 คน และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง (Creswell, 2009)  

เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบโครงสร้างค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดย

มีแนวค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ของชาวไร่ยาสูบในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา และ 2) แบบ

โครงสร้างการสนทนากลุ่ม โดยมีแนวค าถามเกี่ยวกับแนวทางการส่ือสารที่พึงประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ใน

มุมมองของชาวไร่ยาสูบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองโดยด าเนินการควบคู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามในแต่ละวัน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content analysis) (Cohen, Kahn and 

Steeves, 2000) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นก าหนดดัชนีและให้รหัสกับข้อมูลย่อย 2) ขั้นจ าแนก

หมวดหมู่ของข้อมูลโดยใช้ตารางเมทริกซ์เพื่อดูความหนาแน่นของดัชนี 3) ขั้นเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น

เรื่องราวโดยการสร้างแผนที่ความคิด และ 4) ขั้นตีความเพื่อหาความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุป จากนั้น

ผู้วิจัยจึงตรวจสอบความไว้ใจได้ของข้อมูลโดยให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ตรวจสอบและโต้แย้ง (Members 

checking) ร่วมกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่ือสารกับ

ชาวไร่ยาสูบในสนามวิจัย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) สถานีใบยาสูบ และสมาคม

ชาวไร่ยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัย 

 

ผลการศึกษา 

บริบทแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการปลูกยาสูบในสนามวิจัย  

ชุมชนสนามวิจัยแห่งนี้ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์เป็นอาชีพหลักมานานกว่า 50 ปี โดยได้รับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากสถานีใบยาสูบซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของโรงงานยาสูบ 

กระทรวงการคลังตั้งแต่ระยะเริ่มแรกมาถึงปัจจุบัน เหตุผลส าคัญที่ชาวไร่เลือกปลูกยาสูบเป็นอาชีพหลัก 

คือ 1) เป็นการเกษตรในระบบพันธะสัญญาที่มีการรับประกันราคาและปริมาณการรับซื้อที่ชัดเจน  

2) ยาสูบเป็นพืชที่ใช้น้ าน้อยและทนแล้งซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของสนามวิจัย 3) ยาสูบเป็นพืชที่

ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเมื่อเทียบกับจ านวนพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด (ประมาณ 4-10 ไร่ต่อหนึ่งครัวเรือน) 

และ 4) มีการส่งเสริมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการปลูกยาสูบจากสถานีใบยาสูบโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไร

ก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบว่า สถานการณ์ความต้องการใช้ยาสูบทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาด จึงส่งผลกระทบให้ปริมาณรับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ยาสูบ

ลดลงตามไปด้วย  

ทั้งนี้ เนื่องจากการปลูกยาสูบเป็นการเกษตรแบบพันธะสัญญาที่ท าร่วมกันระหว่างชาวไร่ยาสูบกับ

โรงงานยาสูบและหรือบริษัทรับซื้อยาสูบเอกชน ที่ผ่านมาชาวไร่ยาสูบส่วนใหญ่จึงมักไม่มีอ านาจต่อรองและถูก
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ผูกขาดในทุกขั้นตอน การผลิต ตั้งแต่การควบคุมพื้นที่ปลูก การควบคุมเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง  

การควบคุมราคารับซื้อยาสูบ ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2554 จึงมีการจัดตั้ง “สมาคมชาวไร่ยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์

จังหวัดสุโขทัย” (สมาคมฯ) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่เป็น “ตัวแทน” ในปกป้องสิทธิประโยชน์ด้านราคาและกลไก

ตลาดของยาสูบ และเฝ้าระวังภาวะคุกคามจากนโยบายภาครัฐที่จะส่งผลกระทบถึงชาวไร่ยาสูบ รวมถึงมีการ

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับชาวไร่ยาสูบเป็นประจ าทุกปี เช่น มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานชาวไร่ยาสูบ การ

มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยสมาคมฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน

หลักจากบริษัทยาสูบข้ามชาติ และโรงงานยาสูบ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ชาวไร่ยาสูบที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 18 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (11 คน) อยู่ในวัย

กลางคนหรือมีอายุระหว่าง 30-49 ปี (10 คน) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ (10 คน) และใน

จ านวนนี้มี 2 คนที่เป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ ปลูกยาสูบมา

นานกว่า 10 ปี และได้รับโควตาปลูก ยาสูบเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ของตนเอง ดังค ากล่าวที่ว่า 

“เราอยู่ป่ายา (ไร่ยาสูบ) มาตั้งแต่เกิด ตั้งแต่อยู่กับพ่อแม่แล้วมีครอบครัว จนพ่อแม่ตายไปหมด เขาก็ยก

โควตาปลูกให้เราท าต่อ...” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8)  

การรับรู้ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ของกลุ่มชาวไร่ยาสูบ 

ที่ผ่านมา ผู้ให้ข้อมูลหลักมีการรับรู้  )ร่าง (พ.ร.บ .ฯ ใน 3 ประเด็น )ดังรูปที่ 2) คือ 

 1. การรับรู้เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฯ: ค่อนข้างน้อยและจ ากัดเฉพาะกลุ่มแกนน า    

  ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 4 คน รับรู้ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ที่

มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และห้ามแบ่งจ าหน่ายบุหรี่เป็นมวน และมีเพียง 2 คนเท่านั้นที่รับรู้ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ห้ามการโฆษณาและการส่ือสารทางการตลาดทางอ้อม และการเพิ่มมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบาย

จากอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ระบุว่าได้

รับรู้เนื้อหามาจากส่ือสารมวลชนจากส่วนกลาง ได้แก่ รายการข่าวทางโทรทัศน์  และหน้าข่าวใน

หนังสือพิมพ์ และบางส่วนรับรู้จากการเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ในระดับประเทศ โดยมูลเหตุที่ท าให้

ชาวไร่ยาสูบมีการรับรู้เนื้อหาค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะที่ผ่านมา ไม่เคยมีการสื่อสารเน้ือหาของร่าง 

พ.ร.บ.ฯ ในสนามวิจัย ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า “ไม่เคยเห็นมีใครมาพูด ไม่เคยมีเนื้อหามาให้อ่าน...เลยไม่

เคยรู้เรื่อง พ.ร.บ. นี้เลย ว่าเขาว่ายังไง” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5) และพบว่า รพ.สต. ในสนามวิจัยที่ควร

เป็นหน่วยงานหลักในการส่ือสารเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ประชาชนได้รับรู้ก็ไม่ได้แสดงบทบาทหน้าที่

ดังกล่าว ท้ังนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านไม่กล้าส่ือสารเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฯ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเปราะบางและอาจกระทบกับ

ความรู้สึกและความสัมพันธ์กับคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ยาสูบได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า “หมอ

(ชื่อ) มาพูดเรื่องนี้ไม่ได้ (ขึ้นเสียงสูง) หมอมาพูดออกหน้าไม่ได้ เพราะเขาเป็นคนในพื้นที่ บ้านนี้คนหัว

ดื้อมันเยอะ..(พูดเสียงเบาลง)” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8) ทั้งนี้ แม้จะมีผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนที่ระบุว่า

เคยรับรู้เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านส่ือสารมวลชนแต่ทุกคนก็ไม่สามารถอธิบายแบบแผนและเนื้อหาที่

รับรู้มาจากส่ือสารมวลชนได้เพราะไม่มีโอกาสรับสารดังกล่าวซ้ าอีก ดังค ากล่าวที่ว่า “ตั้งแต่ที่ว่ากฎนี่ออก
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ใหม่ๆ โทรทัศน์มันเคยพูด เปิดไปเจอก็ดู แต่ก็ไม่ได้ดูจริงจัง พอจะเปิดดูอีกก็ไม่มีอีกเลย” (ผู้ให้ข้อมูล

หลักคนที่ 1)  

2. การรับรู้ผลกระทบของร่าง พ.ร.บ.ฯ: วงกว้าง และเป็นรูปธรรม 

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 18 คน มีการรับรู้ถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อมีการบังคับใช้ร่าง 

พ.ร.บ.ฯ อย่างเต็มรูปแบบแล้วใน 3 ลักษณะ คือ  

1) ลดปริมาณการรับซื้อยาสูบ ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้จะส่งผลกระทบทาง

ลบต่อทุกๆ กระบวนการผลิตตลอดเส้นทางของอุตสาหกรรมยาสูบ และในที่สุดก็จะท าให้โรงงานยาสูบลด

ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ยาสูบลง ดังค ากล่าวที่ว่า “ก็โชว์ห่วยเดือดร้อน ขายให้เด็กไม่ได้ใช่มะ 

(ไหม) เขาก็รับซื้อยาสูบเราลดลงใช่มะ เราก็ต้องท ายาน้อยลงใช่มะ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15)  

2) ห้ามปลูกยาสูบ ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 คนเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้อาจส่งผลกระทบที่

รุนแรงถึงขั้นห้ามไม่ให้ชาวไร่ยาสูบปลูกยาสูบอีกเลย ดังค ากล่าวที่ว่า “หนังสือไมม่ีมาให้เราดูนะ รู้แต่ว่าเขา

ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมามันตรงกับอาชีพเรา... รู้แต่ว่าเขาจะไม่ให้ปลูกยาสูบ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3)  

3) ภาพลักษณ์ด้านลบของชาวไร่ยาสูบ ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 คนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ

ชาวไร่ยาสูบจากมุมมองของสังคมภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฯ ว่าชาวไร่ยาสูบส่วน

ใหญ่เห็นแก่ตัว และเป็นต้นเหตุที่ท าให้คนไทยต้องเสพติด เจ็บป่วย และเสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจาก

บุหรี่ ดังค ากล่าวที่ว่า “พวกเราถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร (เสียงสูง) ละโมบเห็นแก่ได้ .....ทั้งๆ ที่ยาสูบ

สร้างรายได้ให้ประเทศเท่าไหร่” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18 )  

4) ห้ามจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับชาวไร่ยาสูบ ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 คนระบุว่าร่าง 

พ.ร.บ. ฯ นี้จะท าให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับชาวไร่ยาสูบได้อีก เช่น ห้ามให้

ทุนการศึกษากับบุตรหลานชาวไร่ยาสูบ ห้ามมอบเงินเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯ ดังค ากล่าว

ที่ว่า “ยังกับทุนนักเรียน หรือเงินช่วยชาวไร่ที่โดนพายุเสียหายก็ไม่น่ามาห้ามเรา” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 

20)  

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ได้เล่าถึงมูลเหตุที่ท าให้ชาวไร่ยาสูบมีการรับรู้ผลกระทบของร่าง 

พ.ร.บ.ฯ ในวงกว้างว่า เพราะที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ส่ือสารเกี่ยวกับผลกระทบของร่าง พ.ร.บ. ฯ อย่าง

ต่อเนื่องและในหลายช่องทาง ได้แก่ ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหอ

กระจายข่าวในชุมชน ส่งจดหมายข่าวทุก 3 เดือน และส่งข้อความทางโทรศัพท์เคล่ือนที่ (SMS) ถึงชาวไร่

ยาสูบทุกคน และน าเสนอในการประชุมประจ าเดือนของแกนน าและสมาชิกของสมาคมฯ นอกจากนี้ การ

รับรู้ผลกระทบยังถูกเสริมแรงจากประสบการณ์ตรงของชาวไร่ยาสูบเองที่ถูกลดโควตาปลูกยาสูบลง จึงท า

ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเชื่อว่าเป็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมของร่าง พ.ร.บ. ฯ ฉบับนี้ ดังค ากล่าวที่ว่า “โควตา

ปลูกยาสูบลดลง ลดลงเกือบคนละห้าร้อยโล (กิโลกรัม) ก็คงเป็นเพราะกฎที่ออกมานี่หน่ะ ก็คิดเองว่ามัน

เกี่ยว” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1) 

 

 3. ปฏิกิริยาและการตอบสนองต่อการรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ: เกิดความกังวลใจ และการต่อต้าน 

การรับรู้ผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ฯ ส่งผลท าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 18 คน เกิดความรู้สึกกังวล

ใจเกี่ยวกับความม่ันคงในอาชีพและอนาคตของตนเอง ดังค ากล่าวที่ว่า “แล้วจะให้เราไปท าอะไรกิน เกิดมา
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ช่องทางการส่ือสาร 

 

สาร 

 

ผู้ส่งสาร 

 

บริบททางสังคม 

ผลกระทบ                        

ของร่าง พ.ร.บ.ฯ 

 

ชาวไร่

ยาสูบ 

 

เนื้อหาร่าง 

พ.ร.บ.ฯ 

 

การต่อต้าน                          

ร่าง พ.ร.บ.ฯ  

 

ส่ือสารมวลช

น 

สถานการณ์การรบัซื้อ

ยาสูบลดลง 

 

 หนังสือพิมพ์  

 ข่าวโทรทัศน ์

 

 ป้ายขนาดใหญ่  

 จดหมายข่าว  

 การประชุม/อบรม 

 หอกระจายข่าว 

 ส่งข้อความ (SMS) 

รพ.สต. 

ปฏิกิริยา

ตอบสนอง 

สมาคม 

ชาวไร่ยาสูบฯ 

ปุ๊บก็ท ายาสูบแล้ว ลองท ามาหลายอย่างมันก็ไม่เหมือนยา (ยาสูบ)” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15) ซึ่ง

ปฏิกิริยาดังกล่าวมีผลท าให้ชาวไร่ยาสูบตอบสนองด้วยการต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ฯ ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การ

ตอบสนองด้วยการเป็นแกนน าต่อต้าน พบว่า มีผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 คนที่ตอบสนองด้วยการเข้าร่วม

เป็นแกนน าร่วมกับสมาคมฯ เพื่อจัดกิจกรรมต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังค ากล่าวที่ว่า “เราอยู่กับยา (ยาสูบ) 

มาแต่เกิด ยังไงก็ต้องคัดค้านและไปก็จะชวนคนไปมากๆ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7) และ 2) การ

ตอบสนองด้วยการคล้อยตามกลุ่ม พบว่า มีผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 8 คนที่แม้จะไม่เห็นด้วยกับการจัด

กิจกรรมต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ฯ แต่ก็จ าเป็นต้องรักษาความเป็นสมาชิกของกลุ่มด้วยการคล้อยตามและเข้า

ร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ดังค ากล่าวที่ว่า “ชาวบ้านก็ไม่ได้จริงจังอะไร แต่เขา (สมาคมฯ) มาชวนไปก็

ต้องไป...ก็ไปๆ อย่างนั้นแหละ”(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9)  และ “ถึงเราจะไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้แหละ แต่เราก็

ต้องให้ความร่วมมือกับเขาไว้ก่อน”(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ให้ข้อมูลหลักอีก 7 คนที่แม้จะมีความกังวลใจต่อผลกระทบของร่าง พ.ร.บ.ฯ 

แต่ก็ไม่ได้ตอบสนองด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ เพราะเห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่เกิดประโยชน์

เพราะเชื่อว่าในที่สุดแล้วร่างพ.ร.บ.ฯ นี้ก็จะมีผลบังคับใช้อย่างแน่นอน ดังค ากล่าวที่ว่า “ก็ไม่รู้สึกอย่างไรก็

จะไปคัดค้านอะไรเขาได้ ถ้าออกกฎออกมานี่ ใช่ไหม (เสียงสูง)” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การรับรูร้่าง พ.ร.บ.ฯ ของชาวไร่ยาสูบ 

แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 

 ผลจากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 18 คน พบว่า แนวทางการส่ือสารร่าง พ.ร.บ.ฯ ท่ีพึง

ประสงค์ของชาวไร่ยาสูบ ควรประกอบด้วย สาร ช่องทางการส่ือสาร และผู้ส่งสาร (ดังรูปที่ 2) ดังนี้   
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1. สาร (Messages) พบว่า ชาวไร่ยาสูบต้องการให้มีการส่ือสารเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ ใน 3 

ประเด็น คือ 

1.1 การสื่อสารเน้ือหาและความจ าเป็นของร่าง พ.ร.บ. ฯ  ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนต้องการรับรู้

เนื้อหาและความจ าเป็นของร่าง พ.ร.บ. ฯ เพิ่มขึ้น เพราะเชื่อว่าจะท าให้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น

และอาจน าไปสู่การตัดสินใจใหม่และการตอบสนองที่แตกต่างไปจากเดิม  ดังค ากล่าวที่ว่า “ถ้าเขายังไม่รู้

ข้อมูลความจริงเขาก็คัดค้านกันทุกคนแหละ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้....ถ้ารู้แล้วก็อาจจะเปล่ียนไปอีก

รูปแบบหนึ่ง...แต่เรายังไม่รู้” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6)  

1.2 การสื่อสารผลกระทบที่เกิดจากร่าง พ.ร.บ.ฯ  ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เสนอให้รัฐบาล

ควรก าหนดให้ชาวไร่ยาสูบเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฯ ฉบับนี้ ดังค ากล่าวที่ว่า 

“เขาต้องยกให้ชาวไร่ยา (ยาสูบ) เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ใช่จ้องจะกดดันเรา” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคน

ที่ 11) และควรศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและส่ือสารให้ชาวไร่ยาสูบได้รับรู้อย่าง

ตรงไปตรงมา  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักเชื่อว่าการรับรู้ผลกระทบจะน าไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและการ

ตอบสนองที่แตกต่างจากเดิม ดังค ากล่าวที่ว่า “ที่แล้วมาไม่เคยบอกว่ามีผลกระทบแค่ไหนปล่อยให้เดากัน

ไปเอง ผิดถูกไม่รู้ก็ต้องคัดค้านไว้ก่อน” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8)  

1.3 การสื่อสารแนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบ ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนเสนอว่า ควรศึกษา

แนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบอย่างเป็นรูปธรรม โดยน าเสนอพร้อมกันกับเนื้อหาและผลกระทบของ

ร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อท าให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจในภาพรวมซึ่งจะช่วยลดความกังวลใจของชาวไร่ยาสูบ

ลงได้  “ถ้ารู้ตัวก่อนว่าจะกระทบอะไร  แล้วจะช่วยยังไง ก็คงสบายใจขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9) ซึ่ง

แนวทางดังกล่าวควรครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน คือ ส ารวจและขึ้นทะเบียนชาวไร่ยาสูบที่จะ

ได้รับความเดือดร้อน และการชดเชยความเสียหายตามจ านวนโควตาปลูกยาสูบที่ลดลง และการช่วยเหลือ

ระยะยาว คือ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก เช่น ข้าวโพดหวาน พริกแจว ฯ ท่ีมีระบบประกัน

ปริมาณและราคารับซื้อท่ีแน่นอน และมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า  

นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนยังเสนอว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมกันก าหนด

เป้าหมายระยะยาวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มชาวไร่ยาสูบ พร้อมๆ กับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมของชาวไร่ยาสูบและครอบครัว เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะท าให้ชาวไร่ยาสูบมี

พลังอ านาจในการต่อรองและเป็นอิสระจากการถูกครอบง าจากหน่วยงานต่างๆ ดังที่เคยเป็นมา ดังค ากล่าว

ที่ว่า “อยากให้มีหน่วยงานที่มาดูแลกันยาวๆ มาท าให้ชาวไร่ยาสูบเข้มแข็งขึ้นมีปากมีเสียงเองมากขึ้น ” 

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1) และ “ถ้าท าให้เราอยู่ดีกินดี มีทางเลือกมากกว่านี้..ก็คงไม่มีใครอยากท ายา(ไร่

ยาสูบ) มันเหนื่อยร่างกายก็แย่ ลูกผมก็ยังไม่อยากให้ท าต่อเลย” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6) 

2. ช่องทางการสื่อสาร (Channels) ช่องทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูล

หลักมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 1) เป็นสื่อเฉพาะกิจที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไร่ยาสูบ 

ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น เอกสารแผ่นพับ และจดหมายข่าว ฯ เพราะสามารถส่งทางไปรษณีย์ถึงชาวไร่ยาสูบ

ได้โดยตรง และส่ือท้องถิ่น ได้แก่ หอกระข่าวในหมู่บ้านเพราะมีความยืดหยุ่นในการเผยแพร่ให้สอดคล้อง

กับปฏิทินการเพาะปลูกของชาวไร่ยาสูบ ดังค ากล่าวที่ว่า “หนังสือก็ดีนะ ว่างก็หยิบอ่าน สังเกตดูคนแถวนี้

ชอบอ่าน” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18) และ “ให้ผู้ใหญ่ประกาศได้ฟังแน่ เขารู้ดีว่าจะเปิดตอนไหนแล้วมีคน
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ฟังดี (หัวเราะ)” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4)  และ 2) เป็นสื่อกิจกรรมที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ส่งสารและผู้รับสารและมีทิศทางการไหลของสารจากล่างขึ้นบน ได้แก่ การจัดการประชาคมในระดับ

หมู่บ้าน เพราะท าให้ชาวไร่ยาสูบมีโอกาสซักถามและอภิปรายร่วมกับผู้ส่งสารมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง

ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือที่เสนอว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงจากชาวไร่ยาสูบโดยตรงแล้วส่งให้

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า  “ประชาคมดี ได้คุยได้

ถามกัน” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1) และ “ความต้องการของเรา ก็ต้องมาจากเราใช่มะ”(ผู้ให้ข้อมูลหลักคน

ที ่15) 

นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักยังเสนอว่า หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ส่ือสารร่าง พ.ร.บ.ฯ ควรส่ือสาร

ด้วยบรรยากาศของความสมานฉันท์มากกว่าการใช้วาทกรรมที่กล่าวโทษหรือให้ร้ายกับชาวไร่ยาสูบว่าเป็น

ต้นเหตุของปัญหาดังค ากล่าวที่ว่า “ให้หมอ (ชื่อแกนน าในการร่าง พ.ร.บ.ฯ) เลิกกล่าวหาชาวไร่ยาสูบก่อน 

แล้วมาคุยกับแบบเห็นอกเห็นใจกัน แบบนี้ก็ค่อยมาคุยกัน” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แนวทางการส่ือสารทีพ่ึงประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในมุมมองของชาวไร่ยาสูบ 

 

 3. ผู้ส่งสาร (Senders) ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอว่าหน่วยงานที่ควรท าหน้าที่ส่งสารเกี่ยวกับเนื้อหาและ

ความจ าเป็นของร่าง พ.ร.บ.ฯ คือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการ

จัดท าและเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ในขณะที่การส่ือสารผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบนั้นควร

บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ 

1) กระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อมูลแนวโน้มการบริโภคยาสูบและผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ฯ 2) โรงงาน

ยาสูบที่มีฐานข้อมูลของชาวไร่ยาสูบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีหน่วย

ส่งเสริมวิชาการด้านการเกษตรกระจายอยู่ในพื้นที่และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 

 กระทรวงสาธารณสุข 

 โรงงานยาสูบ 

 กระทรวงเกษตรฯ 

 กระทรวงพาณิช  

 สมาคมชาวไร่ยาสูบ 

 

 

ผู้ส่งสารและผู้รับ

สาร 
 เนื้อหาและความจ าเป็น

ของร่าง พ.ร.บ.ฯ 

 ผลกระทบที่ คาดว่ าจะ

เกิดจากร่าง พ.ร.บ.ฯ 

 แนวทางการช่วยเหลือ

ชาวไร่ยาสูบ 

 ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ และสื่อท้องถิ่น 

 ส่ือกิจกรรมที่ เน้นการ

ส่ือสารแบบสองทาง 

 ส่ื อ กิ จก รรมที่ เน้ น ทิ ศ

ทางการไหลจากล่างขึ้น

บน 

 

 

สาร 

 

 

ช่องทางการสื่อสาร 

 
 

 

ชาวไร่ยาสูบ 

 และครอบครัว

ชาวไร่ยาสูบ 

 

 

ผู้ส่งสารและผู้รับ

สาร 

 

เป้าหมาย: การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

 

บริบท: บรรยากาศของการสื่อสารที่

สมานฉันท์
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3) กระทรวงพาณิชที่มีหน้าที่ส่งเสริมด้านการตลาดและการเกษตรแบบพันธะสัญญา  และ4) สมาคมฯ  

ซึ่งเป็นตัวแทนในการปกป้องและรักษาสิทธิของชาวไร่ยาสูบในจังหวัดสุโขทัย 

 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

สรุปได้ว่า ชาวไร่ยาสูบมีการรับรู้เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ ค่อนข้างน้อยและจ ากัดเฉพาะกลุ่มแกนน า

ชาวไร่ยาสูบ ในขณะที่มีการรับรู้ผลกระทบค่อนข้างมากใน 4 ประเด็น คือ 1) การลดปริมาณการรับซื้อ

ยาสูบ 2) การห้ามปลูกยาสูบ 3) ภาพลักษณ์ด้านลบของชาวไร่ยาสูบ และ4) การห้ามจัดกิจกรรมเพื่อ

สังคมให้กับชาวไร่ยาสูบ ดังนั้น ชาวไร่ยาสูบจึงเกิดความรู้สึกกังวลใจถึงความไม่ม่ันคงในอาชีพและร่วมกัน

ตอบสนองด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านและคัดค้าน ส าหรับแนวทางการส่ือสารที่พึงประสงค์นั้น

ชาวไร่ยาสูบเสนอให้ส่ือสารในลักษณะที่ผสมผสานระหว่าง 1) เนื้อหาและความจ าเป็น 2) ผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้น และ3) แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเสนอให้ใช้ส่ือเฉพาะกิจที่มีทิศทางการไหล

จากล่างขึ้นบนและเน้นส่ือสารแบบสองทาง รวมทั้งควรบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ช่วยยืนยันถึงสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวไร่ยาสูบที่เป็น

ผลมาจากการรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ไม่สอดคล้องกัน  โดยที่ผ่านมารัฐซึ่งอยู่ในฐานะของผู้ก าหนดนโยบายได้

พยายามส่ือสารสาธารณะโดยเน้นไปที่เจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ท่ีต้องการลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ของเยาวชน ในขณะที่ชาวไร่ยาสูบกลับรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้ว่าเป็นภัยคุกคามที่จะกระทบต่อความมั่นคงใน

ชีวิตของตนเองและครอบครัว และเป็นมูลเหตุส าคัญที่ท าให้ชาวไร่ยาสูบออกมาต่อต้านและคัดค้านร่าง 

พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้  โดยสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวอาจอธิบายได้ว่า การรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ ของชาวไร่ยาสูบใน

สนามวิจัยไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกรอบคิดของการส่ือสารแบบเดิมๆ ท่ีประกอบด้วยผู้ส่งสาร สาร ช่อง

ทางการส่ือสาร และผู้รับสาร เพราะการรับรู้ของชาวไร่ยาสูบมีการปรับเปล่ียนไปจนมีลักษณะเป็นพลวัต 

ซับซ้อน และเป็นองค์รวม ที่เป็นผลรวมจากการส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวไร่ยาสูบกับบริบททาง

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยาสูบตลอดเส้นทาง เช่น ระบบเกษตรแบบ

พันธะสัญญาที่ซ้อนทับอยู่กับโครงสร้างเชิงอ านาจและอิทธิพลจากกลุ่มทางสังคมที่ยังเอื้อให้เกิดการ

ครอบง าทางความคิดของชาวไร่ยาสูบในบางกลุ่ม และการถดถอยลงของกระแสความต้องการบริโภคยาสูบ

ทั้งระดับโลกและในประเทศซึ่งส่งผลต่อความต้องการซื้อใบยาสูบที่ลดลง  ดังนั้น ล าพังการส่งสาร

แบบเดิมๆ ของภาครัฐที่เน้นการส่งสารจากส่วนกลางและส่งผ่านช่องทางการส่ือสารแบบทางเดียวจึงไม่

อาจสร้างการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ (กาญจนา แก้วเทพ 

และคณะ, 2543; จินตวีร์ เกษมศุข, 2554) ซึ่งสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวไม่แตกต่างไปจากผลการศึกษา

ในประเด็นที่คล้ายคลึงกันที่พบได้ทั้งในภูมิภาคอื่นของไทยและในต่างประเทศ  (Troian and Eichler, 

2012; Ejembi et al., 1996; เกศรา กันทาปัน, 2550)   

 ส าหรับแนวทางการส่ือสารที่พึงประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในมุมมองของชาวไร่ยาสูบนั้น นอกจาก

ความต้องการด้านปริมาณข่าวสารที่ต้องการได้รับเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน

เกี่ยวข้องร่วมมือกันวางแผนการส่ือสารเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยระยะเริ่มแรกเสนอให้มีการ

ส่ือสารเกี่ยวกับเนื้อหา เจตนารมณ์ และผลกระทบที่เกิดจาร่าง พ.ร.บ.ฯ ในวงกว้างด้วยส่ือสิ่งพิมพ์ที่ส่งทาง
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ไปรษณีย์ถึงชาวไร่ยาสูบโดยตรง ซึ่งประเด็นนี้แตกต่างไปจากผลการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า เกษตรกรไทย

ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์ที่ค่อนข้างจ ากัด (เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และบ าเพ็ญ 

เขียวหวาน, 2558; นนทวรรณ มากหลาย, 2557) ซึ่งการส่ือสารดังกล่าวต้องเชื่อมต่อกับการส่ือสารถึง

แนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบที่เป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกแบบครบ

วงจร คือ มีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า และระบบประกันปริมาณและราคารับซื้อที่แน่นอน 

ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่าสามารถท าให้ชาวไร่ยาสูบเลิกปลูกยาสูบได้

เป็นผลส าเร็จโดยได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุด (Boeira and Johns, 2007; Lima, 2007; Cavalcante and 

Pinto, 2002)  นอกจากนี้ แนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบนั้นยังต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด

เป้าหมายระยะยาวที่เน้นให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ านาจในการมีส่วนร่วมในการส่ือสารเพื่อก าหนดและ

ประเมินผลเชิงนโยบาย  (Machado, Hegedus and Silveira, 2006) โดยเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะ

ช่วยให้ชาวไร่ยาสูบตระหนักและเคารพในคุณค่าของตนเอง และเป็นอิสระจากการถูกครอบง าจาก

อุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งยังสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของชาวไร่ยาสูบและครอบครัว

ชาวไร่ยาสูบอีกด้วย อย่างไรก็ตามงานมีวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เจาะจงศึกษาเฉพาะกับชาวไร่ยาสูบ

ที่ถึงแม้จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งก าเนิดปรากฏการณ์โดยตรงที่แต่เดิมอาจเป็นกลุ่มคนที่มีปากมี

เสียงในการส่ือสารความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวน้อยมาก อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ก็มีข้อจ ากัด

เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนเพราะศึกษากับชาวไร่ยาสูบเพียง 18 คน และยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอื่นๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย เช่น ตัวแทนภาครัฐ เอกชน และประชาชน

กลุ่มอื่นๆ ทั้งจากส่วนกลางและในสนามวิจัย รวมท้ังกลุ่มชาวไร่ยาสูบในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย 

 

การน าเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัดในการส่ือสารร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับใหม่ และทราบถึง

ข้อกังวลและความต้องการของชาวไร่ยาสูบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ต่อคณะกรรมการ

พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ: กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ค าส่ังกระทรวงสาธารณสุขที่ 652/2559) เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุง

แนวทางในการส่ือสารฯ ในลักษณะที่ก าหนดให้ชาวไร่ยาสูบเป็นศูนย์กลางของการส่ือสารโดยจัดท า ส่ือ

เฉพาะกิจที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชาวไร่ยาสูบโดยการ

เลือกใช้ช่องการทางการส่ือสารที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารและมีทิศทางการ

ไหลของสารจากล่างขึ้นบน ทั้งนี้ การส่ือสารร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวต้องด าเนินการควบคู่หรือเชื่อมโยงไป

พร้อมๆ กับ การช่วยเหลือเยียวยาชาวไร่ยาสูบในฐานะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบั บนี้ 

โดย พิจารณาจากข้อเสนอเขียวยาชาวไร่ยาสูบทั้งในระยะเร่งด่วน คือ   การส ารวจและขึ้นทะเบียนชาวไร่

ยาสูบที่จะได้รับความเดือดร้อน การชดเชยความเสียหายตามจ านวนโควตาปลูกยาสูบที่ลดลง และข้อเสนอ

การเยียวยาระยะยาว คือ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก เช่น ข้าว โพดหวาน พริกแจว ฯ  

ที่มีระบบประกันปริมาณและราคารับซื้อที่แน่นอน โดยเสนอให้จัดสรรโควตาตามพื้นที่ปลูกยาสูบที่ลดลง

ต่อครัวเรือน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 เสนอให้ควรมีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นตัวแปรเพื่อ

น าไปสู่การศึกษาเชิงปริมาณด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวางเพื่อส ารวจการรับรู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ 

และข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการส่ือสารที่พึงประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในมุมมองของชาวไร่ยาสูบที่มี

จ านวนเพียงพอที่สามารถใช้เป็นตัวแทนและกระจายครอบคลุมกลุ่มชาวไร่ยาสูบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทยต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ภายในร้านถ่ายเอกสารรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี โดยท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในร้านถ่ายเอกสารท่ี

เป็นระบบปิดมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ จ านวน 3 ร้าน ท าการเก็บข้อมูลทุก ๆ ชั่วโมง อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ด้วย

เครื่องมือชนิดอ่านค่าได้ทันที  วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณสารอินทรีย์

ระเหยง่าย เท่ากับ 2,816.041,614.43 µ g/m3 ซึ่งเกินข้อก าหนดของ US.EPA (ไม่เกิน 200 µ g/m3) ถึง 14 เท่า  

และทุกร้านมีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงตั้งแต่ชั่วโมงเริ่มต้นจนถึงชั่วโมงสุดท้ายสูงกว่าข้อก าหนด ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  (1,314.91227.08 ppm) อุณหภู มิ  (30.300.81 องศาเซลเซียส) และความเร็วลม 

(0.290.09 m/s) มีค่าสูงกว่าข้อก าหนด ประมาณ 1.2-1.3 เท่า แสดงให้เห็นว่าการระบายอากาศท่ีไม่เพียงพอ ท าให้

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายสะสมอยู่ภายในร้านเป็นจ านวนมาก ท าให้คุณภาพอากาศภายในร้านไม่ดี  ดังนั้น 

ผู้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ใช้บริการควร

หลีกเลี่ยงการได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายเหล่านี้เป็นเวลานาน ๆ   

ค าส าคัญ: สารอินทรีย์ระเหยง่าย, ร้านถ่ายเอกสาร, คุณภาพอากาศในอาคาร 

 

Abstract 

 The descriptive cross-sectional study aimed to determine the total volatile organic compounds in the 

photocopy shops located around Burapha University, Chonburi province. The indoor air quality was measured in 

three photocopy shops which were equipped with closed-space system and where the air conditioners were turned 

on continuously. TVOCs concentrations were collected every hour for at least 8 hours per day by direct reading 

equipment. The collected data were analyzed using descriptive statistic. The results reveal that on average TVOCs 

concentration was found at 2,816.041,614.43 µ g/m3, which exceeded US.EPA guideline (<200 µ g/m3) 

approximately 14 times. In addition, on 1-hour average TVOC concentrations was higher than the guideline from 

the initial hour to final hours. On average, carbon dioxide (1,314.91227.08ppm), temperature 

(30.300.81oC) and velocity (0.290.09 m/s) were higher than the guideline 1.2-1.3 times. The results 

indicate that inadequate ventilation can result in accumulation of pollutants, thereby contributing poor indoor air 
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quality. Thus, the workers should be provided with the personal protective equipment; meanwhile, the workers and 

customers should avoid exposure to TVOCs for a long course of time. 

Keywords: TVOCs, photocopy shop, indoor air quality 

 

บทน า 

 ร้านถ่ายเอกสาร เป็นร้านที่มีการเปิดให้บริการกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ 

มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ภายในร้านถ่ายเอกสารจะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด  เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง

ปริ้นเอกสาร เครื่องเคลือบบัตร และเครื่องเจาะเอกสาร ซึ่งร้านถ่ายเอกสารเหล่านี้มักจะมีการให้บริการแก่

ลูกค้าหลายอย่าง ได้แก่ งานถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ปริ้นงานทั้งงานสีและขาวด า เคลือบบัตร แต่การถ่าย

เอกสารถือเป็นงานและกิจกรรมหลักของร้าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ลูกค้า เจ้าของ

ร้านถ่ายเอกสารส่วนใหญ่จึงมักนิยมจัดท าร้านเป็นร้านถ่ายเอกสารที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ 

 การถ่ายเอกสาร หรือปริ้นงานภายในร้านในแต่ละขั้นตอนมักจะมีมลสารหลากหลายชนิดเกิดขึ้น 

ซึ่งมลสารเหล่านี้สามารถฟุ้งกระจายออกมาได้ โดยมลสารที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาจากผง

หมึก ซึ่งเป็นผงคาร์บอนที่มีสารเคมีไนโตรไพรินปนอยู่ด้วย โลหะหนักแคดเมียมที่เกิดขึ้นจากการหลุดออก

จากลูกกล้ิงของเครื่องถ่ายเอกสารขณะถ่ายเอกสาร และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ เบนซีน โทลูอีน เอ

ทธิลเบนซีน ไซลีน แอลกอฮอล์ สไตรีน จะปลดปล่อยออกมามากที่สุดในขณะที่เครื่องถ่ายเอกสารก าลัง

ปฏิบัติงานในขั้นตอนการหลอมหมึกพิมพ์ให้ติดกับกระดาษโดยใช้ความร้อน (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 

2555; ศุภนุช รสจันทร์ และ อังก์ศิริ ทิพยารมณ์, 2557) ดังนั้น ผู้ใช้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานภายในร้าน

ถ่ายเอกสารสามารถรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณสูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว (ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, 2552) 

 ในปัจจุบันการศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร เพื่อประเมินคุณภาพ

อากาศภายในร้านถ่ายเอกสารในเมืองไทยมีไม่มากนัก ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจการศึกษาปริมาณสารอินทรีย์

ระเหยง่ายภายในร้านถ่ายเอกสารรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มีนักเรียน 

นักศึกษา นิสิต พนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไปอยู่เป็นจ านวนมากและนิยมมาใช้บริการร้านถ่ายเอกสาร

ดังกล่าว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการให้บริการจะถูกกว่าบริเวณอื่นๆ ถัดออกไป ผลจากการศึกษาครั้งนี้

สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในจัดการคุณภาพอากาศ

ภายในอาคารให้เหมาะสมต่อไป  รวมถึงยังเป็นแนวทางการป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

ได้อีกด้วย 

 

วัสดุและอุปกรณ์ในการศึกษา 

 1. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาส ารวจเชิงตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study)   

โดยท าการเก็บตัวอย่างจากร้านถ่ายเอกสารที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดให้บริการช่วงการศึกษาภาค

ฤดูร้อน  จากการส ารวจร้านถ่ายเอกสารที่อยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

พบว่า ร้านถ่ายเอกสารที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิดให้บริการช่วงการศึกษาภาคฤดูร้อน  (เดือน

มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม) มีจ านวนทั้งหมด 19 ร้าน มีเกณฑ์การคัดเข้าเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) 
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เป็นร้านถ่ายเอกสารที่เป็นระบบปิดและมีการเปิดเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง  2) เป็นร้านที่เปิด

ให้บริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 3) เป็นร้านถ่ายเอกสารที่ยินยอมให้ด าเนินการตรวจวัดได้ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา มีจ านวนร้านถ่ายเอกสารที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 จ านวนทั้งหมด 14 ร้านแต่มีเพียง 

3 ร้านเท่านั้นที่ยินยอมให้ท าการตรวจวัดตลอดการศึกษา ดังนั้นจึงได้ร้านถ่ายเอกสารที่ใช้เป็นในการศึกษา

ทั้งนี้ทั้งหมด จ านวน 3 ร้าน จากจ านวนร้านที่ไม่มากนัก จึงถือเป็นข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ แต่อย่างไรก็

ตามจาการส ารวจลักษณะของร้านและกิจกรรมภายในร้านที่เหลือที่ไม่ยินยอมให้เข้าเก็บข้อมูลมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับจ านวนร้าน ทั้ง 3 ร้านที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  จ านวนตัวอย่างจากการตรวจวัดสารอินทรีย์

ระเหยง่ายใน 3 ร้าน มีจ านวนทั้งหมด 216 ตัวอย่าง (ในแต่ละร้านท าการเก็บตัวอย่าง TVOCs ทุกๆ 1 

ชั่วโมง ในแต่ละชั่วโมงท าการเก็บข้อมูล 3 ครั้ง  เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และท าการเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 3 วัน 

รวมตัวอย่าง TVOCs ในแต่ละร้านเท่ากับ 72 ตัวอย่าง ดังนั้น รวมตัวอย่าง TVOCs ทั้งหมดจ านวน 216 

ตัวอย่าง) 

  2 . วิธีการด าเนินการ 

  2.1 ก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง โดยมีระยะห่างจากมุมห้อง หน้าต่าง ก าแพง ฉากกั้นห้อง ตู้

เอกสารอย่างน้อย 0.5 เมตร มีระยะห่างจากประตูเข้า–ออก อย่างน้อย 2.0 เมตร ไม่ควรอยู่ในทิศทางที่มี

การระบายอากาศ เข้า–ออก เช่น หน้าพัดลมดูดอากาศ หน้าเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรตั้งในจุดที่เป็น

ทางเดินหรือกีดขวางทางเข้า–ออกฉุกเฉินและ มีระยะห่างอย่างน้อย 1.0 เมตร จากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (ส านักอนามัย, 2555) 

  2.2 ท าการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (ย่ีห้อ RAE รุ่น ppbRAE3000) ความเร็ว

ลม (ย่ีห้อ KIMO รุ่น VT100) อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ย่ีห้อ Testo รุ่น 410) ด้วยเครื่องมือชนิด

อ่านค่าได้ทันที ในแต่ละร้านถ่ายเอกสารท าการตรวจวัดทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในแต่ละชั่วโมงท าการเก็บข้อมูล 3 

ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่ละชั่วโมงท าการตรวจวัดอย่างน้อย 3 ซ้ า และแต่ละร้านท าการเก็บ

ตัวอย่างทั้งหมด 3 วัน โดยเป็นวันธรรมดา 2 วันและวันหยุด 1 วัน ทั้งนี้ขณะท าการตรวจวัดอุปกรณ์และ

เครื่องมือท่ีใช้จะอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 1.1-1.5 เมตร  

  2.3 บันทึกผลการตรวจวัดและบันทึกสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น จ านวนผู้ใช้บริการ สภาพ

ภูมิอากาศ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์งาน เป็นต้น 

 3.ขั้นวิเคราะห์ผล 

 ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย คาร์บอนไดออกไซด์ ความเร็ว อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ภายในร้านถ่ายเอกสารในแต่ละร้านน ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา 

 ค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมงปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในภาพรวมเท่ากับ 2,816.041,614.43 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเกินข้อแนะน าของ US.EPA  ถึง 14 เท่า และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย 8 

ชั่วโมงปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทุกร้านมีค่าเกินข้อก าหนด ถึง 7-23 เท่า  (ดังภาพที่ 1)  ส าหรับ

ค่าเฉล่ียรายชั่วโมงของแต่ละร้านคล้ายคลึงกันโดยปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายตั้งแต่ชั่วโมงเริ่มต้นจนถึง

ชั่วโมงสุดท้ายมีค่าสูงกว่าข้อก าหนด ซึ่งพบว่า ร้านที ่1 มีค่าสูงกว่าร้านอื่นๆ ค่อนข้างมาก (ดังภาพที ่2)   
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ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร 

 

 
 

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยรายชัว่โมงของปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายจ าแนกตามร้านถ่ายเอกสาร 

 

 ค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 1,314.91227.08 ppm (ดัง

ภาพที่ 3) มีค่าเกินข้อก าหนดของส านักอนามัย ถึง 1.3 เท่า เมื่อพิจารณาจ าแนกรายร้าน พบว่า ทุกร้านมี

ค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมงเกินข้อก าหนดเช่นกัน  ส าหรับค่าเฉล่ียรายชั่วโมงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จ าแนกตามรายร้าน พบว่า ในแต่ละร้านค่าเฉล่ียปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั่วโมงเริ่มต้น (ชั่วโมง

ที่ 0) ต่ ากว่าข้อก าหนด แต่ชั่วโมงที่ 1 จนถึงชั่วโมงสุดท้าย (ชั่วโมงที่ 8) ของร้านที่ 2 และร้านที่ 3 มี

แนวโน้มค่าเฉล่ียรายชั่วโมงเพิ่มสูงขึ้นและเกินข้อก าหนด ยกเว้นร้านที่ 1 ที่พบว่า ชั่วโมงสุดท้าย (ชั่วโมงที่ 

8) ของการตรวจวัด มีค่าต่ ากว่าข้อก าหนดอย่างมาก ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดร์้านถ่ายเอกสาร 

 

 
 

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยรายชัว่โมงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ าแนกตามร้านถ่ายเอกสาร 

 

 ค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมงในภาพรวมของอุณหภูมิเท่ากับ 30.300.81 องศาเซลเซียส  ความเร็วลม 

เท่ากับ 0.290.09 เมตรต่อวินาที  โดยมีค่าสูงกว่าข้อก าหนดเล็กน้อย ส่วนค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมงของ

ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 42.782.96 % ไม่เกินข้อก าหนด ดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของอุณหภูมิ ความเร็วลมและความชื้นสัมพัทธ์ภายในร้านถ่ายเอกสาร 

ร้าน 

อุณหภูมิ (º C) ความเร็วลม (m/s) ความชื้นสัมพันธ์ (%( 

X SD X SD X SD 

1 29.39  0.99 0.19  0.03 46.18  3.08 

2 30.96  0.16 0.37  0.08 41.39  3.72 

3 30.54  0.50 0.31  0.11 40.76  0.46 

รวมทุกร้าน 30.30  0.81 0.29  0.09 42.78  2.96 

ข้อก าหนด* 22.5-25 < 0.2 < 70 

หมายเหตุ *ส านักอนามัย )2555) 

 

สรุป อภิปรายผล 

ค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมงและค่าเฉล่ียรายชั่วโมงของปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสารใน

ภาพรวมและจ าแนกรายร้าน  มีค่าเกินข้อก าหนดของ US.EPA เนื่องจากมลสารกลุ่มนี้ภายในร้านถ่าย

เอกสารจะถูกปลดปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดที่ส าคัญ  ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้าน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นทั้งแบบเลเซอร์และแบบอิงค์เจ็ต ซึ่งเครื่องถ่ายเอกสารสามารถ

ปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกมาเป็นจ านวนมากจึงท าให้มีค่าเฉล่ียเกินค่ามาตรฐาน  โดย

สารอินทรีย์ระเหยง่ายท่ีมีการปลดปล่อยออกมา ได้แก่ สารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน คลอโรฟอร์ม แอมโมเนีย 

เอททิลเบนซีนและเฮกเซน จากขั้นตอนการหลอมหมึกให้ติดกับกระดาษในขณะถ่ายเอกสาร (จักรกฤษณ์  

ศิวะเดชาเทพ ,2555 Yuriy Posudin, 2008) ส าหรับเครื่องปริ้นชนิดเลเซอร์และอิงค์เจตสามารถปล่อย

เบนซีน ไซลีน  โทลูอีน  ไตรคลอโรเอทีลีน ฟอร์มัลดีไฮด์และแอลกอฮอล์ จากขั้นตอนการพิมพ์งานได้อีก

ด้วย )อดุลย์ บัณฑุกุล และ สัมมนโฉมฉาย , 2551; จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ ,2555, Tuomi และคณะ, 

2000)  นอกจากนี้ภายในร้านยังมีคอมพิวเตอร์หรือจอมอนิเตอร์ที่เป็นอีกแหล่งก าเนิดหนึ่งที่มีการ

ปลดปล่อยสารอินทรี ย์ระเหยง่ายออกมาอีกด้วย ซึ่งมลสารเหล่านี้ เป็นมลสารที่ตกค้างจากการ

ขบวนการผลิตในโรงงาน (อดุลย์ บัณฑุกุล และ สัมมนโฉมฉาย , 2551 (ทั้งนี้จากการศึกษาของ 

Deataillates และคณะ (2008) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ถูกปลดปล่อยออกมาจาก

เครื่องใช้ในส านักงาน พบว่า เครื่องปริ้นและคอมพิวเตอร์สามารถปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ และ

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ปลดปล่อยจากเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในสภาวะก าลังพิมพ์มีมากกว่าเครื่องพิมพ์ที่อยู่

ในสภาวะพร้อมใช้งาน นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่าแหล่งก าเนิด

ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายยังมาจากน้ ายาเช็ดกระจกซึ่งมีส่วนผสมของแอมโมเนีย และมีการใช้สเปรย์ปรับ

อากาศ รวมถึงการใช้จุดธูปและก ายานอีกด้วย  จึงท าให้ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายภายในมีปริมาณสูง

อยู่ตลอดทั้งวัน ดังนั้น การระบายอากาศจึงเป็นส่ิงส าคัญเพื่อช่วยลดปริมาณอินทรีย์ระเหยง่าย  หากร้าน

ถ่ายเอกสารเหล่านี้ ไม่มีระบบระบายอากาศหรือไม่มีพัดลมระบายอากาศที่พร้อมใช้งานจะท าให้มลสาร

สะสมอยู่ภายในร้านได้ยาวนานและเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจากงานวิจัยของ  Kim และคณะ (2008) ได้ท าการ

ทดลองเปรียบเทียบลักษณะการระบายอากาศเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในห้องที่มีการระบาย

อากาศที่ดี คือ ห้องที่มีการเปิดหน้าต่างกับห้องที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดี คือ ห้องที่ปิดหน้าต่าง

ตลอดเวลา  พบว่า ในห้องที่ท าการเปิดหน้าต่างนั้นท าให้สารอินทรีย์ระเหยลดลงได้ดีกว่าห้องที่ไม่มีการ
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เปิดหน้าต่าง และจากการที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายสะสมอยู่ในร้านนาน สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ 

โดยจากการศึกษาของ Lee และคณะ (2006) ได้ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์

ระเหยง่าย กลุ่ม BTEXS ในศูนย์ถ่ายเอกสารในประเทศไต้หวัน พบว่า ร้านถ่ายเอกสารมีสารอินทรีย์ระเหย

ง่ายกลุ่ม BTEXS ในปริมาณสูงจนสามารถท าให้พนักงานภายในร้านมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งและ

โรคอื่นๆ ได้อีกด้วย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าสูงเกินข้อก าหนดของส านักอนามัย ถึง 1. 3 เท่า  ซึ่งก๊าซนี้ส่วนใหญ่มี

แหล่งก าเนิดหลักมาจากกิจกรรมการหายใจของมนุษย์ และหากมีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้น

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ย่ิงเพิ่มมากขึ้น ในขั้นตอนการหลอมหมึกให้ติดกับกระดาษ และขั้นตอน

การพิมพ์งาน (จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ ,2555) นอกจากนี้ก๊าซชนิดนี้ยังสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ให้เห็น

ถึงการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอได้อีกด้วย โดยทั่วไปหากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 800 ส่วนในล้าน

ส่วน จะบ่งบอกถึงการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ แต่หากได้รับก๊าซนี้ในปริมาณที่สูงจะมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ ซึ่งที่ระดับความเข้มข้นสูงกว่า 5,000 ส่วนในล้านส่วน มีผลท าให้เกิดอาการง่วงนอน และอัตรา

การหายใจเพิ่มขึ้น ปวดศีรษะ เมื่อยล้า (สร้อยสุดา เกสรทอง, 2549) จากการศึกษาครั้งนี้เมื่อพิจารณา

ค่าเฉล่ียรายชั่วโมงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ าแนกตามร้านถ่ายเอกสาร ในชั่วโมงเริ่มต้นทั้ง 3 

ร้าน พบว่า มีค่าไม่เกินข้อก าหนด เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปิดร้าน มีลูกค้ามาใช้บริการน้อย ท าให้

กิจกรรมในการเกิดก๊าซดังกล่าวน้อยลงไปด้วย แต่ในชั่วโมงสุดท้าย ของแต่ละร้าน พบว่า ร้านที่ 1 มีค่าต่ า

กว่าข้อก าหนด เพราะเป็นช่วงเวลาที่ร้านก าลังจะปิดจึงไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ ส่วน ร้านที่ 2 และ 3 ยังมี

การให้บริการต่อแก่ลูกค้าจึงท าให้มีค่าสูงเกินข้อก าหนด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความเร็วลมประกอบด้วย 

พบว่า ความเร็วลมมีค่าเกินข้อก าหนดเล็กน้อย (ก าหนดไว้น้อยกว่า 0.2 เมตรต่อนาที) ซึ่งความเร็วลมเป็น

พารามิเตอร์ที่ช่วยเพิ่มการระบายอากาศให้เพียงพอมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้มีความเร็วลมสูง แต่

การระบายอากาศภายในร้านเหล่านี้ ก็ ยังไม่พอเพียงอีกเช่นกันโดยพิจารณาจากปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ยังคงอยู่ในปริมาณที่สูงนั่นเอง สาเหตุที่ความเร็วลมภายในร้านมีค่าสูงมาจากการ

เปิดพัดลมพร้อมๆ กับการเปิดเครื่องปรับอากาศ โดยการเปิดพัดลมท าให้มีลมแผ่กระจายไปทั่วบริเวณ

ร้าน ช่วยให้อุณหภูมิภายในร้านลดต่ าลงเป็นการประหยัดไฟฟ้า และท าให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการรู้สึก

ไม่อึดอัดขณะอยู่บริเวณภายในร้าน  แต่ความเร็วลมที่มากเกินไปจะท าให้มลสารฟุ้งกระจายไปได้ทั่วร้านได้

มากขึ้นด้วย   

ส่วนอุณหภูมิมีค่าสูงเกินกว่าข้อก าหนดเล็กน้อย เนื่องจากแต่ละร้านมีการถ่ายเอกสารและปริ้น

งานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นงานในขณะใช้งานจะเกิดความร้อนขึ้นอยู่

ตลอดเวลาและความร้อนสามารถสะสมอยู่ภายในร้านได้ รวมถึงร้านเหล่านี้มีลักษณะร้านเป็นกระจกใสท า

ให้แสงแดด และความร้อนจากภายนอกสามารถเข้าสู่ภายในร้านได้ กอรปกับ ร้านถ่ายเอกสารเหล่านี้มักจะ

เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่สูงกว่าข้อก าหนด เพื่อเป็นการประหยัดไฟ ทั้งนี้หากอุณหภูมิภายใน

ร้านสูงขึ้น จะท าให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานไม่สบายและอึดอัดและวัสดุหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

สามารถคายหรือปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณที่มากขึ้นอีกด้วย  (ASHRAE, 1981)  
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ดังนั้น เจ้าของร้านถ่ายเอกสารหล่านี้ควรมีการจัดระบบระบายอากาศภายในร้านให้เพียงพอ เพื่อ

ลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดและคาร์บอนไดออกไซด์  และควรมีการปรับอุณหภูมิของ

เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในข้อก าหนดเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่จะปล่อยออกมากรณีที่ความ

ร้อนสูงอีกด้วย นอกจากนี้ควรเลือกหมึกปริ้นที่เป็นหมึกพิมพ์จากธรรมชาติที่ประเทศไทยได้มีการผลิตใน

ปัจจุบันเพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและลดผลกระทบต่อผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่ใช้บริการ

อีกด้วย  ส่วนผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกันตัวเองโดยสวมถุงมือและสวมหน้ากากป้องกันสารเคมีทุกครั้ง

ในขณะท าการถ่ายเอกสาร และที่ส าคัญอย่างย่ิงส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการนั่นคือ การหลีกเล่ียง

การได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายเหล่านี้เป็นเวลานานๆ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ใช้บริการใส่ฟันเทียม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ท่ีเข้ามารับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน จ านวน 120 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาช ระหว่าง 

0.72-0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ สถิติ Eta  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60–64 ปี มีรายได้น้อยกว่า5,000 บาทต่อ

เดือนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา สิทธิการรักษาใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนการใช้บริการใส่ฟันเทียม พบว่า 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.8 เข้าใช้บริการใส่ฟันเทียม แต่มีเพียง ร้อยละ 10 ท่ีใช้บริการใส่ฟันเทียมครบทุกซี่ ปั จจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับการศึกษา (eta = 0.212, p = 0.020) การเข้าถึง

บริการด้านทันตสุขภาพ (r = 0.456, p < 0.001) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร (r = 0.169, p = 

0.045) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว (r = 0.310, p < 0.001)   

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้ทันตบุคลากร สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าใช้บริการใส่ฟันเทียมเพิ่มข้ึน โดยเสริม

กลวิธีเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและการเข้าถึงบริการด้านทันต

สุขภาพ และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุอีกด้วย 

ค าส าคญั: การใช้บริการใส่ฟนัเทียม, ผู้สูงอาย ุ

 

Abstract 

The objective of this cross sectional descriptive study was to identify factors related to the utilization of 

dentures insertion service among the elderly. The samples of this study were 120 elderly people who were coming 

for medical service at the out-patient department in Boklua Hospital, Boklua District, Nan Province.The data were 

collected by using questionnaires with Cronbach’s Alpha Coefficient of 0.72-0.92 The data were analyzed for 

frequency, percentage, means, standard deviation, Pearson correlation coefficient, and Eta.   

The results revealed that most of the samples were female, aged between 60-64  years, their average 

income was less than 5 , 000  baht per month, their educational background was primary school level, and the 

health insurance was the universal coverage scheme. The utilization of dentures insertion service found that most 
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samples (45.8%) received the dentures insertion service. However, only 10% of samples wore complete dentures. 

Factors that were significantly related to the utilization of dentures insertion service were educational background 

(eta = 0.212, p = 0.020), accessibility to oral health service (r = 0.456, p < 0.001), social support from 

dental staff (r = 0.169, p = 0.045), and social support from family (r = 0.310, p < 0.001).     

 The results of this study suggest that dental health care providers should facilitate the elderly to use 

dentures insertion service by enhancing the strategies to promote social support from dental staff social support 

from family and accessibility to oral health service and also focusing on the different aspect of education level 

among the elderly. 

Keywords: utilization of dentures insertion service, elderly 

 

บทน า 

 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในอนาคต จากการคาดประมาณ

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 โดยใช้ข้อมูลจากส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 

เป็นฐานในการคาดประมาณประชากรไป 30 ปี ข้างหน้า พบว่า ในปี 2553 มีประชากร 63.8 ล้านคน 

เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 66.4 ล้านคนในปี 2569 จากนั้นค่อยๆลดลงเหลือ 63.9 ล้านคน ในปี 2583 โดยมี

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ ดังนี้ ประชากรวัยเด็ก (0-14ปี) มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง สัดส่วน

ประชากรวัยแรงงาน (15-59ปี) เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2554 และสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) การเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องของจ านวนประชากรผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

และมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มข้ึนตามวัยที่เพิ่มขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556)   

 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายที่จะผสมผสานการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ  ช่อง

ปาก และก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน

ได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และมีฟันหลังใช้เคี้ยวอาหารอย่างน้อย 4 คู่สบ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551)  

 กรมอนามัยได้ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยมีฟันใช้เคี้ยวอาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 1) การใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก 2) การ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองในกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปาก และ 3) พัฒนาการจัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาใกล้บ้านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่ง

จากกิจกรรมดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน 20 ซ่ีขึ้นไป และมีฟันหลังใช้เคี้ยวอาหารอย่างน้อย 4 คู่สบ 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 58 ในปี 2555 และในปี 2557 กรมอนามัยได้ขยายบริการ

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยเริ่มพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุที่พบโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยบูรณาการกับการดูแลสุขภาพและโรคทางระบบที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่องปาก เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เส่ียงต่อการสูญเสียฟัน (กรมอนามัย  กระทรวง

สาธารณสุข, 2551)  

 รายงานการส ารวจสถานการณ์สุขภาพช่องปากของประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่า ผู้สูงอายุ 

60-74 ปี ร้อยละ 57.8 มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ (โดยเฉล่ีย 18.8 ซี่ต่อคน) และร้อยละ 43.3 
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มีฟันหลังสบกันอย่างน้อย 4 คู่สบ ส าหรับกลุ่มอายุ 80-89 ปี มีเพียงร้อยละ 23.5 ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่

น้อยกว่า 20 ซ่ี และมีเพียงร้อยละ 15.6 ที่มีฟันหลังที่ใช้บดเคี้ยวสบกันอย่างน้อย 4 คู่สบ และพบว่า มีการ

สูญเสียฟันทั้งปาก สูงถึงร้อยละ 32.2 ส าหรับความต้องการใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุ พบว่ามีจ านวนลดลง

จากร้อยละ 4.1 ในการส ารวจครั้งที่ 6 เป็นร้อยละ 2.5 ในการส ารวจครั้งที่ 7 (ส านักงานทันตสาธารณสุข, 

2556) แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังขาดความตระหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวซึ่งจะช่วยให้

คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากดีขึ้น (ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่, 2551) 

การใช้บริการใส่ฟันเทียม  เป็นบริการทางทันตกรรมที่จ าเป็นส าหรับบุคคลที่สูญเสียฟันแท้ในช่องปาก

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใส่ฟันเทียมทดแทน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม

คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก กล่าวคือ ถ้ามีช่องว่างระหว่างฟันแล้วไม่ใส่ฟันเทียม ก็จะส่งผลท าให้

ฟันที่อยู่ข้างเคียงโยก ล้ม หรือเอียง และท าให้ฟันหลุดเพิ่มได้ ท าให้การสบฟันผิดปกติ ซึ่งจะท าให้

โครงสร้างของใบหน้าผิดรูปไปจากเดิม การไม่ใส่ฟันเทียมยังท าให้เหงือกอักเสบ เพราะเศษอาหารอาจมา

กระแทกเหงือกบริเวณที่ฟันหลุดออกไป เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุเพราะมีเศษอาหารติดค้างบริเวณซอกเหงือก 

ท าให้การเคี้ยวอาหารไม่มีประสิทธิภาพ เพราะคนที่ฟันมีช่องว่างและไม่ใส่ฟันเทียมมักจะเคี้ยวอาหารเพียง

ข้างเดียว ท าให้บดเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียด เกิดความเมื่อยล้าบริเวณกราม และกระเพาะอาหารท างาน

หนัก นอกจากนั้นยังท าให้พูดไม่ชัดในกรณีที่ฟันด้านหน้าหลุดท าให้สูญเสียภาพลักษณ์ในการเข้าสังคม

(สมนึก วัฒนสุนทร, 2553) 

 การใช้บริการใส่ฟันเทียมนับเป็นการแสดงพฤติกรรมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

ประการหนึ่งเนื่องจากบุคคลได้แสดงความตระหนักต่อสุขภาพในช่องปากของตนเอง สนใจ เอาใจใส่ดูแล

สุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในช่องปากหลังการสูญเสียฟันแท้ไปแต่จาก

การส ารวจสภาวะทันตสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน ในปี 2555 พบว่า ผู้สูงอายุ 1,498คนไม่ได้ใส่ฟัน

เทียม จ านวน 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 มีฟันแท้ใช้งานได้ 20ซี่ ขึ้นไป 747 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.87 มีคู่สบฟันแท้กับฟันแท้ 4 คู่ขึ้นไป 698 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 มีคู่สบฟันแท้กับฟันเทียมหรือ

ฟันเทียมกับฟันเทียม 4 คู่ขึ้นไป 843 คน คิดเป็นร้อยละ 56.28 ตามล าดับ(ศูนย์ทันตสุขภาพ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดน่าน, 2555) และจากข้อมูลส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ่อเกลือ 

อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในปี 2555 จ านวน 100 คน พบว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใส่ฟันเทียม 79 คน คิด

เป็นร้อยละ 79 (กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อเกลือ, 2555) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังมี

ผู้สูงอายุอีกจ านวนมากที่ยังไม่ได้ใช้บริการในการใส่ฟันเทียม  

 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่าน เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริการที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้

บริการใส่ฟันเทียมต่อไป  

 

 

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
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1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา ทัศนคติต่อการใส่

ฟันเทียม การรับรู้ประโยชน์ของการใส่ฟันเทียมกับการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ่อ

เกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงการบริการด้านทันตสุขภาพกับการใช้

บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว            

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม

ของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

4.เพื่อศึกษาการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.ปัจจัยน า ได้แก่ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา ทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียม การรับรู้ประโยชน์ของ

การใส่ฟันเทียม มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน 

2.ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงการบริการด้านทันตสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟัน

เทียมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3.ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน           

แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ

โรงพยาบาล บ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่เข้ามารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของ

โรงพยาบาล บ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของแฮร์ (Hair, 2006) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 120 คน  

เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยประยุกต์และพัฒนามาจากการทบทวน

วรรณกรรม แบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล จ านวน5

ข้อ  ส่วนที่ 2 แบบประเมินปัจจัยน า ได้แก่ แบบวัดทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียม จ านวน8 ข้อ  แบบสอบถาม

การรับรู้ประโยชน์ของการใส่ฟันเทียม จ านวน 4 ข้อตัวเลือกตอบมี3ระดับคือ มาก,ปานกลาง,น้อย ส่วนที่ 

3 แบบประเมินปัจจัยเอื้อ ได้แก่ แบบสอบถามการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ จ านวน 16 ข้อ  ตัว

เลือกตอบมี 3 ระดับคือ มาก,ปานกลาง,น้อย ส่วนที่ 4 แบบประเมินปัจจัยเสริม ได้แก่ แบบสอบถามแรง

สนับสนุนจากคนในครอบครัว จ านวน 2 ข้อแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน จ านวน 2 ข้อ  

และแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร จ านวน 2 ข้อ  ตัวเลือกตอบมี3ระดับคือ มาก,



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

699 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

ปานกลาง,น้อย  ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการใช้บริการใส่ฟันเทียม จ านวน 2 ข้อ คือ จ านวนฟันทั้งหมดที่

สูญเสีย และจ านวนฟันเทียมที่ใส่ทดแทน จากนั้น ค านวณค่าสัดส่วนการใช้บริการใส่ฟันเทียม โดยใช้

จ านวนฟันเทียมท่ีใส่ทดแทน ต่อ จ านวนฟันทั้งหมดที่สูญเสีย 

ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

จากนั้นน าเครื่องมือที่ได้ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม

ผู้สูงอายุในอ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ประชากรมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่

จะใช้ศึกษาวิจัย จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)ได้ค่าดังตาราง ดังนี้ 

 

เครื่องมอื Cronbrach’s Alpha Coefficient) 

แบบวัดทัศนคติต่อการใส่ฟันเทยีม .727 

แบบสอบถามการรับรูป้ระโยชน์ของการใส่ฟันเทียม .761 

แบบสอบถามการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ .90 

แบบสอบถามการไดร้ับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครวั .928 

แบบสอบถามการไดร้ับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพือ่น .753 

แบบสอบถามการไดร้ับแรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร .895 

โดยค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ อยู่ระหว่าง 0.72-0.92  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม โดยการแจกแจงความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย

เสริม กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) และEta 

 

ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-64 ปี โดยมีอายุ

เฉล่ียเท่ากับ 69.90 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.89  ปี  มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อ มี

การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่ ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จ าแนกตาม การใช้บริการใส่

ฟันเทียม 

        การใช้บริการใส่ฟันเทียม 
(N= 120)  

จ านวน ร้อยละ 

ใช้บริการใส่ฟันเทียมทุกครบทุกซ่ี 12  10.00  

ใช้บริการใส่ฟันเทียมบางซ่ี 

ไม่ใช้บริการใส่ฟันเทียมเลย  

55 

53 

 45.80 

 44.20 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.8 มีการใช้บริการใส่ฟันเทียมเป็นบางซี่ มี

เพียง ร้อยละ 10 ที่มีการใช้บริการใส่ฟันเทียมครบทุกซ่ี 
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ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้สูงอายุท่ีเข้ามารับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ่อ

เกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล 

       ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
(N =120) 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

        ชาย 51 42.5 

        หญิง 69 57.5 

อาย ุ   

      60-64 ปี 34 28.3 

         65-69 ปี 26 21.7 

         70-74 ปี 31 25.8 

      75 ปีขึ้นไป 29 24.2 

        Min = 60 Max = 89 �̅� = 69.90 SD = 6.89  

รายได้   

         น้อยกวา่ 5,000 บาทต่อเดอืน 99 82.5 

         มากกวา่ 5,000 บาทต่อเดอืน 21 17.5 

ระดับการศึกษา   

        ไม่ได้เรียน 41 34.2 

        ประถมศึกษา 62 51.7 

        มัธยมศึกษาตอนต้น 4 3.3 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 6.7 

        ปริญญาตร ี 5 4.2 

สิทธิการรักษาพยาบาล   

       บัตรประกันสุขภาพถว้นหน้า 101 84.2 

        บัตรข้าราชการ 19 15.8 

 

   

 

ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม จ าแนกตามรายด้านโดยรวม                   

และการแปลผล 

ข้อความ 
 

Min Max S.D. การแปลผล 

ปัจจัยน า  

    - ทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียม  

 

2.00 

 

1.25 

 

2.88 

 

0.26 

 

ปานกลาง 

     - การรับรู้ประโยชน์ของการใส่ฟันเทียม   2.32 1.00 3.00 0.50 ปานกลาง 

ปัจจัยเอื้อ 

     - การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ 

 

2.31 

 

1.25 

 

3.00 

 

0.43 

 

ปานกลาง 

ปัจจัยเสริม      

   - แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร 2.41 1.00  3.00 0.54 ดี 

   -แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

   -แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว                

2.33 

2.58 

 1.00 

1.00 

 3.00 

 3.00 

0.58 

0.56 

ปานกลาง 

ดี 
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 จากตารางที่ 3 ด้านปัจจัยน าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียมและมีการรับรู้

ประโยชน์ของการใส่ฟันเทียมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.00, S.D. = 0.26; �̅� = 2.32, S.D. = 0.50

ตามล าดับ) ส่วนปัจจัยเอื้อพบว่าการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.31, S.D. 

= 0.43) และด้านปัจจัยเสริมพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากรอยู่ในระดับดี (�̅� = 2.41, 

S.D. = 0.54) แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.33, S.D. = 0.58) และแรง

สนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวสังคมอยู่ในระดับดี(�̅� = 2.58, S.D.= 0.56)  

 

ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียม การรับรู้ประโยชน์ของการใส่ฟัน

เทียม ปัจจัยเอื้อ ได้แก่การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ ปัจจัยเสริม ได้แก่แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร,แรง

สนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนกับการใช้บริการใส่ฟันเทียม ของผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  โดยใช้ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) 

ตัวแปร 
การเข้ารับบริการใส่ฟันเทียม 

r P-value 

ปัจจัยน า 

        - ทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียม  

         

        0.132 

 

 0.152 

        - การรับรู้ประโยชน์ของการใส่ฟันเทียม        -0.021 0.821 

ปัจจัยเอื้อ 

        - การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ  

 

0.456** 

 

< 0.001 

 

ปัจจัยเสริม   

        -แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร  

        -แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว  

        -แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  

        0.169** 

0.310** 

        0.089 

 0.045 

< 0.001 

 0.332 

 

* p < 0.05,  ** p < 0.01 

 

           จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยน า ได้แก่ ทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียมและการรับรู้ประโยชน์ของการใส่

ฟันเทียม ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม (r =0.132, p = 0.152; r = -0.021, p = 0.821

ตามล าดับ) ด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้

บริการใส่ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = 0.456, p<0.001) และด้านปัจจัยเสริม ได้แก่แรง

สนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร และแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับกับการใช้บริการใส่ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       (r = 0.169, p = 0.045; r = 0.310, p 

< 0.001ตามล าดับ)และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับกับการใช้บริการใส่ฟัน

เทียม (r = 0.089, p = 0.332) 
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ เพศ รายได้ ระดับการศึกษากับการใช้บริการใส่ฟันเทียม ของผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลบ่อเกลืออ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านโยใช้สถิติ Eta      

ตัวแปร 
การเข้ารับบริการใส่ฟันเทียม 

E-ta P-value 

เพศ         0.044    0.633 

รายได้         0.023    0.805 

ระดับการศึกษา         0.212**     0.020 

   

* p< 0.05  ** p< 0.01 

 

จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยน า ได้แก่ เพศ,รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม

(Eta = 0.044, p = 0.633; Eta = 0.023, p = 0.805 ตามล าดับ) ส่วนระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับการเข้ารับบริการใส่ฟันเทียมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(Eta = 0.212, p = 0.020) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม มีดังนี้ 

 ปัจจัยน า พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ   (Eta = 0.212, p = 0.020) แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงที่แนวโน้มที่จะมีการใช้บริการ

ใส่ฟันเทียมมากขึ้น อธิบายได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคล ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่น  

และความสามารถในด้าน   ต่าง ๆที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลที่จะท าให้ตนเองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ

ดูแลตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการใส่ฟันเทียมเมื่อตนเองต้องสูญเสียฟันแท้ ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ พวงฤดี สิงหวรรณกุล (2548) ศึกษาอุปสรรคในการเข้ารับบริการทันตกรรม

ของผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่พบว่าระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการทางทัน

ตกรรม และการศึกษาของ ฐิติพร ศิริบุรานนท์ (2554) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาต่ าจึงมี

โอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพน้อย ส่งผลให้มี ความรู้ และความเข้าใจ ในเรื่อง

ทันตสุขภาพไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อได้รับการใส่ฟันเทียม    

ปัจจัยเอื้อ พบว่า การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.456, p < 0.001) แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการด้าน

ทันตสุขภาพดีจะมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บริการใส่ฟันเทียมเพิ่มขึ้น ซึ่งอธิบายได้ว่า การเข้าถึงบริการด้าน

ทันตสุขภาพ เป็นปัจจัยก าหนดที่เป็นปัจจัยคุณลักษณะของส่ิงแวดล้อม เกี่ยวกับ ทักษะความสามารถของ

บุคลากรด้านทันตกรรมผู้ให้บริการ  คุณภาพของบริการการใส่ฟันเทียม และความสามารถของผู้สูงอายุใน

การที่จะเข้ามารับบริการทันตกรรมของ โรงพยาบาล     บ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นส่ิงที่

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเกิดแรงจูงใจในการที่จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมใช้บริการใส่ฟันเทียม ผลการศึกษา

นี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของธิดา รัตนวิไลศักดิ์ (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการใช้บริการทันตกรรม

ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พบว่าความสามารถไปใช้บริการทันตกรรมด้วยตนเองมี

ความสัมพันธ์กับการใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(p < 0.05) 
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 ปัจจัยเสริม พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร และ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนใน

ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม โดย แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากร มี

ความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.169, p = 0.045) แสดงว่า 

ผู้สูงอายุที่รับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากรดีจะมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บริการใส่ฟันเทียมมาก

ขึ้น ซึ่งอธิบายได้ว่ากลุ่มทันตบุคลากรมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิงในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

ในเรื่องของผลดีและผลเสียต่อการใส่ฟันเทียมหรือความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากทั้งหมดของกลุ่ม

ตัวอย่าง การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มทันตบุคลากรจึงนับว่าเป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการ

เข้ารับบริการใส่ฟันเทียมกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธิดา รัตนวิไลศักดิ์ (2554) ศึกษา

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์พบว่าการมีทันตแพทย์

ที่รักษาและให้ค าปรึกษาประจ ามีความสัมพันธ์กับการใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

บุรีรัมย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการศึกษาของ H.Asuman Kiyak (2005, p.980) ที่พบว่า 

ถ้าหากทันตแพทย์มีความเชื่อว่าการใส่ฟันเทียมมีความส าคัญก็จะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีการดูแลหรือ

ให้ค าแนะน ากับพวกเขาเพราะเรื่องเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาผู้สูงอายุถึงจะได้ท า 

 ส าหรับ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการใส่

ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.310, p < 0.001)แสดงว่า หากผู้สูงอายุมีรับรู้เกี่ยวกับแรง

สนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวดี จะมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บริการใส่ฟันเทียมดีขึ้น ซึ่งอธิบายได้

ว่า บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีบทบาทที่ส าคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนและรับฟังปัญหา

ต่างๆของการเข้ารับบริการใส่ฟันเทียม จึงเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้ารับบริการใส่ฟันเทียม 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวอยู่ในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ “บุคคลในครอบครัวให้การช่วยเหลือและ

สนับสนุนให้ท่านเข้ารับบริการใส่ฟันเทียม” ซึ่งเป็นข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการเข้ารับบริการใส่ฟัน

เทียม ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์ (2546) ศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการท านาย

การใช้ฟันปลอมของผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง พบว่าผู้สูงอายุคิดว่าคนในครอบครัวมีส่วนกระตุ้นการมีฟัน

ปลอมมีความสัมพันธ์กับการใช้ฟันปลอมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และมีการศึกษาของ 

H.Asuman Kiyak (2005, p.981) ศึกษาเกี่ยวกับ อุปสรรค ส่ิงสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้บริการทันตกรรม 

พบว่าผู้สูงอายุที่แต่งงานมีครอบครัวหรืออาศัยอยู่กับคนอื่นจะมีสุขภาพเหงือกและฟัน การท าหัตถการ

ต่างๆได้ดีกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

1.กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีเพียง ร้อยละ  10 ที่มี

การใช้บริการใส่ฟันเทียมครบทุกซี่ กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ  44.2) ไม่มีการเข้ารับบริการใส่

ฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป 

2. ปัจจัยน า ได้แก่ ทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียมและการรับรู้ประโยชน์ของการใส่ฟันเทียมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง และด้านปัจจัย
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เสริมพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากรอยู่ในระดับดี แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนอยู่ใน

ระดับปานกลางและแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวอยู่ในระดับดี  

3. ปัจจัยน า ได้แก่ เพศ,รายได้,ทัศนคติต่อการใส่ฟันเทียมและการรับรู้ประโยชน์ของการใส่ฟัน

เทียมไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม ส่วนระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ

ใส่ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Eta = 0.212, p = 0.020) ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้าน

ทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = 0.456, p < 

0.001)และปัจจัยเสริม ได้แก่แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันตบุคลากรและแรงสนับสนุนทางสังคมจากคน

ในครอบครัวความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(r = 0.169, p = 0.045; 

r = 0.310, p < 0.001ตามล าดับ)ส่วนแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับกับการใช้

บริการใส่ฟันเทียม (r = 0.089, p = 0.332) 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมจากทันต

บุคลากร มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ารับ

บริการถอนฟันท าให้ต้องสูญเสียฟันทุกราย เข้าร่วมกิจกรรมพบทันตบุคลากรและเพิ่มช่องทางให้สามารถ

เข้าถึงบริการการใส่ฟันเทียมได้สะดวกขึ้น โดยมีการจัดระบบนัดพิเศษ และอ านวยความสะดวกโดยมีการ

จัดระบบการส่งต่อหรือติดตามหากไม่มาตามนัด  

 2. ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากจากคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการ

ใช้บริการใส่ฟันเทียม ดังนั้นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้แกนน าสุขภาพครอบครัวมีบทบาทเป็นส่ือกลางของ

ทันตบุคลากรในการสนับสนุนและกระตุ้นเตือนให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการใส่ฟันเทียม 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว และ แรงสนับสนุนทาง

สังคมจากทันตบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียม ดังนั้นจึงควรศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง 

โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่สูญเสีย

ฟันแท้มีการใช้บริการใส่ฟันเทียมเพิ่มขึ้น  

2. ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่

ฟันเทียม แต่เนื่องจากบริบทที่ต่างกันอาจส่งผลต่อมุมมองการให้ความหมายการเข้าถึงบริการด้านทันต

สุขภาพที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาวิจัยเชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพ 

เพื่อที่จะสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายใช้บริการใส่ฟันเทียมเพิ่มมากขึ้นและให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

บริบทของพื้นที่ 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.สุพัฒนา ค าสอน ประธาน ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ท่ีได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์

ฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยโรงพยาบาลบ่อเกลือที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บข้อมูล  

และขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา

ตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

สุทธิชา สายเมือง 
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KAMPHAENGPHET 

 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 

Kamphaeng Phet Hospital , Muang, 62000. 

Corresponding author. Email : oil_m_27@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็ก

ระดับประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิด

ภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1-3 จ านวน 270 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร ์ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน มีดังนี้ เพศมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.031) ชั้นปีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.035) การ

รับรู้เก่ียวกับความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.026) และการสนับสนุนทาง

สังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p < 0.001)  ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังพบว่า ระดับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35.3 และ ระดับน้อย คิดเป็น

ร้อยละ 1.1 ตามล าดับ ซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเป็นประจ าได้แก่ รับประทานอาหารจ าพวกผักและผลไม้ (ร้อยละ 

53.2)พฤติกรรมท่ีปฏิ บัติบางครั้ ง  ได้แ ก่  รับประทานอาหารทอดและของมันเป็นประจ า  (ร้อยละ 65.4)  

ส่วนพฤติกรรมไม่เคยปฏิบัติเลย ได้แก่ ซื้อของท่ีชอบรับประทานมาตุนไว้ท่ีบ้านเยอะๆ (ร้อยละ 46.1) ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: โรคอ้วนในเด็ก  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ภาวะโภชนาการ   

Abstract 

 The objectives of this descriptive study are 1) to study obesity among early elementary school children 

in Amphoe Mueang, Kamphaengphet, and 2) to identify the factors that are correlated with the incidence of obesity 

among children in early elementary school children in Amphoe Mueang, Kamphaengphet. The population was 270 

students in grades 1-3 in 3 municipal public schools (1, 2, and 3). Data were collected by questionnaire and were 

analyzed and represented in frequencies, percentages, averages, standard deviations, and Chi-Square tests. All 

statistical analyses were significant at the level of 0.05. 

 The results showed that the factors that are correlated with obesity are gender correlated with obesity (p 

= 0.031), grade is correlated with obesity (p = 0.035) for. Awareness about the health beliefs and behaviors were 

associated with obesity (p = 0.026) and social support are correlated with obesity (p < 0.001) in the 1-3 year 

study. 3 are statistically significant at the 0.05 level, and also found that the behavior of obesity among children in 
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early elementary school. Most are moderate 63.5 per cent lower at a good level. 35.3 percent and 1.1 percent less, 

respectively, most of which routinely conduct such. Eating fruits and vegetables (53.2 percent), behavioral practices 

are sometimes fried and eaten it regularly (65.4 percent). The behavior has never been observed, including the 

purchase of a home is stocked like eating a lot (46.1 percent), respectively. 

Keywords: Childhood obesity, Dietary behavior, nutrition  

 

บทน า 

ความเป็นมาของปัญหา 

จากรายงาน ขององค์กรระหว่างประเทศด้านการจัดการน้ าหนักตัว (International Obesity Taskforce 

- IOTF) ซึ่งท างานร่วมกับองค์การอนามัยโลก (2009) ระบุว่า สถิติเด็กทั่ว โลกที่มีปัญหาเรื่องน้ าหนักเกินมี

สูงถึง 155 ล้านคน และในจ านวนดังกล่าวมีเด็ก 30 – 45 ล้านคนที่เป็นโรคอ้วน โดยเฉพาะยุโรปมีเด็กที่

ป่วยเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 400,000 คน และเด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะน้ าหนักตัวมากกว่าเด็กผู้ชาย 

(ส านักกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2552)  ระบุว่า ผลพวงที่เกิดขึ้นจากภาวะโรคอ้วนในเด็ก จะ

น ามาซึ่งโรคเรื้อรังต่างๆที่ลุกลามเด็กอ้วน อย่างไม่ส้ินสุดเป็นสถานการณ์ เส่ียงตาย ที่เด็กอ้วนต้องเผชิญ

โรคเบาหวาน ภาวะการต่อต้านอินซูลินท าให้มีระดับอินซูลินสูงกว่าเด็กปกติโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ มีโอกาส 3 - 5 เท่า ที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และหากมอง

ในเชิงโครงสร้างร่างกาย การที่เด็กแบกรับน้ าหนักมากๆ ขณะที่กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ยัง

พัฒนาไม่เต็มที่ เป็นภัยเงียบที่ก่อตัวขึ้นและส่งผลร้ายคุกคามเด็กอ้วนอยู่ขณะนี้ (องค์การอนามัยโลก, 

2549) 

ส าหรับสถิติในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีสถิติค้นพบว่า อุบัติการณ์โรค

อ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตามสถิติสรุปได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพิ่มจ านวน

เด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก มีรายงานว่า เฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนอ้วน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.5 (กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข, 2556) อัตราการเกิดโรคอ้วน (BMI >= 25) จ าแนกตามเพศ โดยเพศชายมีอัตราการเกิดโรค

อ้วนในปี 2534 ร้อยละ 1.5 เพศหญิงร้อยละ 5.6 ป ี2535 เพศชายร้อยละ 1.5 เพศหญิงร้อยละ 5.6 ปี 2546 

เพศชายร้อยละ 22.5 เพศหญิงร้อยละ 34.4 ปี 2547 เพศชายร้อยละ 22.5 เพศหญิงร้อยละ 34.4 และในปี 

2551 และ 2552 เพศชายร้อยละ 28.4 เพศหญิงร้อยละ 40.7 (ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

, 2552) และผลการส ารวจปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 1-18 ปีของ

โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ในปี 2544 ซึ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนไทยจ านวน 9,488 คน เป็นเด็กและเยาวชน

อยู่ในภาคใต้จ านวน 2,000 คน พบภาวะอ้วนร้อยละ 7.4 (อนุศรา, 2553 อ้างใน รัศมี, 2551) จากผล

ดังกล่าวส่งผลให้การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลอ าเภอหาดใหญ่ในกลุ่มเด็กที่มี

น้ าหนักเกินจะมีการเรียนต่ ากว่าเด็กที่มีน้ าหนักปกติเมื่อติดตามไปใน 2 ปี ในปี 2546 ปรากฏว่า เด็กที่มี

น้ าหนักเพิ่มขึ้นจะมีผลการเรียนเกรดเฉล่ียต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่อ้วนและผลดังกล่าวยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงวัย

ผู้ใหญ่ ซึ่งคนทั่วไปมักเข้าใจว่าวัยเด็กอ้วนแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะผอมลงได้เอง เมื่อศึกษาทบทวนจาก

ผลการวิจัยที่ติดตามเด็กอ้วนไประยะยาว พบว่าหนึ่งในสามหรือมีอัตราการตายครึ่งหนึ่งของเด็กที่อ้วนใน
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วัยเรียนจะยังคงอ้วนอยู่เหมือนเดิมเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ในกลุ่มนี้มีอัตราการตาย อัตราการเกิดโรคหัวใจ โรค

หลอดเลือด และโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันมากว่าประชาชนทั่วไป (อนุศรา,  2553 อ้างใน อุมาพร, 

2547) ภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนท าให้มีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ด้านร่างกาย

มีโอกาสเป็นโรคหลายชนิดมากว่าคนทั่วไป เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน นิ่วและถุงน้ าดีอักเสบ 

คนอ้วนมักมีความผิดปกติของไขมันในเลือด เป็นต้นเหตุท าให้หลอดเลือดแดงแข็งตีบ คนที่อ้วนมากๆ 

ผิวหนังบริเวณข้อพับจะเสียดสีกันจนเกิดเป็นโรคผิวหนังอักเสบ ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจสังคม เด็กที่

อ้วนอาจเป็นปมด้อยโดนเพื่อนแกล้งหรือโดนล้อเลียนในหมู่เพื่อนฝูงท าให้เกิดปัญหาทางอารมณ์เก็บกด 

แยกตัว เกิดปัญหาทางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อน เกิดความคับข้องใจ 

ส่งผลท าให้สมาธิในการเรียนลดลง ผลการเรียนด้อยลงกว่าเพื่อนๆซึ่งความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ จะติดฝัง

แน่นไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และท าให้กลายเป็นคนที่เฉื่อยชา ท าให้เป็นปัญหาในการเข้าสังคมในอนาคต 

(จิตร, 2555 อ้างใน พิมลวรรณ, 2549) 

จากข้อมูลทางสถิติของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 2557 ในพื้นที่อ าเภอเมือง

ก าแพงเพชรมีเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนร้อยละ 4.6 และ11.97 ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดับมีจ านวน

ที่มีเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วนโดยแบ่งเป็นรายอ าเภอและรายต าบลพบว่า อ าเภอที่มีจ านวนเด็กอ้วนเป็น

อันดับแรก คือ อ าเภอคลองขลุง คิดเป็นร้อยละ 11.47 รองลงมา อ าเภอเมือง คิดเป็นร้อยละ 10.58 อ าเภอ

ไทรงาม คิดเป็นร้อยละ 8.59 อ าเภอปางศิลาทอง คิดเป็นร้อยละ 7.98 อ าเภอคลองลาน คิดเป็นร้อยละ 

7.78 ตามล าดับและรายต าบล พบว่า ต าบลสระแก้ว ร้อยละ  25.35 ต าบลธ ามรงค์ร้อยละ 16.97 และ

ต าบลในเมือง 16.11 ตามล าดับจังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีสภาพการเจริญเติบโตมีโรงงาน

อุตสาหกรรมค่อนข้างมากมีการคมนาคมสะดวก รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าและการค้าสมัยใหม่ (Modern 

Trade) ท้ังห้างเทสโก้โลตัส ห้างแมคโค และห้างบิ๊กซี รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอดเวลา เช่น 7-

Eleven ด้วย จึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชรมีพฤติกรรมการกินอาหารแบบสมัยใหม่ 

(นรินทร์, 2552 อ้างใน วนิดา, 2552) และวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยประถมศึกษา

พบว่า เด็กวัยประถมศึกษาส่วนใหญ่นิยมทางอาหารประเภทจานด่วนขาดการออกก าลังกายเนื่องจากมีส่ิง

อ านวยความสะดวกและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูทีวี และการเล่นเกม ส์ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์

สาธารณสุข, 2547 อ้างใน วนิดา, 2552) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนและมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมที่มีผลต่อการเกิดภาวะอ้วนซึ่งในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ยังไม่มีการศึกษาใน

เรื่องนี้ และเมื่อได้ผลการศึกษาอาจจะน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในนักเรียนระดับประถมศึกษาส าหรับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยและผลกระทบด้านอื่นๆของเด็กต่อไป 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ลักษณะข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี อาชีพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รายได้

ครอบครัว การศึกษาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สภาพการอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ

อ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้นอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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2. ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะอ้วน การรับรู้ความรุนแรงของ

ภาวะอ้วน การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วน และ

แรงจูงใจในการเกิดภาวะอ้วน รวมท้ัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะอ้วนใน

กลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้นอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 3. ปัจจัยทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อน โรงเรียน แรงจูงใจจากส่ือต่อ

การบริโภค ส่ิงแวดล้อมรอบที่อยู่อาศัยของเด็กนักเรียน ร้านค้าในโรงเรียน มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด

ภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้นอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

 1. เพื่ อศึ กษาพฤติกรรมการ เกิดภาวะอ้ วน ในก ลุ่ม เด็ ก ระดับประถมศึกษาตอนต้น  

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

-เพศ  

-อายุ  

-ชั้นปี  

-อาชีพของบิดา  

-อาชีพของมารดา  

-รายได้เฉล่ียของครอบครัว  

-ระดับการศึกษาของบิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครอง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

-การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน 

-การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน 

-การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน 

-การรับรู้อุปสรรคของการปอ้งกันภาวะอ้วน 

 

 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

  

 

พฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนของ

เด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

710 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กนักเรียนชายหญิงที่ก าลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-ป.

3 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน

ทั้งหมด 563 คนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 ปี 2556) 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 2 

และ 3 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ค านวณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยก าหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 

ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

เมื่อ N =  ขนาดประชากร 

   n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   e =  ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.05 

แทนค่าในสูตร 

𝑛 =  
563

1+563(0.05)
2   = 240 คน 

ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 240 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 270 

คน เพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างโดยได้จากการสุ่มอย่างง่ายและได้มาจากวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

3. การสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random 

Sampling) ตามสัดส่วนของโรงเรียนและชั้นเรียนและใช้วิธีการจับฉลากรายชื่อนักเรียน ตามสัดส่วนที่

ค านวณไว้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ลักษณะของเครื่องมือ 

ลักษณะโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

ล าดับ 

 

ชื่อโรงเรียน 

ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ (คน) 

ป. 1 ป.2 ป.3 รวม ป. 1 ป. 2 ป.3 รวม 

1. 

2. 

3. 

โรงเรียนเทศบาล 1  

โรงเรียนเทศบาล 2  

โรงเรียนเทศบาล 3 

93 

86 

17 

85 

86 

16 

86 

79 

15 

264 

251 

48 

36 

31 

24 

45 

38 

11 

35 

33 

17 

108 

96 

36 

รวม 196 187 180 563 91 94 85 270 
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 ส่วนที่1 ลักษณะข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี อาชีพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

การศึกษาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สภาพการอยู่อาศัย โดยตัวแปรส่วนนี้แบ่งเป็นกลุ่ม ซึ่งระดับของ

ตัวแปรในส่วนนี้อยู่ในระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) ส่วนตัวแปรด้านรายได้ครอบครัว อยู่ในระดับ

อัตราส่วน (Ratio Scale) โดยใช้ข้อค าถามแบบตัวเลือกให้ตอบและระบุค าตอบที่ต้องการ 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน  

การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคอ้วนการรับรู้อุปสรรค แรงจูงใจ

ด้านสุขภาพโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่

แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

ส่วนที่ 3 การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อน  โรงเรียนแรงจูงใจจากสื่อต่อการบริโภค

โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ ใช่  ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเกิดภาวะโรคอ้วน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบางครั้ง  ไม่เคยปฏิบัติ 

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของ

เครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ ข้อมูล จากเอกสารและต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการสร้างเครื่องมือ 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนใน

กลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา Content 

Validity และความเหมาะสม 

 5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณา

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ของค าถามแต่ละข้อ โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 

  +1 เม่ือแน่ใจว่าค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

0 เม่ือไม่แน่ใจค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  -1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 6.น าผลมาพิจารณาลงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละข้อไป ค านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบ โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ,2543) ดังนี้ 

 สูตร  IOC =  ∑R 

     N 

  เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

   R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 

   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ที่ค านวณได้ต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่า แบบสอบถาม

วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถน าไปใช้ได ้
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 7.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงจากการ

ตรวจสอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พบว่าในบางค าถามผู้เชี่ยวชาญให้น ามาพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครอบคลุมเชิงเนื้อหามากที่สุด 

8.ห า ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ  ( Reliability)  ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างลักษณะคล้ายคลึงกับ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.

1-ป.3) โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 24 คน หลังจากนั้นน ามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Cronbach's 

alpha) โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ผลรวมเท่ากับ 0.7 ซึ่งเนื้อหามีค่าความเท่ียงตรงสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบและได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและน าไปลงรหัส

ข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใช้สถิติวิเคราะห์ดังนี้ 

 1.ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมเส่ียงวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย

และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้อมูลพื้นฐานกับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน โดย

ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 

           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอ

เมือง จงัหวัดก าแพงเพชร 

คุณลักษณะทางประชากร จ านวน                   ร้อยละ 

เพศ   

         ชาย 124                              46.2 

         หญิง 144                              53.7 

อาย ุ   

         6 ป ี 25 9.2 

         7 ป ี 72 26.7 

         8 ป ี 107 39.7 

         9 ปี                   48 17.8 

         10 ป ี  11 4.0 

         12 ปี                                   6 2.2 

ระดับชั้น   

         ประถมศึกษาปีที่ 1   73                                27.2 

         ประถมศึกษาปีที่ 2 128                               47.7 

         ประถมศึกษาปีที่ 3    67                             25.0 

อาชีพหลักของบิดา   

         ค้าขาย 63                                23.4 

         รับจ้างทั่วไป 165                              61.3 

         รับราชการ 10                                  3.7 

         พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1                                   0.4 

         พนักงานบริษัทเอกชน 6                                   2.2 

         เกษตรกร 22                                 8.2 

         แม่บ้าน  2                                   0.7 

อาชีพหลักของมารดา   

         ค้าขาย 101                             37.5 

         รับจ้างทั่วไป 118                             43.8 
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คุณลักษณะทางประชากร จ านวน                   ร้อยละ 

         รับราชการ    9                               3.3 

         พนักงานรัฐวิสาหกิจ    0                              0.0 

         พนักงานบริษัทเอกชน    6                              2.2 

         เกษตรกร  14                            5.2 

         แม่บ้าน  21                                7.8 

รายได้เฉล่ีย   

         ต่ ากว่า 12,000                    145                              53.9 

         12,001-24,000 110 40.8 

         มากกวา่ – 24,000 14   5.2 

x̄ =   13068.03  SD = 5974.83 Min = 4000 Max = 40000   

ระดับการศึกษาของบิดา   

         ต่ ากว่าประถมศกึษา   12                                4.4 

         ประถมศึกษา 103                              38.2 

         มัธยมศึกษาตอนต้น 60                              22.3 

         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 67                              24.9 

         ปริญญาตร ี 10                                 3.7 

         สูงกว่าปริญญาตร ี 9                                 3.3 

ระดับการศึกษาของมารดา   

         ต่ ากว่าประถมศกึษา 16                                5.9 

         ประถมศึกษา 115                              42.7 

         มัธยมศึกษาตอนต้น 39                              14.5 

         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 68                              25.2 

         อนุปริญญา/ปวส. 10                                3.7 

         ปริญญาตร ี 13                                4.8 

         สูงกว่าปริญญาตร ี    8                               2.9 

 พบว่า กลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 53.7 เป็นเพศชาย ร้อยละ 46.2 โดยส่วนใหญ่อยู่ในอายุ 8 ปี ร้อยละ 39.7 รองลงมาอายุ 7 ปี 

ร้อยละ 26.7 และอายุ 9 ปี ร้อยละ 17.8 ตามล าดับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวน 73 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 

3 มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 อาชีพของบิดา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 60.2 

รองลงมาอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 23.4 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็น ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ  อาชีพของ

มารดา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ

อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดับ รายได้ของครอบครัว ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 12,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง 12,001-24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 ตามล าดับ  

ระดับการศึกษาของบิดา โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.2 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 14.5 

ตามล าดับ  ระดับการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 24.9 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 

22.3 ตามล าดับ   
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร  (n = 270) 

*p-value < 0.05 

จากตาราง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนมีดังนี้  เพศ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.031) ชั้นปีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิด

ภาวะอ้วน (p = 0.035) การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะ

อ้วน (p = 0.026) และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน ในนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.001) ส าหรับปัจจัยด้านอายุ 

อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉล่ียของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของ

มารดา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(p = 0.114, p = 0.636, p = 0.416, p = 0.315, p = 0.254 และ p = 0.553 ตามล าดับ) 

 

ผลการศึกษา 

1.ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น 

 กลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 53.73 เป็นเพศชายร้อยละ 46.27 โดยส่วนใหญ่อยู่ในอายุ 8 ปี ร้อยละ 39.78 รองลงมาอายุ 7 ปี ร้อยละ 

26.77 และอายุ 9 ปี ร้อยละ 17.84 ตามล าดับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.24 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 47.76 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี

จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อาชีพของบิดา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 60.22 

รองลงมาอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 23.42 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 8.18 และอาชีพรับราชการ 

คิดเป็นร้อยละ 3.72 ตามล าดับ  อาชีพของมารดา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43.87 

รองลงมาอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 37.55 อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.81 และอาชีพเกษตรกร คิด

เป็นร้อยละ 5.20 ตามล าดับ   รายได้ของครอบครัว ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

53.90 รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง 12,001-24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.89 ตามล าดับ  ระดับ

การศึกษาของบิดา โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.28 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 14.50 

ตามล าดับ  ระดับการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.29 รองลงมา

ตัวแปรที่ศึกษา X2 df P-value 

เพศ 

อาย ุ

ชั้นปี 

อาชพีของบิดา 

อาชพีของมารดา 

รายได้เฉล่ียของครอบครัว 

ระดับการศึกษาของบิดา 

ระดับการศึกษาของมารดา 

การรับรูเ้กี่ยวกับความเชือ่ด้านสุขภาพ 

ด้านการสนับสนุนทางสังคม 

10.617 

15.521 

13.574 

9.769 

10.279 

4.743 

14.776 

10.720 

11.067 

60.229 

4 

10 

6 

12 

10 

4 

12 

12 

4 

4 

 0.031* 

0.114 

 0.035* 

0.636 

0.416 

0.315 

0.254 

0.553 

 0.026* 

 0.001* 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 24.91 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 

22.30 ตามล าดับ   

          2.การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าระดับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา

ตอนต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35.3 

และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดับ และพบว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเป็นประจ าได้แก่ 

รับประทานอาหารจ าพวกผักและผลไม้ (ร้อยละ 53.2) ออกก าลังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (ร้อยละ 

44.6) และรับประทานอาหารพวกฟาสฟู๊ดเช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไส้กรอก (ร้อยละ 30.1) ส่วนพฤติกรรมที่

ปฏิบัติบางครั้ง ได้แก่ รับประทานอาหารทอดและของมันเป็นประจ า (ร้อยละ 65.4) ดื่มน้ าหวานและ

น้ าอัดลม (ร้อยละ 56.9) และกินอาหารไม่ตรงเวลา (ร้อยละ 52.0) ส่วนพฤติกรรมไม่เคยปฏิบัติเลย ได้แก่ 

ซื้อของที่ชอบรับประทานมาตุนไว้ที่บ้านเยอะๆ (ร้อยละ 46.1) รับประทานอาหารว่างที่เป็นขนมหวานก่อน

นอน (ร้อยละ 44.2) และรับประทานอาหารจุกจิกตลอดเวลา (ร้อยละ 33.8) ตามล าดับ 

3.การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

            ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนมีดังนี้ 1.เพศมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.031) 2.ชั้นปีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิด

ภาวะอ้วน (p = 0.035) 3.การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิด

ภาวะอ้วน (p = 0.026)โดยมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพของพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน

ในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาอยู่ในระดับ

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ ระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 0.4 ซึ่งเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยได้แก่ การรับรู้ว่าการออกก าลังกายเป็นประจ าจะท าให้ร่างกาย

แข็งแรงและไม่เกิดภาวะอ้วน ร้อยละ 92.6 รองลงมาได้แก่ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วยท าให้

ไม่อ้วน ร้อยละ 86.6 และ การดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ าท าให้อ้วน ร้อยละ 83.3  ส่วนในระดับไม่แน่ใจ ได้แก่ 

การดื่มนมเป็นประจ าจะช่วยลดการเกิดภาวะอ้วนได้ ร้อยละ 51.7 รองลงมา คนที่อ้วนมากๆมักเป็นโรค

เกี่ยวกับกระดูก ร้อยละ 32.0 และเด็กอ้วนมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจ 25.7 และระดับไม่เห็นด้วย 

ได้แก่ การเรียนที่หนักท าให้นักเรียนไม่มีเวลาในการออกก าลังกาย ร้อยละ 52.4 รองลงมา เด็กที่อ้วนมีอายุ

ยืนกว่าเด็กปกติ ร้อยละ 48.7 และการไม่ดื่มน้ าอัดลมจะช่วยท าให้ลดการเกิดภาวะอ้วนและไม่ท าให้กระดูก

พรุนในผู้ใหญ่ได้ด้วย ร้อยละ 18.6 ตามล าดับ และ4.การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเกิดภาวะอ้วน (p = 0.001)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีระดับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมของพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็น

ร้อยละ 26.8 และ ระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 17.5 ซึ่งเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การได้รับการชักชวนจากพนักงานขายตามร้านอาหารหรือโฆษณาทาง

โทรทัศน์มีการพูดโฆษณาจ าหน่ายอาหารน่าสนใจ ร้อยละ  67.3 รองลงมา ได้รับการชักชวนให้ซื้อขนมที่มา
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ตั้งขายหน้าโรงเรียนเป็นประจ าทุกวันหลังเลิกเรียน ร้อยละ 56.9 และได้รับการชักชวนให้รับประทาน

อาหารตามที่โฆษณาเพราะมีการน าเสนอส่วนประกอบของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร้อยละ 53.2  

ส่วนในระดับไม่แน่ใจ ได้แก่ ได้รับการชักชวนให้รับประทานอาหารตามที่โฆษณาเพราะมีการน าเสนอ

ส่วนประกอบของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร้อยละ 32.0 รองลงมา สามารถหยิบขนมและน้ าในตู้เย็น

กินได้ตลอดเวลา ร้อยละ 29.0 และได้รับการชักชวนให้รับประทานอาหารตามที่มีดาราหรือนักร้องที่

นักเรียนชอบมาโฆษณา ร้อยละ 25.3 ส่วนไม่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมได้แก่ ในบ้านของนักเรียนมี

ตู้เย็นที่เต็มไปด้วยขนมและน้ าอัดลมเป็นประจ า ร้อยละ  68.0 รองลงมา บ้านของนักเรียนตั้งอยู่ติดกับบ้าน

ของนักเรียนหรือห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 60.2 และการชักชวนจากเพื่อนให้กินขนมหวานเป็นประจ า ร้อย

ละ 58.7 ตามล าดับ และพบว่าปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน มีดังนี้ ปัจจัยด้าน

อายุ (p = 0.114) อาชีพของบิดา (p = 0.636) อาชีพของมารดา (p = 0.416) รายเฉล่ียของครอบครัว 

( p = 0 .315)  ร ะดั บการศึ กษาของบิ ด า  ( p = 0 .254)  และระดั บการศึ กษาของมารด า 

 (p = 0.553) ตามล าดับ  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 

1.ระดับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่ระดับปาน

กลาง รองลงมาอยู่ในระดับดี และ ระดับน้อย ตามล าดับ สอดคล้องกับ อนุศรา ค าอารักษ์.(2553) ที่

ท าการศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่า พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเป็นประจ าได้แก่ รับประทานอาหารจ าพวกผักและผลไม้ (ร้อยละ 53.2) ออก

ก าลังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (ร้อยละ 44.6) และรับประทานอาหารพวกฟาสฟู๊ดเช่น แฮมเบอร์เกอร์ 

ไส้กรอก (ร้อยละ 30.1) ส่วนพฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ได้แก่ รับประทานอาหารทอดและของมันเป็น

ประจ า (ร้อยละ 65.4) ดื่มน้ าหวานและน้ าอัดลม (ร้อยละ 56.9) และกินอาหารไม่ตรงเวลา (ร้อยละ 52.0) 

ส่วนพฤติกรรมไม่เคยปฏิบัติเลย ได้แก่ ซื้อของที่ชอบรับประทานมาตุนไว้ที่บ้านเยอะๆ (ร้อยละ 46.1) 

รับประทานอาหารว่างที่เป็นขนมหวานก่อนนอน (ร้อยละ 44.2) และรับประทานอาหารจุกจิกตลอดเวลา 

(ร้อยละ 33.8) ตามล าดับ สอดคล้องกับ ณปภา หอมหวน.(2549) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ

โภชนาการของเด็กนักเรียน ในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารมี

ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.031) 

ชั้นปีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.035) การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.026) โดยแบ่งออกเป็นการรับรู้โอกาสเส่ียงของการ

เกิดภาวะอ้วน การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดภาวะอ้วน การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการเกิดภาวะ
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อ้วน และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วนโดยมีพฤติกรรมป้องกันโรคอ้วนแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ นุชนาท สุขาวดี (2548) ท่ีท าการศึกษาเรื่องความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทาง

สังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนประถมศึกษามีพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคอ้วนอยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วน ด้านการรับรู้อุปสรรคของการ

ป้องกันโรคอ้วน อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน อิทธิพลจากโทรทัศน์/คอมพิวเตอร์ต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน

โรคอ้วนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ4.การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน (p = 0.001)  ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ สังวาล ชมพูจา (2551) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค

อาหารของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน อ าเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและปัจจัยด้านส่ือที่

เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการโดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการ

บริโภคอาหารของนักเรียนและนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตร มั่งมี (2555) ที่ท าการศึกษา

เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะอ้วนของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังวัดอุบลราชธานี พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน

ภาวะอ้วนของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังวัดอุบลราชธานี 

อย่างมีนัยส าคุญทางสถิติที่ระดับ.05 ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน ส่ือโฆษณาทาง

โทรทัศน์ อย่างมีนัยส าคุญทางสถิติที่ระดับ.05 

 นอกนั้นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา

ตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ อายุ (p = 0.114) อาชีพของบิดา (p = 0.636) อาชีพของ

มารดา (p = 0.416) รายเฉล่ียของครอบครัว (p = 0.315) ระดับการศึกษาของบิดา (p = 0.254) ระดับ

การศึกษาของมารดา (p = 0.553) ตามล าดับ สอดคล้องกับ ณปภา หอมหวน. (2549) ที่ท าการศึกษา

เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไม่พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของบิดามารดากับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ .05  

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยทางด้านแรงสนับสนุนทางสังคม ยัง

เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญยังส่งผลการเกิดภาวะอ้วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐ โรงเรียน ครูและสังคมทาง

ครอบครัว ควรหามาตรการรณรงค์การส่งเสริมผลักดันให้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อผลกระทบที่จะตามมา

ในอนาคตเมื่อมีอัตราการเกิดภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนมากขึ้น ซึ่งมีผลเสียต่อตัวเด็กเองเช่น การเกิดโรค

ต่างๆตามมาและการมีผลการเรียนที่ต่ าลง เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.การน าไปใช้ประโยชน ์

 1.1 น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเพื่อพัฒนาและให้ได้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงและสามารถน าไปใช้เป็นนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและลดการเกิดโรค

ได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน เช่น ด้านโฆษณา ส่ือ ต่างๆ ท่ีผลิต

ออกมาท่ีเกินจริงมีภาพเนื้อหาท่ีชวนให้เด็กนักเรียนได้ซื้อหามาบริโภค  

 1.2 น าข้อมูลตัวแปรที่ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามีผลต่อพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วน เช่นด้านสื่อ

โฆษณา ด้านผู้ปกครอง สามารถน าไปเป็นแนวทางในการดูแลตนเองและใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท า

ให้เกิดภาวะอ้วน 

 1.3 สามารถน าไปสู่การส่งเสริมป้องกันและเป็นแนวทางการสร้างเสริมศักยภาพทางด้านโรงเรียน 

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูได้น าความรู้ไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่นักเรียนได้ 

2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆเช่น ค่าดัชนีมวลกาย น้ าหนักและส่วนสูง หรือประเภทอาหาร

ที่นักเรียนรับประทาน รวมทั้งพฤติกรรมการป้องกันการเกิดภาวะอ้วนของนักเรียนร่วมด้วย เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ครอบคลุมชัดเจนย่ิงขึ้น  

 2.2 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนในสังกัดของรัฐและโรงเรียนเอกชน ซึ่ งอาจมี

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อจะได้น าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนในการสร้างเสริม

สุขภาพต่อไป 

 2.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ เช่น ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยสามารถ

น ามาท าโครงการแก้ไขปัญหาโดยสร้างโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้กับเด็กที่มีค่าดัชนีมวลกายที่สูง

กว่าเกณฑ์และมีแนวโน้มท่ีเสี่ยงต่อการเกิดถาวะโรคอ้วน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการเกิด

โรคแทรกซ้อนจากปัญหาการมีน้ าหนักตัวเกิน 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชงิปริมาณซึ่งได้จากการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างจึงยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ดังนั้นการศึกษาครัง้ต่อไปควรท าวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์

จากผู้ปกครองของเด็กหรือตัวเด็กโดยเจาะลึกถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

ภาวะอ้วน เพื่อน าไปใช้รองรบัในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าโรคความดัน

โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร จ านวน 173 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้

เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีระยะเวลาท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดัน

โลหิตสูงอยู่ระหว่าง 1-5 ปี มีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตพบว่า อยู่ใน

ระดับดี (�̅� = 2.38, S.D. = 0.18) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต ได้แก่ ทัศนคติ

เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง (r = 0.382, p < 0.001) การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต (r = -0.239, 

p = 0.002) การเข้าถึงบริการสุขภาพ (r = -0.323, p < 0.001) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (r = 0.300, p 

< 0.001)  

 ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ว่าการส่งเสริมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้มีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตท่ี

เหมาะสมยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนผู้ป่วย ให้รับรู้ทัศนคติเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงท่ีถูกต้อง และให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้มีส่วน

ร่วมสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถขจัดอุปสรรคท่ีขัดขวางการควบคุมความดันโลหิต 

ค าส าคญั: พฤติกรรมควบคุมความดันโลหิต, ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหต ุ    
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Abstract 

This objective of this cross- sectional descriptive study were to study the factors related to blood pressure 

control behaviors of patients with essential hypertension of Ban Keskasorn Sub - district health promotion Hospital 

Lankrabue District, Kamphaeng Phet Province. The sample in this study included 173 patients at Ban Keskasorn 

Sub - district health promotion hospital, who had been diagnosed with essential hypertension. A questionnaire was 

used for data collection. The data were analyzed for frequency, percentage, mean and standard deviation and 

Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results showed that most of the sample was female, aged more than 60 years old, their occupation was 

agriculture, with income sufficient for expenses, having a primary education, time to diagnosis with essential 

hypertension 1-5 years, their relatives were hypertension patients. The mean score of all blood pressure control 

behaviors of patients with essential hypertensive patient were at the/a good level (�̅� = 2.38, S.D. = 0.18). Factors 

that were significantly related to the blood pressure control behaviors were attitude concerning hypertension disease 

(r = 0.382, p < 0.001), perceived barriers to taking action on blood pressure control (r = -0.239, p = 0.002), 

accessibility to health care service (r = -0.323, p < 0.001) and social support (r = 0.300, p < 0.001). 

It is recommended that to promote the practicing of blood pressure control behaviors in patients with 

essential hypertension, attitude concerning hypertension disease should be encouraged. Moreover, related persons 

should participate in helping the patients to overcome barriers to taking action on blood pressure control is also 

recommended. 

Keywords: BLOOD PRESSURE CONTROL BEHAVIORS, ESSENTIAL HYPERTENSION 

 

บทน า 

 โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะโรคความดัน

โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกมี

จ านวนถึง 970 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ.2568 จะมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 

พันล้านคน ส่วนใหญ่พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่ก าลังพัฒนา (ศุ

ภวรรณ มโนสุนทร, 2553) ส าหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน โดย

ให้มีอัตราป่วยรายใหม่ลดลง แต่ปัจจุบันพบว่าอัตราความชุกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสะสมมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยระหว่างปี พ.ศ.2550 – 2554 พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสะสมจ านวน 

1,997,700 คน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอัตราความชุกสูงสุด โดยมีอัตราความชุก 3,112.60 ต่อแสน

ประชากร (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556) และพบว่า ปี พ.ศ. 2550 - 

2554 อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 24.3, 24.7, 24.7, 31.4 และ 35.8 ต่อแสนประชากร  

ตามล าดับ ซ่ึงมีแนวโน้มอัตราตายเพิ่มขึ้นทุกปี และพบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของการตายสูงเป็น

อันดับ 3 ของสาเหตุการตายในปี พ.ศ.2554 มีจ านวน 22,947 ราย (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

เมื่อพิจารณารายเขตบริการสุขภาพ จ านวน 12 เขต พบว่าในปี พ.ศ. 2556 เขตท่ีมีอัตราป่วยด้วย

โรคความดันโลหิตสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 5 , 3 และ 2 โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ 

1983.86, 1893.47 และ 1,869.15 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
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กระทรวงสาธารณสุข, 2556) โดยในเขตบริการสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ ก าแพงเพชร 

ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ 2557 ตามยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ให้อัตราป่วยจากโรคความดันโลหิตสูง

รายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) ซ่ึง

พบว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ.2556 สูงเป็นอันดับ 2 และจาก

สถิติพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 

พ.ศ. 2550 - 2556 เท่ากับ 708.37, 942.70, 1,181.37, 1,450.82, 1,532.17, 1,611.63  และ 

2,084.95 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 

2556)  

 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร มี

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปี พ.ศ.2553 - 2556 มีจ านวน 1,345 คน, 

1,432 คน, 1,688 คน และ 1,652 คน และในปี พ.ศ.2556 มีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 

2,637 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดก าแพงเพชร (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร, 

2557) ส าหรับต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีพ.ศ.

2553-2556 จ านวน 169, 183, 202 และ 215 คน ตามล าดับ และจากข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ตามตัวชี้วัดของ

กระทรวงสาธารณสุขประจ าปี พ.ศ.2557 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี มี

แนวโน้มลดลง โดยพบว่า ปี พ.ศ.2554 – 2557 คิดเป็นร้อยละ 60.85, 65.50, 43.50 และ 23.95 

ตามล าดับ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร, 2557) จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่ควบคุมระดับความ

ดันโลหิตได้ดีนั้นมีจ านวนลดลง ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่

สามารถดูแลและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ปัญหาที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้

เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งคิดว่าตนเองหายป่วยแล้วจะหยุดรับประทานยาเอง ไม่ไปพบแพทย์ตาม

นัด ขาดการออกก าลังกาย ท าให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยเป็นระยะเวลายาวนานขาดความตระหนักในการดูแล

ตนเอง และไม่เห็นถึงความส าคัญของการควบคุมความดันโลหิต จึงส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิต

ได้ จนท าให้เกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น (นภาพร ห่วงสกุล, 2555)  จากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูง ด้านปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง (จันทนี เปี่ยมนุ่ม, 2550) ทัศนคติเกี่ยวกับโรค

ความดันโลหิตสูง (ปฐญาภรณ์ ลามุน, 2554) การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการรับประทานยา

เพื่อควบคุมความดันโลหิต (สุมาลี วังธนากร, 2551) ด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง (ปฐญาภรณ์ ลามุน, 2554) และด้านปัจจัยเสริม 

ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคม (จันทนี เปี่ยมนุ่ม, 2550) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ

ควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุม

ความดันโลหิตของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน  เกศ

กาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวาง

แผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพในการดูแล
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ตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ

สาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ทัศนคติ

เกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต และการรับรู้อุปสรรคของการ

ควบคุมความดันโลหิต กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่

ทราบสาเหตุ 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ กับพฤติกรรมการ

ควบคุม ความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม กับ

พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การ

รับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต และการรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 2. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดัน

โลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร 

อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความ

ดันโลหิต ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศ

กาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional Descriptive Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรคือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

เกศกาสร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งหมด 215 คน ค านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตรขนาด

ตัวอย่างที่ใช้ส ารวจเพื่อการประมาณค่าเฉลี่ย จากการศึกษาขวัญใจ ศุกรนันทน์ พบว่ามีค่าความแปรปรวน

เท่ากับ 0.62  ได้ขนาดตัวอย่าง 160 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันการสูญหายจากการเก็บข้อมูล จึงเพิ่มจ านวน
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ตัวอย่างอีกร้อยละ 10 คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 173 คน แล้วน ามาสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 

โดยมีช่วงการสุ่มเท่ากับ 2 จากนั้นท าฉลากสุ่มรายชื่อจากทะเบียนผู้ป่วย  

เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 

5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ระยะเวลาป่วย ประวัติครอบครัว และการมีโรคประจ าตัวอื่นๆ จ านวน 8 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบ

เลือกตอบและเติม  

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 18 ข้อ ลักษณะค าถามเป็น

แบบเลือกตอบ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 10 ข้อ การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุม

ความดันโลหิต จ านวน 10 ข้อ และการรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต จ านวน 10 ข้อ ลักษณะ

ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ  โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

และ 3 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ จ านวน 7 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง และ 3 หมายถึง เห็นด้วย

มากที่สุด  

 ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จ านวน 12 ข้อ ลักษณะค าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่ได้รับ 2 หมายถึง ได้รับเป็นบางครั้ง และ 3 

หมายถึง ได้รับเป็นประจ า  

 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต จ านวน 15 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ 2 หมายถึง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และ 3 หมายถึง ปฏิบัติ

เป็นประจ า  

 เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 

0.67–1 จากนั้นน าเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มีคุณลักษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา จ านวน 30 คน ได้หาค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับ

โรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 0.77 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 0.70 การรับรู้ประโยชน์

ของการควบคุมความดันโลหิต เท่ากับ 0.83 การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต เท่ากับ 0.77 

การเข้าถึงบริการสุขภาพ เท่ากับ 0.86 แรงสนับสนุนทางสังคม เท่ากับ 0.84 และพฤติกรรมการควบคุมความ

ดันโลหิต เท่ากับ 0.72 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร (Code no. 130/58) จากนั้นน าหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และขออนุมัติเก็บ

รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558  

การวิเคราะห์ข้อมูล  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

726 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับ

พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.10 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.00 อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป  

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 53.80 มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ร้อยละ 76.30 มี

การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60.70 มีระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง

อยู่ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 42.70 มีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง และร้อยละ 56.10 ไม่มีโรค

ประจ าตัวอื่นๆ  

2. พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 2.38, S.D. = 0.18)  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต แยกรายด้าน  

พฤติกรรม Min Max �̅� S.D. ระดับ 

ด้านการรับประทานอาหาร 1.71 3.00 2.42 0.19 ดี 

ด้านการควบคุมอารมณ ์ 1.00 3.00 2.31 0.44 ปานกลาง 

ด้านการออกก าลังกาย 1.00 3.00 2.14 0.60 ปานกลาง 

ด้านการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 1.50 3.00 2.47 0.34 ดี 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตด้านการรับประทานอาหารอยู่

ในระดับดี (x̅ = 2.42, S.D. = 0.19) ด้านการควบคุมอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.31, S.D. = 0.44) ด้าน

การออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.14, S.D. = 0.60) และด้านการหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงอยู่ในระดับดี 

(x̅ = 2.47, S.D. = 0.34)  

3. ปัจจัย 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง ทัศนคติ

เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต และการรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดัน

โลหิต ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  

ปัจจัย Min Max �̅� S.D. ระดับ 

ปัจจัยน า      

   ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง 6.00 18.00 12.45 2.46 สูง 

   ทัศนคติเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูง 1.60 3.00 2.50 0.30 สูง 

   การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต 1.60 3.00 2.67 0.28 สูง 

   การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต 1.00 3.00 1.78 0.40 ปานกลาง 

ปัจจัยเอื้อ      

   การเข้าถึงบริการสุขภาพ  1.71 3.00 2.72 0.35 สูง 

ปัจจัยเสริม      

   การไดร้ับแรงสนับสนุนทางสังคม 1.33 3.00 2.42 0.34 สูง 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านปัจจัยน า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ใน

ระดับสูง  (x̅ = 12.45, S.D. = 2.46) มีทัศคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับสูง (x̅ = 2.50, S.D. 

= 0.30) มีการรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับสูง (x̅ = 2.67, S.D. = 0.28) และมี

การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 1.78, S.D. = 0.40) ด้านปัจจัย

เอื้อ กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงบริการสุขภาพอยู่ในระดับสูง (x̅ = 2.72, S.D. = 0.35) และด้านปัจจัยเสริม 

กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อนบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์อยู่ใน

ระดับสูง (x̅ = 2.42, S.D. = 0.34) 

 

ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง ทัศนคติเก่ียวกับ  โรค

ความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต และการรับรู้อุปสรรคของการควบคุม      ความดัน

โลหิต ด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุน   ทางสังคม กับ

พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ  

ตัวแปร 

พฤติกรรม 

การควบคุมความดันโลหิต 

r P-value 

ปัจจัยน า   

   ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง        -0.036   0.639 

   ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง 0.382** <0.001 

   การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต        -0.107    0.159 

   การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต -0.239**    0.002 

ปัจจัยเอื้อ   

   การเข้าถึงบริการสุขภาพ  -0.323** < 0.001 

ปัจจัยเสริม   

   การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 0.300** < 0.001 

** p < 0.01 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของ

ผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต (r = 

0.382, p < 0.001) และการรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต (r = -0.239, p < 0.002) ส่วนความรู้

เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และ การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ กับ

พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (r = -0.036, p = 0.639; r = -0.107, 

p = 0.159 ตามล าดับ)  

ปัจจัยเอื้อ พบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการควบคุมความดัน

โลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -0.323, p < 0.001)  

ปัจจัยเสริม พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการควบคุม

ความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.300, p < 0.001)  
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สรุปผลการศึกษา 

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร อ าเภอ

ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร มีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับดี ปัจจัยน า ด้านความรู้

เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ทัศคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู้ประโยชน์ของการควบคุม

ความดันโลหิตอยู่ในระดับสูง แต่การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับปานกลาง 

ส าหรับปัจจัยเอื้อ พบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพอยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยเสริม พบว่า การได้รับแรง

สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ปัจจัยน า ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับโรค

ความดันโลหิต (r = 0.382, p < 0.001) และการรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต (r = -0.239, p 

< 0.002) ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ (r = -0.323, p < 0.001) และปัจจัยเสริม ได้แก่ การ

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (r = 0.300, p < 0.001)    

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล  บ้านเกศกาสร มีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมการหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงอยู่ในระดับดี ส่วน

พฤติกรรมการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

การศึกษาของมยุรี วิสุทธาจารย์ และนิรมล วงษ์ดี (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย และการจัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง  

 ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุม

ความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (r = -0.036, p = 0.639) ซึ่งอธิบายได้ว่า เนื่องจากผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสรทุกคนจะได้รับความรู้

และค าแนะน าในการปฏิบัติตัวทุกครั้ง ซึ่งเป็นความรู้เรื่องเดิมซ้ าๆ เป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิด

ความรู้สึกเบื่อหน่าย เนื่องจากในบางครั้งความรู้ที่ได้รับอาจไม่ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย ซึ่งในการศึกษาครั้ง

นี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับสูง (x̅ = 2.38, S.D. = 0.18) แม้

จะมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้นอาจไม่ใช่เพียงปัจจัยด้าน

ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นเพราะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมในด้านการดูแล กระตุ้นและติดตาม การรับประทานอาหารสุขภาพ การออกก าลังกาย 

และการรับประทานยา ท าให้กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตสูงอยู่ในระดับต่ า 

สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีเช่นกัน  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาพร พูล

เพิ่ม (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขต

ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคความดัน

โลหิตสูง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
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 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการควบคุมความดัน

โลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.382, p < 0.001) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคความ

ดันโลหิตสูงอยู่ในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับดี สามารถ

อธิบายได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อแนวโน้มของจิตใจ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือสถานการณ์

หนึ่งสถานการณ์ใด เป็นผลมาจากประสบการณ์และความเชื่อสะสมกันมา และผ่านการประเมินคุณค่าใน

ลักษณะของผลเชิงบวกหรือเชิงลบจากบุคคลนั้นๆ แล้ว (Green and Kreuter, 1991) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

การกระท าด้วยเหตุผลที่กล่าวว่า ทัศนคติมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ โดยทั่วไปบุคคลที่เชื่อว่าหากกระท า

พฤติกรรมอย่างหนึ่งผลลัพธ์จะออกมาในแง่บวก ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น แต่หากเชื่อ

ว่าผลลัพธ์จะออกมาในแง่ลบ ก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Ajzen and Fishbein, 2002) และ

การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับสูง (x̅ = 2.50, S.D. = 0.30) 

นั้นคือกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อว่าโรคความดันโลหิตสูงมีความรุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาและดูแล

สุขภาพให้ดี จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับดี (x̅ = 2.38, S.D. = 

0.18) เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ (2544), ปฐญาภรณ์ ลาลุน และคณะ 

(2554), เนาวรัตน์ จันทานนท์ และคณะ (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูง   ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความ

ดันโลหิต   (r = -0.107, p = 0.159)  ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ Becker ที่อธิบายว่าการที่บุคคลแสวงหา

วิธีการปฏิบัติให้หายจากโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้น ต้องมีความเชื่อว่าเป็นการกระท าที่ดีมีประโยชน์

และเหมาะสมที่จะท าให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้น ๆ (Becker, 1974) การศึกษาในครั้งนี้พบว่า การรับรู้

ประโยชน์ของการควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับสูง    (x ̅ = 2.67, S.D. = 0.28) ดังนั้นการตัดสินใจที่จะ

ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของพฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่

ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย และทั้งนี้อาจเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้น าตัวแปรทั้งหมดตามแนวคิด

ของ Becker มาศึกษาซึ่งตัวแปรเหล่านั้นอาจมีผลต่อความเชื่อและการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่ม

นี้ แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาพ ใบแก้ว  (2528) ที่ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรความดันโลหิตสูง ผล

การศึกษาพบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาไม่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาโรคความดัน

โลหิตสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทนี เปี่ยมนุ่ม (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กิ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ประโยชน์และ

อุปสรรค ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของสุมาลี วังธนากร และคณะ (2551) ท่ีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาใน

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานยารักษาโรคความดัน

โลหิตสูง ไม่สามารถท านายพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้ 

การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิต มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการควบคุม

ความดันโลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = -0.239, p = 0.002) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้
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อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิตในระดับต่ า มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต

ในระดับดี ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิตในระดับสูง 

มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในระดับต่ า สามารถอธิบายได้ว่า การที่บุคคลจะ

ประเมินถึงส่ิงกีดขวางในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพตามความรู้สึกหรือการคาดคะเนของตนเอง หากเห็น

ว่าอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นมีน้อย บุคคลจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพมากกว่า

ผลเสีย (Becker, 1974) และการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การรับรู้อุปสรรคของการควบคุมความดันโลหิตอยู่

ในระดับปานกลาง  (x̅ = 1.78, S.D. = 0.40) จึงอาจเป็นไปได้ว่า การที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัย

ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีศักยภาพในการเรียนรู้ สามารถคิดตัดสินใจโดยใช้เหตุผลหรือ

เลือกปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยได้ดี (สมภพ เรืองตระกูล, 2548) นอกจากนี้เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะ

สูงขึ้นย่อมมีความสามารถในการคิด การวินิจฉัยไตร่ตรอง และมีการตัดสินใจที่ถูกต้องในเรื่องการดูแล

สุขภาพที่ดี (Orem, Taylor, & Renpenning, 2001) จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะในการเผชิญปัญหาต่างๆ ได้

ดี และมองว่าการควบคุมความดันโลหิตสูงไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างจึงเลือกปฏิบัติ

พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารักขา ใจธรรม 

(2545)  ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

โรงพยาบาลจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

  ปัจจัยเอื้อ ไดแ้ก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการควบคุมความดัน

โลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.323, p < .001) แสดงว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มีการเข้าถึงบริการสุขภาพ

อยู่ในระดับต่ า มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในระดับดี  ในทางตรงกันข้ามกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตใน

ระดับต่ า ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ขัดแย้งกับองค์ความรู้และการศึกษาอื่นในบางประเด็น อาจเป็น

เพราะมีอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

บริการ จึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่า การที่ผู้ป่วยมีการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับสูงนั้น ผู้ป่วยได้มี

การเข้าใช้บริการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

มุทิตา วรรณชาติ (2558) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในจังหวัดอุบลราชธานี  ที่พบว่า

ระยะทางในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

ควบคุมความดันโลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.300, p < .001) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแรง

สนับสนุนทางสังคมในระดับสูง มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตท่ีดี สามารถอธิบายได้

ว่า การที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร  วัตถุส่ิงของและทรัพยากร 

รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจ และก าลังใจจากครอบครัว เพื่อนบ้าน และบุคลากรทางการ

แพทย์นั้น จะท าให้ผู้ป่วยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวตามค าแนะน าที่ถูกต้อง ดังนั้น

สังคม ครอบครัว ชุมชน รวมท้ังบุคลากรทางการแพทย์ ล้วนมีความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ซึ่งข้อ

ค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริมา มิตรเกษม (2548), จันทนี เปี่ยมนุ่ม 
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(2550), สุภรณ์ สุขพรั่งพร้อม (2551), ปฐญาภรณ์ ลาลุน และคณะ (2554) และนภาพร ห่วงสกุล (2555) 

ที่พบว่าการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพ

ตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู้อุปสรรคของการควบคุม

ความดันโลหิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิด

ไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จึงควรพิจารณาเพื่อปรับรูปแบบในการสอนสุขศึกษาที่

เน้นให้ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับผู้ป่วยค้นหาและจัดการส่ิงที่เป็นอุปสรรคของการความคุมความดัน

โลหิต ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีประสบการณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติ ก่อให้เกิดทัศนคติเชิง

บวกต่อการกระท านั้นๆ ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 2. ผลการวิจัย พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความ

ดันโลหิต ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จึงควร

จัดกิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ใน

การสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ติดตามผลการน าผลการวิจัยไปใช้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ว่าผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ มีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตดีขึ้นหรือไม่ 

2. ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนทาง

สังคม เพื่อยืนยันผลการศึกษาในการที่จะน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน 

3. ศึกษาเชิงลึกถึงกระบวนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ

สาเหตุ เพื่อน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.สุพัฒนา ค าสอน ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมท้ังให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท า

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกศกาสร 

อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร   ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บข้อมูล  และท าการวิจัย 

รวมทั้งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และขอ

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า 

ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 ปีการศึกษา 2557 สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา เขต 41 อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 398 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่า

ความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาครอนบาค ระหว่าง 0.71–0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยน าพบว่า มีความรู้เก่ียวกับโทษของ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยเอ้ือพบว่า  

มีลักษณะท่ีพักอาศัย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยเสริมพบว่า ได้รับแรงสนับสนุนจาก

ครอบครัว และสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโทษของ

การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะท่ีพักอาศัย การใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน แรงสนับสนุนจากสถานศึกษา 

ผลการวิจัยครั้งนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและ

แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ค าส าคญั: พฤติกรรมละเวน้การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

Abstract 

The objectives of this cross-sectional descriptive study aimed to study the relationships between 

predisposing factors, enabling factors, reinforcing factors and alcohol abstinence behavior among secondary school 

students, in Muang district, Kamphaengphet Province. The samples in this study included 398 students  

in secondary school grades 1–3 in 2557 B.E. academic year of the secondary Educational Service Area 41 in 

Muang district Kamphaengphet Province. The data were collected by using a questionnaire with the Cronbach 
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alpha coefficient of 0.71–0.89. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  

The results revealed that the samples had a high level of alcohol abstinence behavior. Predisposing factors: 

knowledge of harms of alcohol drinking and attitude toward abstinence alcohol drinking were also found at a high 

level. Enabling factors: type of housing and leisure time were found at moderate level. Reinforcing factors: 

support received from family and support received from school were found at a high level and support received 

from friends were found at moderate level. Factors that were statistically significantly related to the alcohol 

abstinence behavior were knowledge of harms of alcohol drinking, attitude toward abstinence alcohol drinking, 

type of housing, leisure time, support received from family, support received from friends and support received 

from school. 

The findings from this study could be used as database for the school and the related organizations to 

establish a policy and provide a more efficient strategy to promote the alcohol abstinence behavior among 

secondary school students. 

Keywords: Alcohol abstinence behavior,  Alcohol,  Secondary school students 

 

 

บทน า 

 ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยได้ขยายวงกว้างไปในทุกชุมชนและทุกกลุ่มวัย 

เนื่องจากคนไทยมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันคนไทยดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก จากการส ารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 

2554 พบว่า กลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 15–24 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.60 ในปี 

2544 เป็นร้อยละ 23.70 ในปี 2554 เฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.50 ต่อปี โดยเพศชายมีอัตราการดื่มสูงกว่า

เพศหญิง ประมาณ 5 เท่า (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556) และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเพศชายอายุ 11–19 ปี มีจ านวนประมาณ 1.06 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21.23 ของ

ประชากรในกลุ่มอายุนี้ ส่วนเพศหญิงอายุ 15–19 ปี เป็นกลุ่มที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น

เกือบ 6 เท่า (ยงยุทธ ขจรธรรม และบังอร ฤทธิภักดี, 2547) ฉะนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

เยาวชนก่อนวัยอันควรจึงเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของชาติ ซ่ึงจ าเป็นที่ทุกฝ่ายในสังคมจะต้องช่วยกันหา

แนวทางป้องกันต่อไป  

จากการรายงานสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด ในปี 2554 พบว่า มีความชุก

ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15–19 ปี ของจังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ 19.6 เป็น

อันดับที่ 11 ของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สูงมาก (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา , 2556) ส่วน ปี 2555 และ 

2556 เป็นข้อมูลจาก Behavioral survey surveillance [BSS] คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ 32.7 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลแยกรายอ าเภอ ปี 2556 พบว่า ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่า

เป้าหมายทุกอ าเภอ โดยอ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีนักดื่มในกลุ่มเยาวชน ร้อยละ 30.8 จากข้อมูลดังกล่าว

ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนอยู่ในช่วงของวัยที่ก าลังศึกษา ประกอบกับภายในอ าเภอเมืองก าแพงเพชรมีสถาน

บริการกลางคืนในรูปแบบคาราโอเกะ ร้านอาหารที่เป็นร้านเหล้า ผับ บาร์ รวมถึงปัจจุบันการส่ือสารและ

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงเยาวชนได้สะดวก อาจเป็นสาเหตุท าให้เยาวชนที่ศึกษาในอ าเภอ
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เมืองก าแพงเพชรมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดก าแพงเพชร, 2557) เมื่อพิจารณาปัญหาในด้านผลกระทบทางสังคมจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน พบว่า ร้อยละ 20–50 ของเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับผลกระทบต่อ

ร่างกาย ชีวิต และการเรียน ในขณะเดียวกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลต่อผู้คนรอบข้างและ

ชุมชน ผลกระทบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะรุนแรงย่ิงขึ้น จากจ านวนนักดื่มหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อาจกล่าวได้ว่าการควบคุมปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนเป็นประเด็นปัญหา

เร่งด่วนส าหรับประเทศไทยซึ่งต้องด าเนินการทั้งในด้านเยาวชนผู้บริโภคและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

(พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณะ, 2555) จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้จะมีความ

พยายามในการขับเคล่ือนมาตรการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ แต่ก็ยังขัดแย้งกับนโยบาย

การเปิดเสรีสุรา อีกทั้งขาดความจริงจังในการใช้มาตรการ (สุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ และคณะ, 2548) 

จึงไม่เกิดประสิทธิผลจากมาตรการอย่างชัดเจน การจัดการกับปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ผลกระทบอย่างย่ังยืนจึงจ าเป็นต้องอาศัยวิธีคิดที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมองปัญหาให้ไกล

ออกไปถึงอนาคต รวมทั้งการพิจารณาถึงมาตรการในรูปแบบที่หลากหลาย และเชื่อมโยงกับเงื่อนไขที่มี

ความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่ด้วย (พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณะ, 2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนให้เห็น

ข้อเท็จจริงทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่กรณีศึกษาของ

จังหวัดก าแพงเพชร และไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางความสามารถในการควบคุมและลดปัญหาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะที่พักอาศัย การใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุน

จากเพื่อน แรงสนับสนุนจากสถานศึกษา กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการละเว้นการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะที่พักอาศัย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร   

3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน แรงสนับสนุนจาก

สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   

 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive 

Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1–3 ปี

การศึกษา 2557 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

จ านวน 6 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 3,806 คน ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ความเชื่อมั่น 0.05 

และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Random Sampling) ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่างจ านวน  398 คน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แบ่งกลุ่มโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์แบ่งขนาดสถานศึกษาตามจ านวนประชากรนักเรียนของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, 2557) 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัวแทนในแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  

โดยวิธีการจับฉลาก สุ่มมากลุ่มละ 2 แห่ง รวมท้ังส้ิน 6 แห่ง 

ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยการใช้สัดส่วน  

สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนที่ได้สัดส่วนกันมีดังนี้ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียน =  
จ านวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
 x ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม 

 

ขั้นตอนที่ 4 ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นปีของแต่ละโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการใช้สัดส่วน  

สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนที่ได้สัดส่วนกันมีดังนี้ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปี =  
จ านวนนักเรียนแต่ละชั้นปี

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
 x ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม 
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ขั้นตอนที ่5 การคัดเลือกตัวแทน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการ

จับฉลากจากใบรายชื่อนักเรียนแบบไม่ใส่กลับคืน ให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คน 

เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้น ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป จ านวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัย

น า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 15 ข้อ ทัศนคติต่อการละเว้นการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย 

จ านวน 7 ข้อ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน 9 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยเสริม ได้แก่ แรง

สนับสนุนจากครอบครัว จ านวน 12 ข้อ แรงสนับสนุนจากเพื่อน จ านวน 12 ข้อ แรงสนับสนุนจาก

สถานศึกษา จ านวน 12 ข้อ ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 

15 ข้อ แบบสอบถามได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 3 ท่าน หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่จะใช้ศึกษาวิจัย จ านวน 30 คน และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่

ระหว่าง 0.71–0.89   

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย

เสริม กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 

ผลการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.10 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.00 อยู่ในกลุ่มอายุมากกว่าหรือ

เท่ากับ 14 ปี โดยอายุน้อยที่สุด เท่ากับ 12 ปี อายุมากที่สุด เท่ากับ 17 ปี และมีอายุเฉล่ีย เท่ากับ 13.36 

ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.91 ปี ส่วนใหญ่  ร้อยละ 42.70 มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.50 ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง น้อยกว่า 60 บาทต่อวัน  

โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองต่ าสุด เท่ากับ 20 บาทต่อวัน ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองสูงสุด เท่ากับ 

300 บาทต่อวัน และได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง เฉล่ีย เท่ากับ 60.02 บาทต่อวัน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 26.66 บาทต่อวัน  ส าหรับผลการศึกษาพฤติกรรมการละเว้นการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.07, S.D.= 0.57)  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ ลักษณะท่ีพักอาศัย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน แรงสนับสนุนจากสถานศึกษา และการแปลผล 

ข้อความ Min Max �̅� S.D. การแปลผล 

ปัจจัยน า      

 - ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  0.20 1.00 0.87 0.13 มาก 

 - ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2.07 5.00 3.97 0.63 มาก 

ปัจจัยเอื้อ      

 - ลักษณะที่พักอาศัย  0.00 1.00 0.55 0.22 ปานกลาง 

 - การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  1.44 4.00 2.67 0.40 ปานกลาง 

ปัจจัยเสริม      

 - แรงสนับสนุนจากครอบครัว  1.42 5.00 3.75 0.71 มาก 

 - แรงสนับสนุนจากเพื่อน  1.25 5.00 3.29 0.73 ปานกลาง 

 - แรงสนับสนุนจากสถานศึกษา  1.33 5.00 3.95 0.73 มาก 

 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาปัจจัยน าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก ( �̅�= 0.87,  

S.D.= 0.13; �̅� =3.97, S.D.= 0.63 ตามล าดับ) ส่วนปัจจัยเอื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่พักอาศัย

เอื้อต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง  

(�̅�= 0.55, S.D.= 0.22; �̅�= 2.67, S.D.= 0.40 ตามล าดับ) ส าหรับปัจจัยเสริมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และสถานศึกษาอ ยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.75, S.D.= 0.71; 

 �̅�= 3.95, S.D.= 0.73 ตามล าดับ) ส่วนการได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง  

(�̅�= 3.29, S.D.= 0.73) 

ตารางที่ 2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโทษของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติ

ต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ ลักษณะท่ีพักอาศัย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจัย

เสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน แรงสนับสนุนจากสถานศึกษา กับพฤติกรรมละเว้นการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวแปร 

พฤติกรรมละเว้น 

การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

r P-value 

ปัจจัยน า   

 - ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  0.255** < 0.001 

 - ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  0.322** < 0.001 

ปัจจัยเอื้อ   

 - ลักษณะที่พักอาศัย  0.131**   0.009 

 - การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  0.235** < 0.001 

ปัจจัยเสริม   

 - แรงสนับสนุนจากครอบครัว  0.446** < 0.001 

 - แรงสนับสนุนจากเพื่อน  0.473** < 0.001 

 - แรงสนับสนุนจากสถานศึกษา  0.562** < 0.001 

* p < 0.05,  ** p < 0.01 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ

ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมละเว้นการดื่ม

เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์  อ ย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  ( r= 0.255, p< 0.001; r= 0.322, p< 0.001 

ตามล าดับ) ด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะที่พักอาศัย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r= 0.131,  

p< 0.009; r= 0.235, p< 0.001 ตามล าดับ) และด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนจากครอบครัว 

แรงสนับสนุนจากเพื่อน และแรงสนับสนุนจากสถานศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมละเว้น

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.446, p<0.001; r= 0.473, p< 0.001;  

r= 0.562, p< 0.001 ตามล าดับ)  

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ด้านข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

60.10 มีอายุระหว่าง 14–17 ปี ร้อยละ 53.00 และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 

42.70 ส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง น้อยกว่า 60 บาทต่อวัน ร้อยละ 52.50 ด้านปัจจัยน าพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีทัศนคติต่อการละเว้นการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเอื้อพบว่า มีลักษณะที่พักอาศัย และมีการใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง และด้านปัจจัยเสริมพบว่า ได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว  

และสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับผล

การศึกษาระดับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมละเว้นการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์  

(r= 0.255, p< 0.001), ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= 0.322, p< 0.001), 

ลักษณะที่พักอาศัย (r= 0.131, p= 0.009), การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (r= 0.235, p< 0.001), 

แรงสนับสนุนจากครอบครัว (r= 0.446, p< 0.001), แรงสนับสนุนจากเพื่อน (r= 0.473, p< 0.001) 

และแรงสนับสนุนจากสถานศึกษา (r= 0.562, p< 0.001) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

มีดังนี้ 

ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

ระดับต่ ากับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= 0.255, p< 0.001) ซึ่งสามารถอธิบาย

ความรู้เป็นปัจจัยน าส าคัญ  ที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม แต่การเพิ่มความรู้ไม่ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเสมอไป ถึงแม้ความรู้จะมีความสัมพันธ์และเป็นส่ิงจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรม

ละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Green and Kreuter, 1991) แต่อย่างไรก็ตามความรู้อย่างเดียวไม่
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เพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ จะต้องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย การศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง

กับผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ชลธิชา อรุณพงษ์, 2552) และกลุ่มนักศึกษา (โชติวัน อนุจร, 2554) ท่ีพบว่า ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p< .05) 

ทัศนคติต่อการละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ

พฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= 0.322, p< 0.001) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างเชื่อว่าหากกระท าพฤติกรรมอย่างหนึ่งผลลัพธ์จะออกมาในแง่บวก ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการกระท า

พฤติกรรมนั้น แต่หากเชื่อว่าผลลัพธ์จะไม่ดีก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Fishbein and Ajzen, 

1975) การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชลธิชา อรุณพงษ์, 2552) และกลุ่มนักศึกษา (โชติวัน อนุจร, 

2554) ที่พบว่า ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) 

ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับพฤติกรรมละเว้นการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= 0.131, p= 0.009) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ยอมรับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปกติ  มีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนที่ไม่ยอมรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถอธิบายได้ว่า สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนับว่ามี

อิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก เพราะถ้าสภาพแวดล้อมเป็นเช่นไรย่อมท าให้บุคคลที่อยู่ในชุมชนได้เห็นและ

เกิดการประพฤติปฏิบัติตามได้ (McLeroy และคณะ, 1988) การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (Arthur และคณะ, 2002) 

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชลธิชา อรุณพงษ์, 2552) และกลุ่มนักศึกษา (พรพิมล วรวุฒิพุทธ

พงศ์ และสงคราม เชาว์ศิลป์, 2551; โชติวัน อนุจร, 2554) ที่พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) 

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับพฤติกรรมละเว้นการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= 0.235, p< 0.001) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาว่างที่ล่อแหลมต่อการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ สามารถอธิบายได้ว่า การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นปัจจัยที่จะช่วยเอื้อให้บุคคลสามารถ

แสดงพฤติกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นได้ หากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือเหมาะสมจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงให้

บุคคลเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเช่นกัน (อรัญ คูณค า, 2553) การศึกษาครั้งนี้

สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชลธิชา อรุณพงษ์, 2552) และกลุ่มนักศึกษา (โชติวัน อนุจร, 2554) ที่พบว่า 

การใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p< .05) 
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ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ

พฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( r= 0.446, p< 0.001) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า  

กลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบหรือลักษณะของค าพูดแสดงความห่วงใย การเตือน และ

ความรักใคร่ผูกพันจากครอบครัวในระดับมาก มีแนวโน้มที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่า กลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้รับความรักใคร่ผูกพันในครอบครัวในระดับน้อย การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา

ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (Willard 

และคณะ, 2008) กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชลธิชา อรุณพงษ์, 2552) และกลุ่มนักศึกษา 

(โชติวัน อนุจร, 2554; มนตรี สกุลเดช, 2557) ที่พบว่า แรงสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) 

แรงสนับสนุนจากเพื่อนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมละเว้นการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= 0.473, p< 0.001) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เพื่อนเป็นแหล่งสนับสนุนปฐมภูมิ

ของวัยรุ่นที่มีความส าคัญรองลงมาจากครอบครัว เพื่อนจึงมีอิทธิพลในการเสริมแรงมากที่สุด โดยเฉพาะ

เพื่อนสนิทที่สุด (Green and Kreuter, 1991) ซึ่งการคบเพื่อนย่อมมีทั้งคุณและโทษ ถ้าวัยรุ่นเลือกคบ

เพื่อนที่ดีท่ีจะชักจูงไปในทางที่ดี ในทางตรงกันข้ามหากเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีก็อาจน าไปในทางที่เสื่อมถอย

ได้เช่นกัน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2540) การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชลธิชา อรุณพงษ์, 2552) และ

กลุ่มนักศึกษา (โชติวัน อนุจร, 2554; มนตรี สกุลเดช, 2557) พบว่า แรงสนับสนุนจากเพื่อนมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) 

แรงสนับสนุนจากสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมละเว้นการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= 0.562, p< 0.001) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรมส่ัง

สอน การได้รับความช่วยเหลือ ค าแนะน า ค าปรึกษา และเป็นต้นแบบที่ดี อีกทั้งสถานศึกษายังมี

กฎระเบียบที่เข้มงวดและมีบทลงโทษ จึงเป็นการเสริมแรงให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมละเว้นการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชลธิชา อรุณพงษ์, 2552) และกลุ่มนักศึกษา  

(โชติวัน อนุจร, 2554; มนตรี สกุลเดช, 2557) ที่พบว่า แรงสนับสนุนจากสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและ

แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการพัฒนาแกนน านักเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้เรื่องโทษของการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ ( PRECEDE– 

PROCEED Model)  

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม

วัยรุ่นตอนต้นในการศึกษานอกระบบ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.สุพัฒนา ค าสอน ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท า

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่กรณีศึกษาทุกท่านที่ให้ความ

อนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บข้อมูล  และท าการวิจัย รวมทั้งนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในการตอบแบบสอบถาม และขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ

แก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย  
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธต์่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
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บทคัดย่อ 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว คือ การท่ีมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว โดยท่ีทารกไม่จ าเป็นต้องได้รับ

น้ าหรืออาหารเสริมใดๆ  เนื่องจากในนมแม่มีปริมาณน้ าและสารอาหารเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโต  ประเทศไทยมี

การรณรงค์ให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนตามนโยบายบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จในการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ แต่ปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน  6 เดือนต่ ากว่าเป้าหมาย งานวิจัย

นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลไปข้างหน้าเพื่อศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนและ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนในทารกท่ีคลอดท่ีโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเก็บข้อมูลจากมารดาท่ีคลอดบุตรอายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจนไม่สามารถให้นมบุตรได้ และบุตรไม่มีภาวะเจ็บป่วยรุนแรง เก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์

มารดาหลังคลอด 1 ครั้ง และ เก็บข้อมูลจากการโทรศัพท์ติดตามอีก 6 ครั้ง จนถึงอายุ 6 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

แจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการกินนมแม่ใช้สถิติ  

Chi-square test และ Fisher-exact test ผลการศึกษาพบว่า  มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 262 คน มารดาท่ีเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง

เดียวนาน 6 เดือนคือ มารดาทราบนโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ มารดามีความรู้เก่ียวกับการให้นมบุตร  

ค าส าคญั: ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 

 

Abstract 

 Exclusive breastfeeding means that the infant receives only breast milk, no other liquids or solids are 

given not even water. There are many benefits of breastfeeding such as immunity, nutrient and safety for infant. 

Thailand has campaigned exclusive breastfeeding for 6 months by 10 steps to success breastfeeding policy. 

However, the rates of exclusive breastfeeding for six months in Thailand are below target. This research is 

prospective descriptive study aimed to identify factors that affecting breastfeeding and rate of exclusive 

breastfeeding at least six months. Data were collected from gestational age 35 weeks’ mothers who gave birth in 

Naresuan University Hospital. The mothers had no illness that contraindication of breastfeeding and children had 

no illness and congenital anomalies. The mothers were interviewed within the first 24 hours after birth and will be 
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followed by phone six times until 6 months after delivery. Data were analyzed by frequency, percentage of the 

average and the correlation between the factors associated with breastfeeding used Chi-square test and  

Fisher-exact test. The study found that 262 participants, exclusive breastfeeding for 6 months were 45.5 %. 

Factors associated with promoting of exclusive breastfeeding for six months were the mothers known the hospital 

policy and had knowledge regarding breastfeeding. 

Keywords: factors affecting on exclusive breastfeeding,  exclusive breastfeeding 

 

บทน า 

น้ านมแม่มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านของคุณค่าสารอาหาร  มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค ลดโอกาส

การเกิดโรคต่างๆ สะอาด ปลอดภัย และประหยัด  รวมทั้งมารดายังได้ประโยชน์จากการให้นมบุตรด้วย 

เช่น ท าให้มดลูกเข้าอู่เร็ว  ลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านม ช่วยในการคุมก าเนิด (Wagner &  Anderson, 

1996, pp. 283-93) ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก  (World Health Organization; WHO) และ องค์การ

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’ s Fund; UNICEF) รณรงค์ให้เด็กทุกคน

ควรได้รับการเล้ียงด้วยนมแม่อย่างเดียว เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (WHO, 2003)  

และในปี พ.ศ. 2568 ทางองค์การอนามัยโลกตั้งเป้าหมายให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

นาน 6 เดือนอย่างน้อยร้อยละ 50 แม้กระนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา พบว่าในปี  

พ.ศ. 2546 อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน เพียงร้อยละ 14.2 ในทางกลับกัน  

จากรายงานขององค์การยูนิเซฟโลกในช่วง ปี พ.ศ. 2529-2543 ประเทศสวีเดนและประเทศโซเวียต  

มีอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.7 เป็นร้อยละ 72.2-90 (Hofvander, 

2005, pp. 1012-6) จะเห็นว่าประเทศต่างๆมีอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่แตกต่างมาก  และจาก

การศึกษาในต่างประเทศพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือนคือ 

มารดาอายุน้อย มารดามีระดับการศึกษาสูง ครอบครัวมีขนาดเล็กและให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ มารดามีทัศนคติที่ดี และเห็นความส าคัญของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ (Mikiel-Kostyra, Mazur & 

Wojdam-Godek., 2005, pp. 52-9.; Uchendu, Ikefuna & Emodi, 2009, pp. 403-6.; Kim, Kim, 

& Yoo, 2013, pp. 177-80.) 

ส าหรับประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)  

มีนโยบายให้มารดาเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และในขณะที่

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนทารกไม่จ าเป็นต้องได้รับน้ าหรืออาหารเสริมใดๆ  เนื่องจากในนมแม่มีปริมาณ

น้ าและสารอาหารเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโต จากการศึกษาในประเทศไทยปี 2539-2554 มีอัตรา

ก าร เล้ี ย ง ลู กด้ วยนมแม่ ร้ อ ยละ  3-15ต ามล าดั บ  (Hangchaovanich, & Voramongkol, 2006,  

pp. 173-7.)  และจากการส ารวจในกรุงเทพมหานครอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง  

6 เดือนแรกหลังคลอดมีเพียงร้อยละ1.7 เท่านั้น (Key Findings, 2009.)  ในประเทศไทยมีผู้ศึกษาพบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือน มีหลายประเด็น เช่น อายุของมารดา ระดับการศึกษา

ของมารดา  ระยะเวลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด  ครอบครัวให้การสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ (ขนิษฐา ปานย้ิม และกรรณิการ์ กันธะรักษา, 2555, น. 66-78.; ภัทรพร ชูประพันธ์, วีณา  

เที่ยงธรรม, และปาหนัน พิชยภิญโญ, 2557 , น. 1723-32.; ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นันทา กาเล่ียง,  
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อนงค์ ภิบาล, รัตนา ใจสมคม, และวนิสา หะยีเซะ, 2557,น. 123-133.) ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะท าให้

สามารถวางนโยบายเพื่อสนันสนุนการล้ียงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือนให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เริ่มก่อตั้งคลินิกนมแม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อดูแลหญิงหลัง

คลอดให้สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้นานอย่างน้อย 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจาก

คลินิกฝากครรภ์ โดยมีโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ เป็นโครงการที่ให้ความรู้แก่บิดามารดาในช่วง

ตั้งครรภ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะ ตั้งครรภ์  การเตรียมตัวในการคลอด รวมถึงการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

ในห้องคลอด หากมารดาและทารกไม่มีปัญหาจากการคลอด พยาบาลที่ห้องคลอดจะกระตุ้นทารกได้ดูด

นมมารดาภายใน 30 นาที  มารดาและทารกจะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา (rooming-in) หลังจากย้าย

มารดาและทารกไปที่หอผู้ป่วยหลังคลอดพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยจะกระตุ้นให้ทารกได้ดูดนมมารดาทันที 

จากนั้นพยาบาลจากคลินิกนมแม่และกุมารแพทย์จะมาร่วมดูแลทารกและหญิงหลังคลอด  เพื่อประเมิน

และให้การช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก่อนกลับบ้านหญิงหลังคลอดจะได้รับการประเมินวิธีการให้

นม ความมั่นใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และวิธีบีบเก็บน้ านม โดยพยาบาลจากคลินิกนมแม่  

นอกจากนั้นคลินิกนมแม่ยังให้บริการรับปรึกษาหลังจากมารดาหลังคลอดกลับบ้าน จากข้อมูลดังกล่าว

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ด าเนินการตามบันได 10 ขั้นสู่ความส าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเรศวร  

ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนและ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกที่เกิดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบ

ความส าเร็จมากขึ้น  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (prospective study)  กลุ่มตัวอย่าง

คือมารดาที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที่มารดาและบุตรจะต้องมีคุณลักษณะ

ดังต่อไปนี้ มารดาที่คลอดบุตรอายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจนไม่สามารถให้นมบุตร

ได้ เช่น  มารดาเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ  มารดาติดเชื้อเอชไอวี  มารดาจะต้องสามารถติดตามข้อมูลจาก

การโทรศัพท์ ได้จนถึง  6  เดือนหลังคลอด และบุตรไม่มีภาวะเจ็บป่วยรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย ติดเชื้อใน

กระแสเลือด โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด หรือมีภาวะผิดรูปแต่ก าเนิด โดยมารดาหลังคลอดจะได้รับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย หลังจากเซ็นยินยอมเข้าร่วมโครงการแล้วมารดาหลังคลอดจะได้รับการสอบถาม

ตามแบบเก็บข้อมูล การวิจัยนี้เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555-31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามหลัง

คลอดภายใน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย ลักษณะพื้นฐานได้แก่ อายุของมารดา อาชีพ อายุครรภ์ การได้รับ

นมแม่ในบุตรคนก่อน จ านวนวันที่สามารถลาคลอดได้ ความต้ังใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสนับสนุนให้

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัว ผู้เลี้ยงดูหลังคลอด มารดาหลังคลอดรับทราบนโยบายการส่งเสริมการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน แหล่งความรู้ที่มารดาได้รับเกี่ยวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และมารดามี

ความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่มากน้อยเพียงใด ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามติดตามหลังคลอด อายุ 7 วัน  
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14 วัน 45 วัน 2 เดือน  4 เดือน และ 6 เดือน ประกอบด้วย ลักษณะการให้นม (นมแม่อย่างเดียว นมแม่

ร่วมกับนมผสม  และนมผสมอย่างเดียว)  จ านวนมื้อและอายุที่เริ่มให้อาหารเสริม ปัญหาของมารดาและ

บุตรที่ท าให้ไม่สามารถให้นมแม่อย่างเดียวได้ โดยที่การให้นมแม่อย่างเดียวหมายถึง การที่ทารกได้รับนม

แม่อย่างเดียว (ทั้งจากมารดาโดยตรงหรือจากการบีบเก็บ) โดยที่ไม่ได้รับนมผสม  น้ า หรืออาหารเสริม

อื่น ยกเว้น ยา หรือวิตามินต่างๆ  

การรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยได้เตรียมแบบสอบถามและท าความเข้าใจกับผู้เก็บข้อมูล 

2. ขั้นด าเนินการ  

2.1  ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์จากหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอดและหอผู้ป่วย

พิเศษ 

2.2  ผู้เก็บข้อมูลแนะน าตนเองและอธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บข้อมูล หลังจากนั้นให้

เซ็นยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 

2.3  ผู้เก็บข้อมูลสอบถามข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 

และ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล ในส่วนที่ 2 ในวันที่ 7, 14,  45,  2 เดือน  4 เดือน  และ 

6 เดือน หลังคลอดตามล าดับ 

2.4  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขที่รับรองโครงการ 55 02 04 0019 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การหาค่าสหสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการกินนมแม่ใช้สถิติ Chi-square test และ Fisher-exact test  

  

ผลการศึกษา 

จ านวนมารดาเมื่อแรกคลอดทั้งหมด 262 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตรคน

แรกและคลอดครบก าหนด ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อติดตามจนครบ 6 เดือน พบว่าจ านวนมารดาที่ยังคง

อยู่ในงานวิจัยที่ช่วงเวลาหลังคลอด 6 เดือนทั้งหมด 231 คนคิดเป็นร้อยละ 88.2 แสดงดังแผนภูมิที่ 1 

มารดาที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัย 

ลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ปี) 

น้อยกวา่ 20 27 10.3 

20-30 137 52.3 

มากกวา่ 30 98 37.4 

อาชพี   

             ข้าราชการ  54 20.6 

            พนักงานของรัฐ 62 23.7 

            ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 22 8.4 

            แม่บ้าน 88 33.6 

            อื่นๆ เช่น พนกังานเอกชน 36 13.7 

ล าดับของบุตร 

บุตรคนแรก 150 57.3 

บุตรคนที่ 2-4 112 42.7 

อายุครรภ์ขณะคลอด (สัปดาห์)   

น้อยกวา่ 37 22 8.4 

37-40 214 81.7 

มากกวา่ 40 26 9.9 

 

 
แผนภูมิที่ 1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่อยูใ่นงานวิจัยทีช่่วงเวลาต่างๆ 
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แผนภูมิที่ 2 รอ้ยละของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีวในช่วงเวลาหลังคลอด 

 

พบว่าในวันที่ 7 หลังเกิดมีทารกจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.1 ที่เริ่มกินนมผสม สาเหตุที่

เด็กได้รับนมผสมร่วมด้วยแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านมารดาในช่วงเวลาหลังคลอด 7-14 วัน  

คือ มารดาน้ านมไม่เพียงพอ และหัวนมแตก ในช่วง 4-6 เดือน คือ มารดาท างานนอกบ้านและน้ านมไม่

เพียงพอ ส าหรับปัจจัยด้านทารก คือ ร้องกวน ไม่ยอมดูดนมจากเต้า และติดขวดนม จากการเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับอาหารเสริมพบว่าเด็กส่วนใหญ่ได้รับอาหารเสริม 1 มื้อ เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือน และมีเด็ก 

ร้อยละ 31 ที่ได้รับอาหารเสริมท่ีอายุน้อยกว่า 6 เดือน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6  เดือน 

พบว่ามารดาทราบนโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ มารดามีความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่ มีผล

ต่อการกินนมแม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยท่ีความสัมพันธ์ต่อผลส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

*ระดับนัยส าคญัที่ .05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมาพบอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนค่อนข้าง

ต่ าคื อ  ร้ อ ยล ะ  1 .7 -27  (Hangchaovanich, & Voramongkol, 2006, pp.173-7.; Key Findings, 

2009.; จินตนา บุญจันทร์, พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา, พวงรัตน์ เชาวะเจริญ, และกุสุมา ชูศิลป์, 2554,  

น. 14-24.) อาจเนื่องมาจากเป็นการเก็บข้อมูลของมารดาที่อยู่ในเขคภาคกลางเป็นสังคมเมือง อาจมีวิถี

การด าเนินชีวิตที่แตกต่างจากกลุ่มมารดาในงานวิจัยนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพ แม่บ้านและพนักงานของรัฐ

สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยที่อาชีพแม่บ้านสามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้นานเนื่องจากเป็นการเล้ียง

ลูกเต็มเวลา และพนักงานของรัฐสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในการศึกษาวิจัยนี้ได้รับความรู้เรื่องการบีบ

เก็บน้ านมก่อนไปท างานจากคลินิกนมแม่ และมีบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการให้นมของคลินิกนม

แม่ จึงท าให้มีอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 45.5 นอกจากนั้นยังพบว่าหาก

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลหญิงหลังคลอดได้ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็น

ศูนย์กลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายแม่อาสา จะท าให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สูงขึ้นได้ (ขนิษฐา เมฆกมล, จรัญญา ดีจะโปะ, และชญาดา เนตร์กระจ่าง, 2556, น.47-59.; จินตนา 

ปัจจัย 
N=231 

p-value 
นมแม่(ร้อยละ) นมแม่/นมผสม(ร้อยละ) 

บุตร  

        บุตรคนที่ 1 64(27.7%) 69(29.9%) .343 

        บุตรมากกว่าคนที่ 1 41(17.8%) 57(24.7%)  

ความต้ังใจในการให้นมบุตร 

        น้อยกวา่ 6 เดือน 39(16.9%) 56(24.3%) .261 

        มากกวา่ 6 เดือน 66(28.6%) 70(30.3%)  

จ านวนวันลาคลอด 

       น้อยกวา่ 90 วัน 6(2.6%) 11(70.0%) .669 

       90 วัน 53(22.9%) 60(53.4%)  

       ไม่ต้องลา(ไม่ได้ท างาน) 46(19.9%) 55(23.8%)  

ครอบครัวให้การสนับสนนุ 

       ระดับมาก 91(39.4%) 95(41.2%) .081 

       ระดับปานกลาง 14(6.1%) 31(13.5%)  

ผู้เลี้ยงดูบุตร 

      บิดา/มารดา 83(36.0%) 87(37.7%) .086 

      อื่นๆ 22(9.6%) 39(16.9%)  

ทราบเกี่ยวกับนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

      ไม่ทราบ 95(41.2%) 100(43.3%) .020* 

      ทราบ 10(4.3%) 26(11.3%)  

มีความรู้เกี่ยวกับการให้นมแม่ 

        มาก 11(4.8%) 8(3.5%) .040* 

        ปานกลาง 80(34.7%) 85(36.8%)  

        น้อย 14(6.1%) 33(14.3%)  
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บุญจันทร์, พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา, พวงรัตน์ เชาวะเจริญ, และกุสุมา ชูศิลป์, 2554, น. 14-24.)  

การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่จะส าเร็จได้โรงพยาบาลต้องด าเนินการตามบันได 

10 ขั้นสู่ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงบุคลากรทุกส่วนให้การสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ (Perez-Escamilla, 2007, pp.484-7.; กุสุมา ชูศิลป์, 2555, น. 55-62.) ซึ่งสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงท าให้อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน  

6 เดือนที่สูงกว่าเป้าหมายของประเทศ 

จากการศึกษานี้พบว่า การเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่ประสบความส าเร็จมีปัญหาอยู่หลาย

ช่วง ได้แก่ ช่วง 7-14 วันหลังคลอดเป็นช่วงที่มารดาเริ่มใช้นมผสมในการเลี้ยงลูก เนื่องจากปัญหา หัวนม

แตก และน้ านมไม่เพียงพอ อาจเกิดมาจากเกิดจากท่าทางในการให้นมบุตร ( latch on) ไม่ถูกต้อง  

และมารดาอาจไม่เข้าใจความต้องการปริมาณน้ านมในเด็กแรกเกิด ถึงแม้ว่าก่อนกลับบ้านมารดาหลัง

คลอดจะมีความเข้าใจและสามารถให้นมแม่ได้อย่างดีแล้วก็ตาม แต่เมื่อกลับบ้านก็สามารถพบปัญหาได้ 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการติดตามเย่ียมบ้านโดยบุคลากรทางการแพทย์ หรือเครือข่ายแม่

อาสา เพื่อสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวภายใน 14 วันแรก

คลอด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าหากมารดามีความรู้ความเข้าใจในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

และมีผู้ให้การสนับสนุนเช่น พยาบาลคลินิกนมแม่และบุคคลในครอบครัว จะน าไปสู่การประสบผลส าเร็จ

ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ (Karacam, 2008, pp. 341-9; จินตนา บุญจันทร์, พรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา, 

พวงรัตน์  เชาวะเจริญ, และกุ สุมา ชูศิลป์ , 2554, น. 14-24.; ขนิษฐา ปานย้ิม  และกรรณิการ์  

กันธะรักษา, 2555, น. 66-78.) ช่วงเวลาที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอีกช่วงหนึ่งคือ 

4-6 เดือนหลังคลอด จากการที่มารดาต้องท างานนอกบ้าน แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือการบีบเก็บ

น้ านม (The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee, 2010, pp. 127-30.) และ

สอนให้ผู้เลี้ยงดูเด็กป้อนนมแม่ในขณะที่มารดาท างานนอกบ้าน นอกจากนั้นการให้ความรู้แก่มารดาตั้งแต่

ช่วงตั้งครรภ์หรือการจัดตั้งกลุ่มนมแม่เพื่อให้มารดาที่มีบุตรคนแรกมีที่ปรึกษาในการเล้ียงดูบุตร พบว่าท า

ให้มารดาประสบความส าเร็จในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่นานขึ้น (Vehid , Haciu, Vehid, Gokcay & 

Bulut, 2009, pp. 53-7.; Sudfeld, Fawzi & Lahariya, 2012.)  

อย่างไรก็ตามกฎหมายในประเทศไทยให้มารดาลาหลังคลอดบุตรได้นาน 90 วัน หากที่ท างานมี

นโยบายให้หญิงหลังคลอดสามารถกลับมาท างาน และบีบเก็บน้ านมโดยจัดเตรียมสถานที่อย่างเหมาะสม 

ซึ่งจะท าให้มารดาสามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้นานอย่างน้อย 6 เดือน (Brasileiro, Ambrosano, Marba 

& Possobon, 2012, pp. 642-8.; Ferreira, D’Artibale & Bercici, 2013, pp.405-11.; Hassan & 

Musa, 2014, pp. 85-108.) ปัจจุบันในประเทศไทยมีกฎหมายให้บิดาสามารถลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ 

15 วัน มีการศึกษาพบว่าหากบิดามีส่วนช่วยสนับสนุนในการล้ียงลูกด้วยนมแม่จะท าให้การเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ ป ระสบค วามส า เร็ จม าก ขึ้ น  (Kohlhuber, Rebhan, Schwegler, Koletzko & Fromme, 2008,  

pp. 1127-32.)  

ในงานวิจัยนี้พบว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก นอกจากจะได้นมผสมแล้ว 

ยังได้รับอาหารเสริม ก่อนอายุ 6 เดือนถึงร้อยละ 31  มีการศึกษาพบว่า ในเด็กที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว

นาน 6 เดือนจะมีอัตราความเจ็บป่วยด้วยเรื่องทางเดินอาหารน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับนมแม่ร่วมกับอาหาร
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เสริมในช่วงอายุ 3-4 เดือน (Kramer & Kakuma, 2002.) ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรแนะน าให้

มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่จ าเป็นต้องให้อาหารเสริมจนถึงอายุ 6 เดือน 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้คือ มารดาที่ เข้าร่วมในงานวิจัยนี้ เป็นกลุ่มที่คลอดในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ส่วนหนึ่งไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ท าให้ไม่ได้เข้า

โครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพของโรงพยาบาล ดังนั้นอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนั้นพบว่ามารดาที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัด มีการ

เปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่หลังคลอด ท าให้ไม่สามารถติดตามหลังคลอดได้ อีกประการหนึ่งคือการ

วิจัยนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังเกิด ซึ่งพบว่าหากทารกได้รับนมแม่

ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังเกิดจะท าให้สามารถกระตุ้นน้ านมได้และช่วยลดปัญหาน้ านมไม่เพียงพอ 

(Mullany, et al, 2008, p. 599-603; Kramer & Zetterströ m, 2003, pp. 9-11.) มีอุปสรรคหลาย

ประการในการที่ลูกจะสามารถดูดนมแม่ได้อย่างรวดเร็วภายหลังคลอด หากบุคลากรทางการแพทย์

ตระหนัก และให้ความช่วยเหลือ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  (ภัสรา  

หากุหลาบ และ นันทนา ธราโนวรรณ, 2552, น. 14-23.; ภัทรพร ชูประพันธ์, วีณา เที่ยงธรรม,  

และปาหนัน พิชยภิญโญ, 2557, น. 1723-32.) 

สรุปผลการศึกษา อัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่คลอดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวรคิดเป็นร้อยละ 45.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการส่งเสริมให้เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

นาน 6 เดือนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ มารดารับทราบนโยบายการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วย

นมแม่ของโรงพยาบาล และมารดามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

การน าผลการวิจัยไปใช้ ปัจจัยในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนให้

ประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องมีนโยบายในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ที่ชัดเจน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์เพื่อมีความรู้  

และตระหนักถึงความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือน ในระยะหลังคลอดภายใน 7-14 วัน 

ควรมีการติดตามเย่ียมบ้านเพื่อสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาการให้นมแม่ นอกจากนี้พยาบาลควรสอนวิธี

บีบเก็บน้ านมในกรณีที่มารดาต้องท างานนอกบ้าน และสถานที่ท างานทุกแห่งควรมีมุมนมแม่เพื่อให้หญิง

หลังคลอดที่กลับมาท างานได้บีบเก็บน้ านม 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาที่เข้าโครงการคุณพ่อคุณแม่คุณภาพ

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าโครงการ เพื่อท าเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณรตีภัทร รัตนบวรวัฒ และคุณนิรินธนา แจ้งเปี่ยม ผู้รวบรวมข้อมูล 

ขอขอบคุณคุณศศินิภา ศรีกัลยานิวาท ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จด้วยดี ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนับสนุนทุนวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม

ผู้สูงอายุ และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง จ านวน 220 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน      

ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 74.1 มีการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่  

แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ  (r= 0.615) การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  

(r= 0.557) แรงสนับสนุนจากครอบครัว (r= 0.500) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ ากับการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ (r= 0.492) แรงสนับสนุนทางสังคม

จากเพื่อน (r= 0.444) ส่วนการเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับการเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุ ( r= 0.148, p= 0.03) 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุมากขึ้น ควร

สนับสนุนผู้สูงอายุให้รับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มีทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุท่ีถูกต้อง รวมถึงให้

ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมสนับสนุนอีกด้วย 

ค าส าคญั :  การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ   ผู้สูงอาย ุ

 

Abstract 

             The objective of this cross-sectional descriptive study was to study the elderly’s participation in the 

activity of an elderly club and factors related to the elderly’s participation in the activity of an elderly club.  

The subjects were 220 older people who were members of the elderly club of Nhongyang sub-district health 

promoting hospital, Wungsaipoon district, Phichit province. The data was collected by using questionnaire, which 

had already pass the quality test at satisfied level. The statistical analysis consisted of descriptive statistics  

and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.  
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 The results revealed that more than half of the elderly (74.1%) had a moderate level of the participation 

in the activity of elderly club. Factors moderate positively related to the elderly’s participation in the activity of 

the elderly club at .01 level of significance were received support from the elderly club ( r= 0.615) , perceived 

benefit of the participation in the activity of the elderly club ( r= 0.557), and received support from family  

(r= 0.500). Factors mostly low positively related to the elderly’s participation in the activity of the elderly club 

at .01 level of significance were attitude toward the elderly club (r= 0.492) and received support from friends 

( r= 0.444). In addition, there was a significantly low negative relationship between accessibility to the elderly 

club service and the elderly’s participation in the activity of the elderly club (r= 0.148, p= 0.03).   

 It is recommended that to promote the participation in the activity of elderly club, perceived benefit of 

the participation in the activity of the elderly club and attitude toward the elderly club should be encouraged. 

Moreover, the relevant persons should participate in supporting the elderly to take part in the activity of elderly 

club is also recommended. 

Keywords : Participation  Elderly , The Elderly 

 

บทน า 

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย  ส่งผล

ให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จากปี 2523 มีประชากรสูงอายุร้อยละ 5.46 เพิ่มเป็น

ร้อยละ 9.51 ในปี 2543 และร้อยละ 10.3 ในปี 2548 และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 21 ในปี 2563 

(สถิติผู้สูงอายุ สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย

เริ่มก้าวสู่ สังคมผู้ สูงอายุ (Aging society) นับตั้ งแต่ปี  2548 เป็นต้นมา ตามนิยามขององค์การ

สหประชาชาติที่ก าหนดให้ประเทศที่มีจ านวนร้อยละของผู้สูงอายุตั้งแต่ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 

ให้ถือว่าประเทศดังกล่าวก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (ปราโมทย์ ประสาทกุลและปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2554) 

นอกจากจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ประชากรผู้สูงอายุยังมีอายุขัยเฉล่ียเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

จากรายงานของธนาคารโลก (2016) พบว่า ปี 2543 ประชากรมีอายุขัยเฉล่ีย 70.92 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 

73.1 ปี ในปี 2553 และเป็น 74.4 ในปี 2555 

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรและการที่มีอายุขัยเพิ่มขึ้น ท าให้ประเด็น

ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่น่าสนใจและได้รับความส าคัญเรื่อยมาในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้

เนื่องจากการมีอายุมากขึ้นย่อมมีการเส่ือมสภาพของร่างกาย น าไปสู่ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง

ต่างๆ อาจมีสภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพาในจ านวนที่สูงขึ้น การเปล่ียนแปลงด้านจิตใจจากการ

สูญเสียต่างๆ จนท าให้เกิดความรู้สึก วิตกกังวล ว้าเหว่ หมดหวังในชีวิต  จากรายงานการส ารวจสุขภาวะ

ผู้สูงอายุไทย ปี2556 (กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2556 : 38) พบว่า 

ผู้สูงอายุไทยมีความเจ็บป่วยด้วยโรค/ปํญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41.4 

โรคเบาหวาน ร้อยละ 18.2 ข้อเข่าเส่ือม  ร้อยละ 8.6 เป็นผู้พิการ ร้อยละ 6 และผู้ป่วยติดเตียง  

(ร้อยละ 1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์และไม่มีโรค/ปัญหาสุขภาพ

ดังกล่าว (กรมอนามัย, 2556 : 38) นอกจากปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากความเส่ือมของสภาพร่างกาย

แล้ว ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตสังคม อันเนื่องมาจากการปรับเปล่ียนอย่าง

รวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ทางสังคม การขาด
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รายได้เนื่องจากความสามารถในการท างานลดลงหรือท าไม่ได้เลย จากรายงานการส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุ 

ปี 2556 (กรมอนามัย, 2556 : 38) พบว่าผู้ สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 13.4 เป็นโรคซึมเศร้า 

ร้อยละ 1 หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปได้จะส่งผลให้

ผู้สูงอายุประสบปัญหาด้านจิตใจและปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุจึงควรได้รับบริการการ

ดูแลที่ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากความสูงวัย ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอีกด้วย  

รูปแบบการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ มีการปรับเปล่ียนจากให้บริการที่เน้นการสงเคราะห์ มาเป็น

การจัดบริการดูแลเชิงรุกโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมากขึ้น ท าให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมผ่านระบบ

เครือข่ายหรือชมรมในชุมชน ดังจะเห็นได้จาก จากการรณรงค์สร้างสุขภาพในปีงบประมาณ 2548 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนให้ตั้งชมรมผู้สูงอายุอย่าง

น้อยต าบลละ 1 ชมรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละชุมชน รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมในการสร้างสุขภาพ 

โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ทักษะท่ีจ าเป็น ทรัพยากรอื่นๆ และพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชมรมสร้างสุขภาพที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชน (กระทรวงสาธารณสุข,  

2546: 1) และจากการด าเนินงานตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ในปี 2548 ในด้าน

สาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดให้ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดเป็นสมาชิกของ

ชมรมท่ีมีกิจกรรมทุกเดือน (กรมอนามัย, 2547: 1) 

ชมรมผู้สูงอายุนับเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของชมรม

ผู้ สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านบริการสาธารณะแก่ผู้ สูงอายุเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ 

แลกเปล่ียนข้อมูล ประสบการณ์ และร่วมกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชมรม และชุมชน ช่วย

เพิ่มคุณค่าให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ (แสวง ขาวแก้ว, 2543) จากการศึกษาของ นวพรรษ 

วุฒิธรรม (2543) ถึงเหตุผลที่ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกิจกรรมในชมรม เพราะช่วยคลายเครียด ได้ประโยขน์

ในเรื่องสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และจากการศึกษาของ ศุภวรินทร์ หันกิตติคุณ(2539) พบว่า การมี

ชมรมผู้สูงอายุ การเป็นสมาชิกชมรม การได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรม การได้พบปะสังสรรค์กับ

บุคคลวัยเดียวกันท าให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีขึ้น  การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  

เป็นการแสดงออกถึงความสามารถและวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ท้ังบุคคลภายในชมรมและ

บุคคลภายนอกชมรมจึงเป็นทักษะทางสังคมที่ส าคัญและจ าเป็นที่ผู้สูงอายุควรจะคงใว้ซึ่งพฤติกรรม

ดังกล่าว นับเป็นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งท าให้บุคคลได้รับ

ประโยชน์ในแง่การได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและสถาณการณ์ต่างๆ  (Pender  

et al., 2006)  

ดังนั้นการสร้างเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยการ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นส่ิงจ าเป็นย่ิงในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามจากรายงานการศึกษาของศิริพร เกษธนัง(2550) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า

ผู้สูงอายุร้อยละ 57.1 มีส่วนร่วมในระดับต่ าร้อยละ 28.6 มีส่วนร่วมระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 14.3 

ที่มีส่วนร่วมในระดับสูง และจากการศึกษาน าร่องโดยการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
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ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน  

จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 คน พบว่า ร้อยละ30 มีส่วนร่วมในระดับต่ า ร้อยละ 50 มีส่วนร่วมระดับปาน

กลาง มีเพียงร้อยละ 20 ที่มีส่วนร่วมในระดับสูง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  

เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

             2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  

ทัศนคติต่อชมรมผู้ สูงอายุ การเข้าถึงบริการชมรมผู้ สูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่ อน  

แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ กับการเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด

พิจิตร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยน า ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อชมรม

ผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร   

2. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม

ผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร   

3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

และ แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สู งอายุ  

ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร   

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบการวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive  

Research ) เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

ของผู้ สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  

จ านวน 385 คน ค านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตร ทาโร ยามาเน่ จ านวน 197 คน เพื่อป้องกันการสูญหาย

จากการเก็บข้อมูล จึงเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีกร้อยละ 10 คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวนผู้วิจัยได้
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ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม เป็น 220 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 1. เป็นผู้สูงอายุ 

ที่อ่านออกเขียนได้ 2. ไม่มีปัญหาทางการได้ยินและสามารถส่ือสารเข้าใจภาษาไทยได้ดี  3. ให้ความ

ยินยอมในหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวอย่างเต็มใจ 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างมีระบบ (systematic random 

sampling) จากทะเบียนรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

หนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน

ลักษณะประชากรที่ศึกษา ถ้าคุณสมบัติไม่ครบจะไม่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มจะเริ่มโดยมีช่วง

การสุ่มเท่ากับ 2 จากนั้นท าฉลากสุ่มรายชื่อจากทะเบียนรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ านวนตัวอย่างของแต่

ละหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ตรวจคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ล าดับที่ตรงกับรายชื่อสมาชิกคนใดคนนั้นเป็นตัวอย่าง 

ที่ผู้วิจัยต้องลงไปสัมภาษณ์ กรณีที่ไปแล้วได้คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีชื่อ

ล าดับถัดไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักแนวคิด ทฤษฎี และ

รายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัย

ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะการพักอาศัย จ านวนสมาชิก

ในครอบครัว อาชีพ รายได้ของครอบครัว ต าแหน่งปัจจุบันในชมรมผู้สูงอายุ ต าแหน่งปัจจุบันในชมรม

และภาวะสุขภาพ มีจ านวน 12 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 

และค าถามปลายเปิดให้เติมข้อความ 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 

17 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 2 หมายถึง 

ไม่แน่ใจ 3 หมายถึง เห็นด้วย 

ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 11 ข้อ ลักษณะค าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 2 หมายถึง ไม่แน่ใจ และ 3 หมายถึง 

เห็นด้วย 

ส่วนที ่4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 3 หมายถึง เห็น

ด้วยมาก 

ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ลักษณะค าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  

3 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

ส่วนที่ 6 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ ลักษณะค าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  

3 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
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โดยในส่วนที 2 ถึง ส่วนที่ 6 แปรผลโดย จ าแนกเป็น 3 ระดับ ใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม ตามแนวคิด

การแบ่งช่วง โดยคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.66 หมายถึง ระดับต่ า คะแนนเฉล่ีย 1.67 - 2.33 หมายถึง 

ระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับสูง 

ส่วนที่ 7 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 5 ข้อ ลักษณะค าถามให้

ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวที่คิดว่าถูกที่สุด โดยก าหนดระดับคะแนน ตั้งแต่ 1-3 คะแนน การแปล

ผล เม่ือรวมคะแนนทุกข้อแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5- 8 คะแนน หมายถึง การเข้าถึงบริการชมรม

ผู้สูงอายุอยู่ในระดับต ่า 9-12 คะแนนหมายถึง การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง  

13-15 คะแนน หมายถึง การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูง 

ส่วนที่ 8 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 19 ข้อ ลักษณะ

ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดย 1 หมายถึง เข้าร่วมน้อยมาก 2 หมายถึง เข้าร่วมค่อนข้าง

น้อย 3 หมายถึง เข้าร่วมปานกลาง 4 หมายถึง เข้าร่วมสูง การแปลผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้ค่าคะแนนมากกว่า �̅�+1SD หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับต ่า ค่าคะแนน

เท่ากับ �̅�+1SD หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ใระดับปานกลาง ค่าคะแนนน้อยกว่า 

�̅�- 1SD หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง 

เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 

0.67–1.0 จากนั้นน าเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มีคุณลักษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา จ านวน 30 คน ได้หาค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.841–0.907  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร (Code no.132/58) จากนั้นน าหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และขออนุมัติเก็บ

รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ใช้สถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

     

ผลการศึกษา 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 55.1 อายุระหว่าง 60-64 ปีร้อยละ 33.8 มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 77.8 สถานภาพสมรส อยู่กับคู่สมรสร้อยละ 60.2 ลักษณะการพักอาศัย 

พักอยู่กับลูกหลานร้อยละ 65.3 จ านวนสมาชิกในครอบครัว อยู่รวมกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปร้อยละ 38 

อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรกรรมร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ไม่มีอาชีพร้อยละ 30.1 รายได้ของครอบครัว
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือมีรายได้ต่ ากว่า 5000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 72.2 ภาวะสุขภาพส่วนใหญ่พบว่า

มีโรคประจ าตัวอยู่ร้อยละ 61.6 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยน า ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุน

ทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ 

                     ข้อความ     x  SD การแปลผล 

ปัจจัยน า 

  - การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

 

2.41 

 

0.506 

      

    สูง 

  - ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ 2.49 0.337     สูง 

ปัจจัยเอื้อ    

  - การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ 2.26 0.787 ปานกลาง 

ปัจจัยเสริม    

 - แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  2.27 0.612 ปานกลาง 

 - แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 2.23 0.571 ปานกลาง 

 - แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ 2.31 0.568 ปานกลาง 

 

           จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาปัจจัยน าพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (= 2.41, S.D.= 0.506; 

= 2.49 , S.D.= 0.337) ส่วนปัจจัยเอื้อพบว่าการเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุอยู่ในปานกลาง ( = 

2.41, S.D.=0.506) ปัจจัยเสริมพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.27, S.D.= 0.612;  

=2.23, S.D.= 0.571; =2.31, S.D.=0.568) 

 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ าแนกตาม การเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

              การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับต่ า                32   14.8 

การเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายอุยู่ในระดับปานกลาง     160 74.1 

การเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายอุยู่ในระดับสูง       24 11.1 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 74.1 เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง 

รองลงมาร้อยละ 14.8 เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับต่ า มีเพียงร้อยละ 11.1 ที่มีการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง  
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ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทาง

สังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ 

ตัวแปร 
การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

r P-value 

ปัจจัยน า   

 - การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 0.557** < 0.001 

 - ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ 0.492** < 0.001 

ปัจจัยเอื้อ   

 - การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ 0.148*   0.03 

ปัจจัยเสริม   

 - แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  0.444** < 0.001 

 - แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  0.500** < 0.001 

 - แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ  0.615** < 0.001 

* p < 0.05,  ** p < 0.01 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ  

(r= 0.615) การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (r = 0.557) แรงสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว (r= 0.500)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ ากับการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้ สูงอายุ ที่ ระดับนัยส าคัญ  0.01 ได้แก่  ทัศนคติต่อชมรมผู้ สูงอายุ ( r= 0.492)  

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (r= 0.444) ส่วนการเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์

ทางบวกในระดับต่ ากับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (r= 0.148, p= 0.03) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัย

น า ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.557, p< 0.001) นั้นคือผู้สูงอายุจะมีการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุมากขึ้น เมื่อมีการรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุมากขึ้น   

ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า การที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดๆ มักจะค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของการ

กระท านั้น ซึ่ง กรีนและคณะ (Green, et. al. 1975) กล่าวว่า การที่บุคคลจะยอมรับและปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพได้ เมื่อมีการรับรู้ถึงประโยชน์ หรือข้อดีของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากนี้ เพนเดอร์ 

(Pender. 1996: 68) ได้กล่าวใว้ว่าหากบุคคลรับรู้ว่าพฤติกรรมที่ตนกระท านั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของ

ตนจะส่งผลให้ บุคคลมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้น ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ประโยชน์จะมี

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ  สดใส ศรีสอาด (บทคัดย่อ: 

2540) ที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ แต่ไม่สอดคล้องกับ ปราณี อิ่มสมบัติ (2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

766 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.492, p< 0.001) นั้นคือผู้สูงอายุ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อชมรมผู้สูงอายุ จะมีการเข้า

ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วย ซ่ึงอาจอธิบายได้ว่า ทัศนคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อส่ิงหนึ่งส่ิง

ใดโดยมีการประเมินคุณค่าของส่ิงนั้น ถ้าทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งส่ิงใดเป็นไปในทิศทางใด พฤติกรรม

หรือการกระท าจะเป็นไปในทิศทางนั้น ดังนั้นผู้สูงอายุมีความรู้สึกที่ดีต่อชมรมผู้สูงอายุจะมีการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉรี หังสสูต (2549), ปราณี อิ่มสมบัติ (2546), 

พงษ์รัชนี อรชร(2544), สุมนัส วงศ์กุญชร (2537: 99-101) และ โสภิดา เมธาวี (2535: 59) พบว่า

ทัศนคติต่อชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 

ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ( r= 0.148, p= 0.03 ) นั้นคือผู้ สูงอายุ ที่มีการเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ จะมีการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสอดคล้องกับการศึกษาของ โสภิดา เมธาวี (2535: 59) ที่พบว่า การเข้าถึงบริการ

ชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  แต่ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ปราณี อิ่มสมบัติ (2546 ) ที่พบว่า การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง 

ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม

ผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.444, r= 0.500, r= 0.615, p< 0.001 ตามล าดับ) แสดงว่า

กลุ่มตัวอย่าง ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แรงสนับสนุน

ทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ การศึกษานี้ สอดคล้อง  ปราณี  

อิ่มสมบัติ (2546: 63-64) ที่พบว่าการได้รับสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่

ส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคม เพราะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

มีการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับ ธราธร ดวงแก้ว และ หิรัญญา เดชอุดม (2550) 

แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว 

ผู้สูงอายุที่ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวจะขาดความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจรวมทั้งเศรษฐกิจ จึงต้องหันไป

พึ่งการช่วยเหลือจากบุคคลหรือองค์กรสังคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการที่จะ

ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของตนเองควบคู่ไปกับการช่วยเหลือจากภายนอกครอบครัว  เช่น  

กลุ่มอาสาสมัครทั้งองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน  4. ความต้องการที่ลดการพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยลง 

หากครอบครัวและสังคมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวและสังคมแล้ว 

จะเป็นการช่วยผู้สูงอายุให้รู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระแก่สังคมในบั้นปลายชีวิต 

 

สรุปผลการศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง 

ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปาน

กลาง ปัจจัยน า ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  และทัศนคติต่อชมรม
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ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยเอื้อพบว่า การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุอยู่ในปานกลาง ปัจจัยเสริม

พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 

ปัจจัยน าได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (r= 0.557, p< 0.001) ทัศนคติ

ต่อชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ( r= 0.492, p< 0.001) ปัจจัยเอื้อ ได้แก่  

การเข้าถึงบริการชมรมผู้สูงอายุ ( r= 0.148 , p= 0.03 )ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้ สูงอายุ มีความสัมพันธ์

กับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง อ าเภอ

วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.444, r= 0.500, r= 0.615, p< 0.001 ตามล าดับ)   

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

มากขึ้น ควรสนับสนุนผู้สูงอายุให้รับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มีทัศนคติต่อชมรม

ผู้สูงอายุที่ถูกต้อง รวมถึงให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมสนับสนุนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงควรศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม 

กระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

2. ควรท าการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ การให้ความหมายและมุมมองของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการเข้า

ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อท าความเข้าใจที่ลึกซึ้งตามสภาพและบริบททางวัฒนธรรมของพื้นที่ ซ่ึงจะ

เป็นแนวทางในการสนับสนุนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 กิตติกรรมประกาศ 

การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างย่ิงจาก ดร.สุพัฒนา  ค าสอน  

ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ อย่างใกล้ชิดตลอดมานับตั้งแต่เริ่มจนกระทั่ง

ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างย่ิงขอขอบพระคุณ  ดร.วุฒิชัย 

จริยา, นายวีระ ดีมั่น และนายนที กุลธรรม ที่ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ขอขอบพระคุณ  

นายวสุท ตันติเจริญ สาธารณสุขอ าเภอวังทรายพูน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน คณะกรรมการชมรม

ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ท่ีอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลในพื้นที่  และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

ทุกท่านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง ต าบลวังทรายพูน อ าเภอ 

วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่ได้เสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ นอกจากนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องใน
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การท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ทุกท่านที่ได้กรุณาให้การสนับสนุน ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบ

ให้ผู้สนใจในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุทั้งมวล  
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บทคัดย่อ 

การฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก เป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย แต่มีการศึกษาเก่ียวกับ

ปัจจัยส าเร็จในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกน้อย วิจัยนี้จัดท าเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราความส าเร็จในการ

ตั้งครรภ์โดยวิธีการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก และศึกษาอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

การศึกษานี้ วิเคราะห์อัตราส าเร็จการต้ังครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ต่างๆกับอัตราส าเร็จในการตั้งครรภ์ ในผู้มีบุตรยากท่ีได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกในแผนกสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 173 คู่ / 400 IUI cycles โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและแฟ้ม

ประวัติผู้มีบุตรยาก (1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558) พบอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ 7.00 ของครั้งในการฉีด

น้ าเชื้ออสุจิ และร้อยละ 13.29 ของคู่สมรสท่ีรักษาโดยวิธีการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก พบปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ

ในการตั้งครรภ์โดยการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุของฝ่ายหญิงท่ีน้อยกว่า 35 ปี 

(OR: 2.972, 95%CI:1.105-7.992, P-value=0.024), จ านวน mature follicle ตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป (OR: 2.731, 

95% CI: 1.257-5.932, P-value=0.009) , การกระตุ้นไข่ด้ วย clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropin (OR: 

2.706, 95% CI: 1.241-5.901, P-value=0.010), ความหนาเยื่อบุโพรงมดลูกน้อยกว่าเท่ากับ 6 มม. (OR: 3.329, 

95% CI :1.460-7.592,P-value=0.003), การใช้โปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้ออสุจิ (OR: 4.810, 95% CI: 

2.151-10.563, P-value<0.001) และจ านวนอสุจิท่ีเคล่ือนไหวหลงัปัน่ล้างมากกว่า 10 ล้านตัว (OR:3.413, 95% CI: 

1.414-8.239,  P-value=0.004) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา, ท านายโอกาสในการตั้งครรภ์ และวางแนวทาง

ในการดูแลรักษา 

ค าส าคญั: การฉีดน้ าเชื้ออสุจเิข้าสู่โพรงมดลูก  อัตราการต้ังครรภ ์

 

 

 

  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

770 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

Abstract 

The objective of this study was to identify factors affecting pregnancy rate and evaluate the pregnancy 

outcomes in intrauterine insemination cycles at Naresuan University Hospital. Medical and infertile records of 173 

infertile couples who had undergone a total of 400  cycles were reviewed retrospectively from January 2013  to 

December 2015. The overall clinical pregnancy rate was 7% per cycle and 13.29% per couple. The predictive 

factors that significantly influenced pregnancy rate were woman’s age< 35 years old (OR:2.972, 95% CI:1.105-

7.992, P-value=0.024), number of mature follicle ≥3 follicles (OR: 2.731, 95% CI: 1.257-5.932, P-

value=0.009), ovarian stimulation using clomiphene citrate and gonadotropin (OR: 2.706, 95% CI: 1.241-

5.901, P-value=0.010), endometrial thickness ≤6 mm. (OR: 3.329, 95% CI: 1.460-7.592, P-value=0.003), 

progesterone administration (OR: 4.810, 95% CI: 2.151-10.563, P-value<0.001) and post-wash total motile 

sperm count> 10 million (OR: 3.413, 95% CI: 1.414-8.239, P-value=0.004) The other variables had no 

effect on pregnancy rate. 

Keywords: Intrauterine insemination, Pregnancy rate, Predictive factor 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) หมายถึงการที่คู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างสม่ าเสมอ 

โดยไม่ได้คุมก าเนิดเป็นระยะเวลา1ปี แล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ (World Health Organization, 2015) 
 จากการศึกษา 190 ประเทศทั่วโลก ในปี 2010โดย World Health Organization พบกลุ่มคู่สมรส

มีภาวะมีบุตรยากคิดเป็นร้อยละ 12.4 ของจ านวนคู่สมรสทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลจาก Centers for Disease 

Control and Prevention ในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2006-2010 พบว่าร้อยละ 6 ของคู่สมรส มีภาวะ

มีบุตรยาก และจากการส ารวจในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติพบร้อยละ 11 

ของคู่สมรสมีปัญหาเรื่องภาวะมีบุตรยาก 

 ปัจจุบันมีกระบวนการเทคโนโลยีทางการแพทย์หลากหลายวิธีในการช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก 

โดยวิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ การฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก และการท าเด็กหลอดแก้ว ซึ่งการฉีดน้ าเชื้ออสุจิ

เข้าโพรงมดลูกเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถใช้ได้กับคู่สมรสที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากที่มี

สาเหตุจากทั้งฝ่ายหญิง เช่น cervical factors, ovulatory dysfunction และendometriosis เป็นต้น และ

สา เหตุจากฝ่ ายชาย เช่น  low sperm quality, ejaculatorydis orders เป็นต้นอีกทั้ ง วิ ธีนี้ มี ข้ อดีคื อ  

เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยและค่าใช้จ่ายไม่สูง จากการศึกษาอัตราส าเร็จการตั้งครรภ์ (Dermir, B., et al, 

2011, p. 420) จากวิธีดังกล่าว มีความแตกต่างกันในหลายการศึกษาโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 8-22  

ซึ่งความส าเร็จการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุฝ่ายหญิง, 

ดัชนีมวลกายฝ่ายหญิง, ระยะเวลาของการมีบุตรยาก, วิธีการกระตุ้นไข่, ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก, 

จ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวภายหลังการเตรียมน้ าเชื้อ และสาเหตุของการมีบุตรยาก เป็นต้นจากการทบทวน

วรรณกรรมยังพบว่ามีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษา

ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์โดยวิธีการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก โดยเลือก

สถานที่คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา 

 1.ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการตั้งครรภ์โดยวิธีการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก  

 2.อัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก 

สมมติฐาน 

1. อายุของฝ่ายหญิง, ค่าดัชนีมวลกายฝ่ายหญิง, ระยะเวลาในการมีบุตรยาก, วิธีการกระตุ้นไข่, 

จ านวนไข่ที่เจริญเต็มที่หลังการกระตุ้น, ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก, การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

หลังการฉีดน้ าเชื้อ, ชนิดของภาวะมีบุตรยาก, จ านวนครั้งที่ท าการฉีดน้ าเชื้อ และจ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหว

หลังการเตรียมน้ าเชื้อ มีผลต่อความส าเร็จในการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก 

2. อัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกร้อยละ 10 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีลักษณะการด าเนินการวิจัยเป็นเชิงวิเคราะห์ แบบ 

retrospective cohort study  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรที่น ามาศึกษาครั้งนี้ คือคู่สมรสท่ีมีภาวะมีบุตรยากและได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วย

นอกในแผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงมกราคม 2556 ถึง 

ธันวาคม 2558 จ านวน 176 คู ่/403 IUI cycles 

โดยเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง คือ คู่สมรสท่ีได้รับการวินิจฉัย

ภาวะมีบุตรยากที่เข้ารับการรกัษาในแผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

และได้รับการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก ระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึง ธันวาคม 2558  

เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง  

1. คู่สมรสที่ได้รับการฉีดน้ าเชื้อที่ผ่านการแช่แข็ง  

2. คู่สมรสฝ่ายหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะท่อน าไข่ตันทั้งสองข้าง 

จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 176 คู่ /403 IUI cycles มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยท้ังหมด จ านวน 176 คู่ ถูกคัดออก 3 คู่ / 3 IUI cycles เนื่องจากมีคุณสมบัติเข้า

ตามเกณฑก์ารแยกผู้เข้าร่วมโครงการออกจากโครงการวจิัย ซึ่งสามารถแจกแจงไดด้ังนี้ 

1. คู่สมรสที่ได้รับการฉีดน้ าเชื้อที่ผ่านการแช่แข็ง 2 คู่ / 2 IUI cycles 

2. คู่สมรสฝ่ายหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะท่อน าไข่ตันทั้งสองข้าง 1 คู่ / 1 IUI cycle 

ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 173 คู ่400 IUI cycle 

เครื่องมือ วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวมรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและแฟ้มประวัติผู้มีบุตรยาก ตามแบบบันทึก ได้แก่ 

อายุของฝ่ายหญิง, ดัชนีมวลกายฝ่ายหญิง, ระยะเวลาการมีบุตรยาก, ชนิดของภาวะมีบุตรยาก, วิธีการ

กระตุ้นไข่, จ านวนครั้งที่ท าการฉีดน้ าเชื้อ, จ านวนไข่ที่เจริญเต็มท่ี, ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก, การใช้

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้อ และจ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังเตรียมน้ าเชื้อ และบันทึกผล

ลงในแบบบันทึกข้อมูล โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปเชิงปริมาณของกลุ่มประชากร ได้แก่ อายุฝ่ายหญิง, ดัชนีมวลกายฝ่ายหญิง, 

ระยะเวลาการมีบุตรยาก, จ านวน mature follicle, ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก และจ านวนอสุจิที่

เคล่ือนไหวหลังปั่นล้าง รายงานข้อมูลโดยค่ามัธยฐาน และพิสัยควอไทล์ ข้อมูลลักษณะทั่วไปเชิงคุณภาพ

ของกลุ่มประชากร ได้แก่ ชนิดของการมีบุตรยาก, วิธีท่ีใช้ในการกระตุ้นไข่ และการให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอ

โรนหลังการฉีดน้ าเชื้อ รายงานข้อมูลโดยจ านวน และค่าร้อยละ 

2. อัตราความส าเร็จของการตั้งครรภ์ จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกรายงานเป็น จ านวน และ

ค่าร้อยละ 

3. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับความส าเร็จในการตั้งครรภ์ โดยอายุของ

ฝ่ายหญิงแบ่งเป็นกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี, ดัชนีมวลกายฝ่ายหญิง

แบ่งเป็นกลุ่มที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 25 kg/m2และกลุ่มที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 kg/m2 ขึ้นไป, 

ระยะเวลาที่มีบุตรยากแบ่งเป็นกลุ่มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี และมากกว่า 6 ปี, ชนิดภาวะมีบุตรยาก

แบ่งเป็นกลุ่ม primary และ secondary infertility, จ านวนครั้งที่ท าการฉีดน้ าเชื้อโดยแบ่งกลุ่มน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 3 ครั้งและกลุ่มที่มากกว่า 3 ครั้ง, จ านวนไข่ท่ีเจริญเต็มที่แบ่งเป็นกลุ่มน้อยกว่า 3 ใบ และตั้งแต่ 3 

ใบขึ้นไป, ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกแบ่งเป็นกลุ่มน้อยกว่า  6 มม.และตั้งแต่ 6มม.ขึ้นไป, การใช้

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้อแบ่งเป็นกลุ่มใช้และไม่ใช้, จ านวนอสุจิท่ีเคล่ือนไหวน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 10 ล้านตัวและมากกว่า 10 ล้านตัว, วิธีการกระตุ้นไข่แบ่งเป็นรอบ natural cycle และรอบที่กระตุ้น

ด้วยยาชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ clomiphene citrate อย่างเดียว, clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropin และ 

gonadotropin อย่างเดียว โดยใช้วิธีทางสถิติเป็น Chi-squared test ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  

 

ผลการศึกษา 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในทะเบียนประวัติคู่สมรสที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก และได้รับ

การรักษาโดยวิธีการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงเดือนมกราคม 

2556 ถึง ธันวาคม 2558จ านวน 173 คู่ พบว่ามีจ านวนครั้งฉีดน้ าเชื้อ 400 รอบ เฉล่ีย 2.3 รอบต่อราย 

(1-8 รอบ) โดยมีลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่1  

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะท่ัวไป 

 

จากตารางที ่1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ปัจจัย Median Q1-Q3 

อายุฝา่ยหญิง (ป)ี 34 31.0-38.0 

ดัชนีมวลกายฝ่ายหญิง (kg/m2) 26.67 20.05-24.24 

ระยะเวลาการมบีุตรยาก (ปี) 3 2.0-6.0 

จ านวน mature follicle (ใบ) 2 1.0-3.0 

ความหนาของเยือ่บุโพรงมดลูก (มิลลิเมตร) 7 6.0-8.5 

ปริมาณอสุจิที่เคลื่อนไหวหลังปั่นล้าง (ล้านตัว) 10.67 5.94-15.93 
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จากตารางที ่1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ค่ามัธยฐานอายุฝ่ายหญิง 34 ปี (พิสัยควอไทล์31-38ปี) ค่ามัธยฐานดัชนีมวลกายฝ่ายหญิง

26.67kg/m2(พิสัยควอไทล์ 20.05-24.24kg/m2) ค่ามัธยฐานระยะเวลาการมีบุตรยาก 3 ปี (พิสัยควอ

ไทล์ 2-6ปี) เป็นผู้ที่ยังไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.3 เคยตั้งครรภ์มาก่อน 37 

ราย คิดเป็นร้อยละ 21.4 และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 4 ราย เนื่องจากไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ในเวชระเบียน

และแฟ้มประวัติผู้มีบุตรยาก 

วิธีการกระตุ้นไข่ใช้วิธี natural cycle จ านวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ใช้ clomiphene citrate 

จ านวน 261 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.25 ใช้ clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropin จ านวน 103 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 25.75 และใช้ gonadotropin จ านวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.75 และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

จ านวน 1 ครั้งเนื่องจากไม่มีข้อมูลการกระตุ้นไข่บันทึกไว้ในเวชระเบียน และแฟ้มประวัติผู้มีบุตรยาก 

ค่ามัธยฐานจ านวน mature follicle 2 ใบ (พิสัยควอไทล์ 1-3ใบ) โดยในรอบ natural cycle  

ได้ mature follicle1 ใบต่อรอบ ในรอบที่กระตุ้นด้วย clomiphene citrate ได้ mature follicle เฉล่ีย 1.97 

ใบ กระตุ้นด้วย clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropin ได้ mature follicle เฉล่ีย 2.52 ใบ และกระตุ้น

ไข่ด้วย gonadotropin ได้ mature follicle เฉล่ีย 1.90 ใบ ดังตารางที่ 2 

ค่ามัธยฐานความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก 7มม. (พิสัยควอไทล์ 6.0-8.5 มิลลิเมตร)  

โดยวิธีการกระตุ้นไข่แบบ natural cycle ได้ความหนาเย่ือบุโพรงมดลูกเฉล่ีย 8.46 มม. วิธีกระตุ้นไข่แบบ 

clomiphene citrate ได้ความหนาเย่ือบุโพรงมดลูกเฉล่ีย 7.08 มม. วิธีกระตุ้นไข่แบบ clomiphene citrate 

ร่วมกับ gonadotropin ได้ ความหนาเย่ือบุโพรงมดลูกเฉล่ีย 7.46 มม. และการกระตุ้นไข่วิธี gonadotropin 

ได้ความหนาเย่ือบุโพรงมดลูกเฉล่ีย 8.54 มม. ดังตารางที่ 2 

มีการให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก  86 รอบ คิดเป็นร้อยละ 

21.5 และไม่มีการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังฉีดน้ าเชื้ออสุจิ 309 รอบ คิดเป็นร้อยละ 77.3 ไม่

สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวน 5 รอบ และค่ามัธยฐานปริมาณอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้าง 10.67 ล้านตัว 

(พิสัยควอไทล์5.94-15.93ล้านตัว) 

  

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 

Type of infertility (คู่) 

   Primary infertility  

   Secondary infertility   

 

132/173  

37/173 

 

76.3%  

21.4% 

วิธีการกระตุ้นไข่ (รอบ) 

   Natural cycle 

   Clomiphene citrate 

   Clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropin 

Gonadotropin 

 

24/400  

261/400 

103/400 

11/400 

 

6.00%  

65.25%  

25.75%  

2.75% 

การให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้อ(รอบ) 

    ใช ้

    ไม่ใช้  

 

 86/400 

 309/400 

 

21.5% 

77.3% 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยจ านวน mature follicle และความหนาเยื่อบุโพรงมดลูกจากการกระตุ้นไข่แต่ละวิธี 

 

 

 

อัตราความส าเร็จการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก 

พบอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์ Clinical pregnancy จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.24  

ของคู่สมรสที่มารับการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก และจ านวน 28 ครั้งในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรง

มดลูกทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของจ านวนครั้งที่ท าการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก โดยพบว่าเป็น

การตั้งครรภ์ในรอบที่กระตุ้นไข่ได้ตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.57 และตั้งครรภ์ในรอบที่

กระตุ้นไข่ได้น้อยกว่า 3ใบ 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.43 โดยการตั้งครรภ์ 9 ครั้ง เกิดจากการฉีดน้ าเชื้อ

อสุจิตั้งแต่ครั้งแรก การตั้งครรภ์อีก 9 ครั้งเกิดจากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิครั้งที่ 2 และพบการตั้งครรภ์อีก 7 

ครั้งในรายที่ฉีดน้ าเชื้ออสุจิครั้งที่ 3ในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิครั้งที่ 4 และ 5 มีการตั้งครรภ์ 1 และ 2 ครั้ง

ตามล าดับ และไม่พบการตั้งครรภ์ในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิตั้งแต่ครั้งที่ 6 ขึ้นไปพบการตั้งครรภ์ในครั้งที่เย่ือบุ

โพรงมดลูกหนาตั้งแต่ 6 มม.ขึ้นไป 15 ครั้ง และในครั้งที่เย่ือบุโพรงมดลูกน้อยกว่า 6 มม. 11 ครั้ง     

ในครั้งที่ปริมาณอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างมากกว่า 10 ล้านตัว พบการตั้งครรภ์ 21 ครั้ง และในครั้งที่

อสุจิหลังปั่นล้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านตัว พบการตั้งครรภ์ 7 ครั้ง ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ปัจจัยในรอบท่ีเกิดการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูก 

ข้อมูลการตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนคู่สมรสที่ตั้งครรภ์/คู่สมรสทั้งหมด 23/173 13.29 

จ านวนรอบของการฉีดน้ าเชือ้อสุจิทีต่ั้งครรภ์/จ านวนรอบที่

ฉีดน้ าเชือ้อสุจิทั้งหมด 

 

28/400 

 

7.00 

จ านวน mature follicle ในรอบที่เกิดการตั้งครรภ์ 

  1 ใบ 

  2 ใบ 

  3 ใบ 

  4 ใบ 

 

8/28 

5/28 

12/28 

3/28 

 

28.57 

17.86 

42.86 

10.71 

ครั้งในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิที่เกิดการตั้งครรภ์ 

   1 ครั้ง 

   2 ครั้ง 

   3 ครั้ง 

   4 ครั้ง 

   5 ครั้ง 

   6-8 ครั้ง 

 

9/28 

9/28 

7/28 

1/28 

2/28 

0/28 

 

32.14 

32.14 

25.00 

3.57 

7.14 

0.00 

ความหนาเยื่อบโุพรงมดลูก 

< 6 mm. 

≥ 6mm. 

 

11/28 

15/28 

 

39.38 

53.57 

 

  

วิธีกระตุ้นไข่ 

จ านวน mature follicle 

(ใบ/รอบ) 

ความหนาเยื่อบโุพรงมดลูก 

(มม.) 

Natural cycle 1  8.46 

Clomiphene citrate 1.97 7.08 

Clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropin 2.52 7.46 

Gonadotropin 1.90 8.54 
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ข้อมูลการตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละ 

ปริมาณอสุจิที่เคลื่อนไหวหลังปั่นล้าง 

≤ 10 ล้าน 

> 10 ล้าน 

 

7/28 

21/28 

 

25.00 

75.00 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงอัตราการต้ังครรภ์แยกตามปัจจัย 

ปัจจัย การตั้งครรภ ์(ร้อยละ) OR 95%CI P-value 

อายุของฝ่ายหญิง 

> 35 ป ี

≤ 35 ปี 

 

5/151 (3.11) 

23/249 (9.24) 

 

 

2.972 

 

 

1.105-7.992 

 

0.024* 

BMI ฝ่ายหญิง 

≥ 25 kg/m2 

< 25 kg/m2 

 

3/70 (4.28) 

25/307 (8.14) 

 

 

1.980 

 

 

0.581-6.752 

 

0.267 

ระยะเวลาการมบีุตรยาก 

> 6 ปี 

≤ 6 ปี 

 

4/81 (4.94) 

21/282 (7.45) 

 

 

1.549 

 

 

0.516-4.649 

 

0.432 

ชนิดของการมีบุตรยาก 

   Primary infertile 

   Secondary infertile 

 

19/293 (6.48) 

9/101 (8.91) 

 

 

1.411 

 

 

0.617-3.227 

 

0.413 

 

Number of IUI 

> 3 ครั้ง  

≤ 3 ครั้ง 

 

3/50 (6.00) 

25/350 (7.14) 

 

 

1.205 

 

 

0.350-4.148 

 

0.526 

วิธีการกระตุ้นไข ่

   Natural cycle 

   Clomiphene citrate (CC)  

   CC ร่วมกับ gonadotropin          

   Gonadotropin 

 

3/24 (12.50) 

12/261 (4.59) 

13/103 (12.62) 

0/11 (0.00) 

 

2.00 

0.367 

2.706 

- 

 

0.558-7.164 

0.169-0.801 

1.241-5.901 

- 

 

0.232 

0.009* 

0.010* 

0.444 

Mature Follice 

< 3 ใบ 

≥ 3 ใบ 

 

13/271 (4.80) 

15/124 (12.09) 

 

 

2.731 

 

 

1.257-5.932 

 

0.009* 

ความหนาของเยือ่บุโพรงมดลูก 

≥ 6 mm. 

< 6mm. 

 

15/301 (4.98) 

13/86 (15.12) 

 

 

3.395 

 

 

1.547-7.451 

 

0.001* 

การใช้โปรเจสเตอโรนหลังฉีดน้ าเชือ้อสุจิ 

   ไม่ใช ้

   ใช ้

 

13/309 (4.21) 

15/86 (17.44) 

 

 

4.810 

 

 

2.191-10.563 

 

<0.001* 

Post washed motile sperm 

≤ 10 ล้าน 

> 10 ล้าน 

 

7/189 (3.70) 

21/181 (11.6) 

 

 

3.413 

 

 

1.414-8.239 

 

0.004* 

* P-value < 0.05 

จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้า

โพรงมดลูก มีรายละเอียดดังนี้ 
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อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มอายุฝ่ายหญิงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี จ านวน 23 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 9.24 และในกลุ่มอายุฝ่ายหญิงมากกว่า 35 ปี จ านวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.11 จากการ

ทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มอายุฝ่ายหญิงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์จาก

การฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่มอายุฝ่ายหญิงมากกว่า 35 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR: 

2.972, 95% CI: 1.105-7.992, P-value=0.024) 

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มดัชนีมวลกายของฝ่ายหญิงน้อยกว่า 25 kg/m2 จ านวน 25 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.41 และในกลุ่มดัชนีมวลกายของฝ่ายหญิงมากกว่าหรือเท่ากับ 25 kg/m2  จ านวน 

3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.28 จากการทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มดัชนีมวลกายฝ่ายหญิงน้อยกว่า 25 kg/m2 

มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่มดัชนีมวลกายของฝ่ายหญิง

มากกว่าหรือเท่ากับ 25 kg/m2 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (OR: 1.980, 95% CI: 0.581-6.752,  

P-value=0.267)  

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่มีระยะเวลาการมีบุตรยากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี  จ านวน 

21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.45 และในกลุ่มท่ีมีระยะเวลาการมีบุตรยากมากกว่า 6 ปี จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 4.94 จากการทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มที่มีระยะเวลาการมีบุตรยากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี  

มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่มที่มีระยะเวลาการมีบุตร

ยากมากกว่า 6 ปี อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (OR: 1.549, 95% CI: 0.516-4.649, P-value=0.432)  

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่ม secondary infertility จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.91 

และในกลุ่ม primary infertile จ านวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.48 จากการทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่ม 

secondary infertility มีอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่ม primary infertility 

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (OR: 1.411,95% CI: 0.617-3.3227, P-value=0.413)  

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่มีจ านวนครั้งในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 3 ครั้ง จ านวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.14 และพบการตั้งครรภ์ในกลุ่มจ านวนครั้งในการฉีด

น้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกมากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.00จากการทดสอบทางสถิติ

พบว่ากลุ่มจ านวนครั้งในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง มีอัตราความส าเร็จ

ในการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่มจ านวนครั้งในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรง

มดลูกมากกว่ า  3 ครั้ ง  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (OR: 1.205,95% CI: 0.350-4.418, P-

value=0.526)  

 อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่ม natural cycle 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.50  การกระตุ้นไข่

ด้วย clomiphene citrate พบการตั้งครรภ์ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.59  การกระตุ้นไข่ด้วย clomiphene 

citrate ร่วมกับ gonadotropin พบการตั้งครรภ์ 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.62 และไม่พบการตั้งครรภ์จาก

การกระตุ้นไข่โดย gonadotropin จากการทดสอบทางสถิติพบว่าวิธีการกระตุ้นไข่โดย clomiphene citrate 

ร่วมกับ gonadotropinมีอัตราการส าเร็จในการตั้งครรภ์สูงที่สุด ตามด้วยวิธีการกระตุ้นไข่โดย natural cycle 

และ clomiphene citrate ตามล าดับ โดยวิธีการกระตุ้นไข่วิธี clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropinมี

อัตราการส าเร็จในการตั้งครรภ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ(OR: 2.706, 95% CI: 

1.241-5.901, P-value=0.010) และการใช้วิธีกระตุ้นไข่ด้วย clomiphene citrate เพียงอย่างเดียวมี
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อัตราการส าเร็จในการตั้งครรภ์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ(OR: 0.367, 95% 

CI: 0.169-0.801, P-value=0.009) และการกระตุ้นไข่โดยวิธี natural cycle หรือgonadotropin เพียง

อย่างเดียวส่งผลต่ออัตราการส าเร็จในการตั้งครรภ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ(OR: 

2.000, 95% CI: 0.558-7.164, P-value=0.232 และ P-value=0.444 ตามล าดับ) 

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่กระตุ้นได้ maturefollicle น้อยกว่า 3 ใบ จ านวน 13 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 4.80 และในกลุ่มที่ได้ maturefollicle  ตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไปจ านวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

12.09 จากการทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มที่ได้ maturefollicle  ตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไปมีอัตราความส าเร็จใน

การตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มที่ได้ maturefollicle น้อยกว่า 3 ใบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR: 2.731, 

95% CI: 1.257-5.932, P-value=0.009)  

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่มีความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 

จ านวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.12 และในกลุ่มที่มีความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร

ขึ้นไป จ านวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.98 จากการทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มความหนาของเย่ือบุโพรง

มดลูกน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มความหนาของเย่ือบุโพรง

มดลูกตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR: 3.395, 95% CI: 1.547-7.451, P-

value=0.001) 

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังฉีดน้ าเชื้ออสุจิ จ านวน 15 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.44 และในกลุ่มที่ไม่ได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังฉีดน้ าเชื้ออสุจิ จ านวน 13 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.21 จากการทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังฉีด

น้ าเชื้ออสุจิมีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังฉีดน้ าเชื้อ

อสุจิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(OR: 4.810, 95% CI: 2.191-10.563, P-value<0.001) 

อัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่มีจ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

10 ล้านตัว จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.70 และในกลุ่มที่มีจ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างตั้งแต่ 

10 ล้านตัวขึ้นไป จ านวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.6 จากการทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มที่มีจ านวนอสุจิ

ที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างตั้งแต่ 10 ล้านตัวขึ้นไป มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มที่มีจ านวน

อสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR: 3.413, CI: 

1.414-8.239, P-value=0.004)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากงานวิจัยฉบับนี้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราส าเร็จในการตั้งครรภ์ คือ อายุของฝ่ายหญิง 

วิธีการกระตุ้นไข่ จ านวน mature follicle ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

หลังการฉีดน้ าเชื้ออสุจิ และปริมาณอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างผู้มีบุตรยากในกลุ่มอายุฝ่ายหญิงน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 35 ปี มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มอายุฝ่ายหญิงมากกว่า 35 ปี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yavuz et al (2013, p. 227) ที่พบว่าหญิงอายุน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 35 ปี อัตราการตั้งครรภ์จะสูงกว่ากลุ่มที่อายุมากกว่า 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญ  และผลการศึกษา

ไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Tay et al, Frederick et al และ Wiser (2007,  p. 286; 1994; 
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2012, p. 170) ที่พบว่าการที่ฝ่ายหญิงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีด

น้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกสูงกว่าหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเนื่องจากในกลุ่มอายุ

มากกว่า 35 ปี มีการตั้งครรภ์น้อยลงจากหลายปัจจัย เช่น ความสามารถในการเจริญพันธุ์ลดลง , คุณภาพ

ของไข่, โครโมโซมของไข่ที่ผิดปกติ, อัตราการฝังตัวที่ลดลง, อัตราการแท้งเพิ่มมากขึ้น เป็นต้นผู้มีบุตร

ยากในกลุ่มที่ดัชนีมวลกายฝ่ายหญิงน้อยกว่า 25 kg/m2 มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์จากการฉีด

น้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่มที่ดัชนีมวลกายของฝ่ายหญิงมากกว่าหรือเท่ากับ 25 kg/m2 อย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของYavuz et al และ Souteret al (2013,  p. 227 ; 2011) 

ที่พบว่าดัชนีมวลกายของฝ่ายหญิงน้อยกว่า 25 kg/m2 มีอัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์มากขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยอาจมีสาเหตุมาจากในงานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่เชื้อชาติแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง

ของงานวิจัยที่น ามาอ้างอิง ซ่ึงงานวิจัยที่น ามาอ้างอิงนั้นศึกษาในประเทศตุรกีและประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามล าดับ และขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้น้อยกว่างานวิจัยที่น ามาอ้างอิง โดยในงานวิจัยครั้งนี้มี

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 173 คู่ในรอบการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก 400 รอบ ซ่ึงมีจ านวนที่น้อยกว่า

การศึกษาของ Yavuz et al (2013,  p. 227) ที่ศึกษา 569 คู่ในรอบการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก 

980 รอบ และน้อยกว่าการศึกษาของ Souter (2011) ที่ศึกษา 477 คู่ในรอบการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรง

มดลูก 1,189 รอบมีบุตรยากในกลุ่มที่ระยะเวลาการมีบุตรยากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี มีอัตรา

ความส าเร็จในการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่มที่ระยะเวลาการมีบุตรยาก

มากกว่า 6 ปี อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวสันต์ ด่านสว่าง (2551,  p. 

611-617) พบว่าระยะเวลาของการมีบุตรยากที่มากกว่า 6 ปี ไม่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อ

เข้าโพรงมดลูกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษานั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก

ในเรื่องของเชื้อชาติ แต่จากการศึกษาของ Kamath et al และ Wiser et al (2010,  p. 129 ; 2012,  p. 

170) พบว่าระยะเวลาในการมีบุตรยากมากกว่า 6 ปี ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

เนื่องจากผู้ที่มีระยะเวลาการมีบุตรยากมากกว่า 6 ปีอาจจะมีสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากที่รุนแรง

มากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาการมีบุตรยากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี โดยข้อจ ากัดของงานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้

ท าการศึกษาถึงสาเหตุและความรุนแรงของภาวะการมีบุตรยาก 

ผู้ที่มีบุตรยากในกลุ่ม secondary infertility มีอัตราส าเร็จการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรง

มดลูกมากกว่ากลุ่ม primary infertility อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tay 

et al (2007, p. 286) ที่พบว่าใน secondary infertility พบอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรง

มดลูกอยู่ที่ร้อยละ 15.2 และใน primary infertility พบอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 

10.2 และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อระหว่าง primary infertility และ secondary 

infertility พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเนื่องจากกลุ่ม secondary infertility อาจจะ

มีสาเหตุที่เกิดภาวะมีบุตรยากที่รุนแรงน้อยกว่ากลุ่ม primary infertility จึงส่งผลให้กลุ่ม secondary 

infertility มีแนวโน้มอัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์สูงกว่ากลุ่ม primary infertility และจากการศึกษาที่น ามา

อ้างอิงนั้นศึกษาในประเทศมาเลเซียซึ่งกลุ่มประชากรมีความคล้ายคลึงกัน แต่จากการศึกษาของ Yavuz et 

al(2013, p. 227) ที่พบว่าในกลุ่มที่เป็น secondary infertility มีอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่ร้อยละ 8.6 

ในขณะที่กลุ่ม primary infertility มีอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติสาเหตุที่การศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างจากการศึกษาดังกล่าวอาจเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ 

จ านวนกลุ่ม secondary infertility มีจ านวนตัวอย่างน้อยกว่า primary infertility ถึง 4 เท่า จึงอาจท าให้การ

วิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

ผู้มีบุตรยากในกลุ่มจ านวนครั้งการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งมีอัตรา

ความส าเร็จในการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่ากลุ่มจ านวนครั้งในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิ

เข้าโพรงมดลูกมากกว่า 3 ครั้ง อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Azantee 

et al (2011, p. 195) ที่พบว่าการฉีดน้ าเชื้อมากกว่า 4 ครั้ง ไม่เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ และการศึกษาของ Ghaffari et al (2015, p. 300) ที่พบว่าอัตราการตั้งครรภ์จะดีใน 3 รอบแรก 

โดยในการฉีดน้ าเชื้อครั้งที่ 1 อัตราการตั้งครรภ์คิดเป็นร้อยละ 21 ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ ครั้ง

ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามล าดับอีกทั้งการศึกษาของ  Das Vanita et al (2010, p. 326) ที่พบว่า

จ านวนครั้งการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกที่มากกว่า 6 ครั้ง ย่ิงมีอัตราส าเร็จในการตั้งครรภ์ลดลง

สอดคล้องกับการศึกษาของ Nuojua-Huttunen et al (1999, p. 698-703) ที่พบอัตราการตั้งครรภ์

สูงสุดในการฉีดน้ าเชื้อครั้งแรกแต่เนื่องจากการศึกษาอัตราส าเร็จของการตั้งครรภ์ของจ านวนครั้งในการฉีด

น้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกในครั้งนี้ มีกลุ่มที่จ านวนครั้งในการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกมากกว่า 3 ครั้งมี

จ านวนน้อย ซ่ึงอาจส่งผลให้การแปลผลทางสถิติมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผู้มีบุตรยากในกลุ่มที่ได้รับการกระตุ้นไข่ทั้ง 4 วิธี มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์จากการฉีด

น้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่าการใช้ clomiphene citrate ร่วมกับ 

gonadotropins มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ

ทั้งหมด  ซึ่งผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกันกับจากการศึกษาของ Khalil et al (2001, p. 74-81)

พบว่าการใช้ clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropins หรือ FSH มีอัตราการตั้งครรภ์สูงกว่าการใช้ 

clomiphene citrate เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจเกิดจากการใช้ clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropins ได้

จ านวน mature follicle จ านวนมากกว่าและไม่ท าให้เย่ือบุโพรงมดลูกบาง และการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า

การใช้ clomiphene citrate เพียงอย่างเดียวท าให้อัตราการตั้งครรภ์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ

เทียบกับวิธีอื่นๆทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ clomiphene citrate เพียงอย่างเดียว จะมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมน

เอสโตรเจนท าให้เย่ือบุโพรงมดลูกบาง ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ อีกทั้งใน

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ มีการเปรียบเทียบ clomiphene citrate กับวิทีอื่นๆทั้งหมดรวมกัน ซึ่งเกิดจากวิธี 

natural cycle รวมกับวิธี clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropins และวิธี gonadotropin ซึ่งจากที่วิธี 

clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropins มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์มาก จึงส่งผลให้วิธี  

clomiphene citrate เพียงอย่างเดียวท าให้อัตราการตั้งครรภ์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธี

อื่นๆทั้งหมด 

 ผู้มีบุตรยากในกลุ่มที่มีจ านวน mature follicle  ตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไปมีอัตราความส าเร็จในการ

ตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มท่ีมีจ านวน mature follicle น้อยกว่า 3 ใบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งคล้ายคลึงกับ

งานวิจัยของ Yavuz et al (2013, p. 227) ที่พบว่าจ านวนไข่มีผลต่ออัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้อ

อสุจิเข้าโพรงมดลูกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยอัตราการตั้งครรภ์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 14.4 ในรอบที่

กระตุ้นได้ไข3่ ใบและจากการศึกษาของ Iberco et al (2004) พบว่าอัตราส าเร็จจากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้า
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โพรงมดลูกดีที่สุดเมื่อได้ไข่ที่เจริญเต็มที่ 2 หรือ 3 ใบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nuojua-

Huttunen et al และ Dickey et al (1999, p. 698-703; 2002) ที่พบว่าการได้ไข่ 3 ใบขึ้นไปมีอัตราการ

ตั้งครรภ์มากกว่ารอบที่กระตุ้นได้ไข่ 1 ใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งนี้เพราะจ านวนไข่มากขึ้นท าให้มี

โอกาสเกิดการปฏิสนธิและเกิดการตั้งครรภ์มากขึ้นผู้มีบุตรยากในกลุ่มที่มีความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก

น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มที่มีความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก

ตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ Habibzadeh et al (2011, 

p.41) ที่พบว่าความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกในช่วง 6-10 มม. มีผลต่อการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติโดยสาเหตุที่ขัดแย้งนั้นอาจมีสาเหตุจากในรอบที่ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกบางจะ

ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อนวันมาฉีดน้ าเชื้ออสุจิและในวันที่มาฉีดเชื้อไม่ได้ท าการตรวจความหนาของ

เย่ือบุโพรงมดลูกซ้ า ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกอาจมีความหนามากขึ้น ท าให้การวิเคราะห์ผลทางสถิติพบกลุ่มที่มี

ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มที่มี

ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของ

งานวิจัยนี้ที่ไม่ได้ตรวจความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูกในวันที่ฉีดน้ าเชื้ออสุจิและนอกจากนี้อาจเกิดจากใน

รอบที่เย่ือบุโพรงมดลูกหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร อาจได้จ านวน mature follicle มากกว่ากลุ่มที่เย่ือบุโพรง

มดลูกหนามากกว่า 6 มิลลิเมตร ท าให้กลุ่มที่เย่ือบุโพรงมดลูกหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีอัตราส าเร็จ

มากกว่ากลุ่มทีเ่ย่ือบุโพรงมดลูกหนามากกว่า 6 มิลลิเมตร 

 ผู้มีบุตรยากในกลุ่มที่มีการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังฉีดน้ าเชื้ออสุจิ มีอัตราความส าเร็จใน

การตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังฉีดน้ าเชื้ออสุจิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวสันต์ ด่านสว่าง (2551, p. 611-617) ที่พบว่าการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอ

โรนหลังการฉีดน้ าเชื้อเพื่อเป็น luteal support ช่วยในการฝังตัวของตัวอ่อน มีผลเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งจากงานวิจัยนี้อาจมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งมี luteal phase defect อยู่เดิม การใช้

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกจึงช่วยเพิ่มความส าเร็จในการตั้งครรภ์  

แต่การศึกษานี้มีข้อจ ากัดคือไม่ได้ระบุสาเหตุของภาวะมีบุตรยากที่แท้จริง จึงอาจท าให้มีผู้ป่วยที่มีภาวะ 

luteal phase defect และได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูกอยู่ในกลุ่มที่

ตั้งครรภ์ ท าให้มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

 ผู้มีบุตรยากในกลุ่มที่จ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างตั้งแต่ 10 ล้านตัวขึ้นไปมีอัตรา

ความส าเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มจ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้าน

ตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Aydin et al (2013) ที่พบว่าจ านวนอสุจิ 

ที่เคล่ือนไหวหลังเตรียมน้ าเชื้อเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่ออัตราการตั้งครรภ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

อัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์จะเพิ่มข้ึนหากมีจ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวหลังเตรียมน้ าเชื้อมากกว่า 5 ล้าน

ตัว ทั้งนี้เพราะจ านวนอสุจิที่เคล่ือนไหวไปยังท่อน าไข่เพิ่มขึ้น โอกาสปฏิสนธิจึงเพิ่มขึ้ น แต่ขัดแย้งกับ

การศึกษาของวสันต์ ด่านสว่าง (2551, p. 611-617) ที่พบว่าจ านวนอสุจิที่ปั่นล้างมากกว่า 10 ล้านตัว

ช่วยให้การตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งอาจเกิดจากการศึกษาในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง

มากกว่าการศึกษาที่น ามาใช้อ้างอิง  
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สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยากที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูก  

ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วง มกราคม 2556 ถึง ธันวาคม 2558 จ านวน 173 คู่ /400 IUI 

cycle โดยท าการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ ดังนี้ อายุของฝ่ายหญิง, ดัชนีมวลกายของฝ่าย

หญิง, ระยะเวลาการมีบุตรยาก, ชนิดการมีบุตรยาก, ครั้งที่ท าการฉีดน้ าเชื้อ, วิธีกระตุ้นไข่, จ านวน mature 

follicle, ความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก, การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้อ และจ านวน

อสุจิที่เคล่ือนไหวหลังปั่นล้าง และศึกษาอัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยพบอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ 7.00 ของครั้งในการฉีดน้ าเชื้ออสุจิ 

และร้อยละ 13.24 ของคู่สมรสที่ท าการรักษาโดยวิธีการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้(อัตราการตั้งครรภ์จากการฉีดน้ าเออสุจิเข้าโพรงมดลูกร้อยละ 10) และพบปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเร็จในการตั้งครรภ์โดยการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

อายุของฝ่ายหญิงที่น้อยกว่า 35 ปี, จ านวน mature follicle ตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป ,การกระตุ้นไข่ด้วย 

clomiphene citrate ร่วมกับ gonadotropin, ความหนาเย่ือบุโพรงมดลูกน้อยกว่าเท่ากับ 6 มิลลิเมตร,  

การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้ออสุจิ และจ านวนอสุจิท่ีเคล่ือนไหวหลังปั่นล้างมากกว่า 10 

ล้านตัว ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยอื่นที่ท าการศึกษาส่งผลต่อความส าเร็จในการตั้งครรภ์

แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากงานวิจัยนี้มีกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยกว่าในงานวิจัยที่ได้น ามาอ้างอิง ไม่ได้ศึกษาถึงสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก อีกทั้งยัง

เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง จากเวชระเบียนซึ่งท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน  รวมถึงวิธีใน

การวัดผลที่แตกต่างกัน และลักษณะของประชากรที่แตกต่างกันของงานวิจัยฉบับนี้กับงานวิจัยอ้างอิงท าให้

เกิดความแตกต่างของผลการวิจัยได้ 

จากผลการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการตั้งครรภ์โดยการฉีด

น้ าเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกมีหลายปัจจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากที่

ควรรักษาด้วยการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก และช่วยท านายโอกาสความส าเร็จในการตั้งครรภ์ รวมถึง

มีประโยชน์ในการวางแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการฉีดน้ าเชื้อเข้าโพรงมดลูก เช่น 

การเลือกวิธีการกระตุ้นไข่ที่เหมาะสม การพิจารณาใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการฉีดน้ าเชื้อเข้าสู่โพรง

มดลูก หรือพิจารณารักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกไม่เกิน 3 รอบ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้  

          1. บอกถึงอัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์ของการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก ในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

          2. ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราความส าเร็จในการตั้งครรภ์ของการฉีดน้ าเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรง

มดลูก สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมปัจจัยดังกล่าว ส าหรับการเพิ่มความส าเร็จในการตั้งครรภ์

ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะมีบุตรยาก 
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ แพทย์หญิงอภิรดี จิรัฐิติกาลโชติ อาจารย์

ประจ าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณา

ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการท าวิจัย 

ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในทุกขั้นตอนของการท างานวิจัยด้วยความเอาใจใส่ 

ขอขอบคุณ นายแพทย์ธนิยะ วงศ์วาร อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (Basic medical research) 

ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านการติดต่อประสานงานให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ อาจารย์ประจ าภาคอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (Basic 

medical research) ที่กรุณาให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือด้านการติดต่อประสานงานในรวบรวม

เอกสารและเวชระเบียนเพื่อการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจนส าเร็จ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย อาจารย์ประจ าคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กรุณาให้ค าปรึกษาในด้านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับงานวิจัย 

ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัย จนสามารถด าเนินงานออกมาได้อย่างลุล่วง 

ขอขอบคุณ คุณปรารถนา เอนกปัญญากุล หัวหน้างานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร ที่กรุณาให้ค าปรึกษาในด้านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับงานวิจัย จนสามารถ

ด าเนินงานงานวิจัยนี้ได้ส าเร็จ 

ขอขอบคุณ คุณสุวรรณา  แย้มโตนด เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กรุณาให้ข้อมูล รวบรวมเอกสารและเวชระเบียนเพื่อการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 

ในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง

ปากของผู้สูงอายุในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองแร่  จ านวน 130 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ Eta ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.80 เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 60–69 ปี  ร้อยละ 

74.60 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.00 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 83.10 มีรายได้น้อยกว่า 5000 บาท

ต่อเดือน  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับดี   

(�̅� = 2.54, S.D. = 0.24) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก (r = 0.224 , p < 0.010) การรับรู้โอกาสเสี่ยงท่ีท าให้เกิดโรค

สุขภาพช่องปาก (r = 0.249 , p< 0.004) การเข้าถึงการบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก (r = 0.578 , p< 0.001)  

แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (r = 0.334 , p< 0.001) จากเพื่อน (r = 0.517 , p< 0.001)  จากบุคลากรทาง

การแพทย์  (r = 0.517 , p< 0.001) และรายได้ มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องช่องปาก  

(Eta = 0.254,  p = 0.004)  

ค าส าคญั: ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก  ผู้สูงอาย ุ

 

Abstract 

 The objective of this cross–sectional descriptive study was to identify factors related to dental care 

behaviors among the elderly in Thungthong Sub-district, Nongbua District, Nakhonsawan Province. The samples 

of this study were 130 older people of Banmuengrea Sub-district health promotion hospital.  A questionnaire was 

used for data collection. The data were analyzed for frequency, percentage, means, standard deviation, Pearson 

correlation coefficient and  Eta. 

The results revealed that most of the samples were male, aged between 60 – 69 years, having a primary 

education, their occupation was employee, their average income was less than 5,000 baht per month. Factors that 

were significantly related to dental care behaviors were accessibility to perceived benefit of dental care 
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behaviors(r= 0.224, p< 0.010) perceived susceptibility of dental disease (r= 0.249, p< 0.004)  oral health care 

service (r= 0.578, p< 0.001), social support from family (r= 0.334, p< 0.001), friend (r= 0.517, p< 0.001), 

dental staff (r= 0.517, p< 0.001), income (Eta= 0.254, p= 0.004).  

Keywords: elderly factors dental care behavior 

 

บทน า 

 ปัญหาการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุเป็นปัญหาหลัก ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก ท าให้ไม่สามารถ

เคี้ยวอาหารได้  จากการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในปี 2544 พบว่า ร้อยละ 92 ของ

ผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันอย่างน้อย 1 ซี่ ในจ านวนนี้ร้อยละ 5 หรือประมาณ  300,000 คน สูญเสียฟันทั้ง

ปาก ส่วนผู้สูงอายุที่มีฟัน ร้อยละ 96 พบโรคฟันผุ ร้อยละ 62 เป็นโรคปริทันต์ และร้อยละ 20 มีรากฟันผุ 

(กองทันตสาธารณสุข, 2550) พบว่าปัญหาหลักในผู้สูงอายุยังคงเป็นการสูญเสียฟันผู้สูงอายุ 60-74 ปี 

ร้อยละ 88.3 มีการสูญเสียฟันบางส่วนและร้อยละ 7.2 สูญเสียฟันทั้งปาก และการสูญเสียฟันยังคงเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องตามอายุ จนเมื่ออายุ 80-89 ปี พบสูญเสียฟันทั้งปาก สูงถึงร้อยละ 32.2 ผู้สูงอายุ 60-74 ปี 

ร้อยละ 57.4 มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่  เฉล่ีย 18.8 ซ่ีต่อคน ร้อยละ 43.3 มีฟันหลังสบกันอย่าง

น้อย 4 คู่สบ ส่วนในกลุ่มอายุ 80-89 ปี มีเพียงร้อยละ 23.5 ที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่  

และมีฟันหลังที่ใช้บดเคี้ยวสบกันอย่างน้อย 4 คู่สบเพียงร้อยละ 15.6  ผู้สูงอายุจึงมีโอกาสสูญเสียฟัน

เพิ่มขึ้นตลอดเวลา สะสมจนกลายเป็นการสูญเสียฟันทั้งปาก ส่งผลต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตประจ าวัน

ของผู้สูงอายุ อีกทั้งโรคในช่องปากที่น าไปสู่การสูญเสียฟันในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งโรคฟันผุ โรคปริทันต์และราก

ฟันผุ  เป็นโรคเรื้อรังที่สะสมมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ความชุกและความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป  

ดังนั้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการลดการสูญเสียฟัน ให้กลุ่มผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม

เพิ่มขึ้น จึงต้องป้องกันโรคดังกล่าวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วย  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบดเคี้ยวที่

ลดลงชัดเจน แม้จ านวนฟันแท้ใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการส ารวจครั้ง

ก่อนๆ แต่ฟันแท้ท่ีเหลืออยู่นี้ ยังมีปัญหารอยโรคและความผิดปกติในช่องปากที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล

ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและชะลอความเจ็บปวดและการสูญเสียฟันที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุที่ส าคัญได้แก่ 1) โรคปริทันต์อักเสบที่มีการท าลายของกระดูกรองรับรากฟันร่วมด้วย พบร้อยละ 

32.1 โดยร้อยละ 11.4 เป็นโรคปริทันต์ อักเสบที่อยู่ในระดับรุนแรงมาก (มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 6 มม.

ขึ้นไป) ซึ่งเส่ียงต่อการอักเสบปวดบวมฟันโยก  2) ฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 48  3) รากฟันผุ 

เป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับเหงือกร่น ซ่ึงจะพบมากสุดในวัยสูงอายุ ร้อยละ 17.2 ซึ่งปัญหาดังกล่าว นอกจาก

จะเป็นผลจากพฤติกรรมสุขภาพทั้งในเรื่องของการท าความสะอาดช่องปาก ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุมีการแปรง

ก่อนนอน ร้อยละ 65.5  มีการใช้อุปกรณ์เสริมการแปรงฟัน ได้แก่ ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน เพียงร้อยละ

2.7 และ1.1 ตามล าดับ และการไปรับบริการในปีที่ผ่านมา ร้อยละ34.2  ซึ่งเหตุผลที่ไปสูงสุดร้อยละ44.4  

คือรู้สึกว่ามีอาการปวดหรือเสียวฟันเกิดขึ้นแล้ว การรักษาจึงเป็นการถอนฟันหรือการเก็บรักษาฟันมีความ

ยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอน ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถมารับบริการต่อเนื่องได้ท าให้เกิดการสูญเสียฟันใน

ที่สุด ดังนั้นประเด็นที่ควรให้ส าคัญส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากการส่ือสารความรู้ให้เข้าใจและตระหนักใน

เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองที่ถูกต้อง  ซึ่ งช่องทางห ลักที่ ทั้ งสองก ลุ่มได้ รับ ข้อมูล สูงสุ ด  
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คือการส่ือสารผ่านบุคลากรสาธารณสุข (ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2556: 5) สถานการณ์

ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ สูงอายุในพื้นที่  ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  

ปี 2553-2555 พบว่า ผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันโดยเฉล่ียมากกว่า 10 ซ่ี/คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุ 

มีฟันเหลืออยู่ในช่องปากไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ มีเพียงร้อยละ 54.8 

และสาเหตุส าคัญของการสูญเสียฟันเกิดจากโรคปริทันต์ และฟันผุ โดยเฉพาะผุที่รากฟัน จากการส ารวจ

สภาวะทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ พบว่า ผู้สูงอายุ 60-70 ปี และ อายุ 80ปี มีโรคฟันผุรวมถึงราก

ฟันผุ ร้อยละ 86.18 และ 89.96 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคปริทันต์ ร้อยละ 

68.86 ของผู้สูงอายุในพื้นที่จ านวน 960 คน สาเหตุของโรคในช่องปากเกิดจาก การเรียงตัวของฟันที่ล้ม

เอียง ท าให้ผู้สูงอายุท าความสะอาดช่องปากได้ไม่ดีท าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของโรค

ฟันผุ และพฤติกรรมเส่ียงที่ก่อให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบ เช่น การสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมาก ความสามารถ

ในการเคล่ือนไหว การมองเห็นที่ลดลง เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพในการดูแลอนามัย

ช่องปากลดลง ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ควบคุมไม่ได้ จะส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของสภาวะที่รุนแรงของโรคปริทันต์เพิ่มขึ้น การเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ 

เนื่องจากผู้สูงอายุจะคิดว่าอายุมากแล้วไม่มีความจ าเป็นต้องมารับบริการ ไม่มีใครพาไปรับบริการ กลัวเจ็บ 

ขาดรายได้เนื่องจากต้องหยุดงาน และการเดินทางที่ล าบากไม่สะดวก 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาทางทันตสาธารณสุขในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ต้องใส่ใจ 

และเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้วิจัยซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้ให้

ความรู้และฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก และเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ อันจะช่วยลดการสูญเสีย

ฟัน และรอยโรคในช่องปาก อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค์ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า 

ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ รายได้ การศึกษา กับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าได้แก่ ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง การรับรู้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปากการรับรู้โอกาสเส่ียงที่จะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปากกับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อได้แก่ การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปากกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมได้แก่ แรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวแรง

สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

2. ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่อง

ปากการรับรู้โอกาสเส่ียงที่จะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ช่องปากของผู้สูงอายุในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

3. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

4. ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ช่องปากของผู้สูงอายุในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 

Descriptive Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป  

ที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองแร่จ านวน 960 คน กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกสุ่มอย่าง

มีระบบ (systematic random sampling) ได้จ านวน 130 คน 

เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 ข้อ  ส่วนที่ 

2 ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน 10 ข้อ การรับรู้ประโยชน์ของการดูแล

สุขภาพช่องปาก จ านวน 9 ข้อ การรับรู้โอกาสเส่ียงที่จะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก จ านวน 10 ข้อ  

ส่วนที่ 3  ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 4  ปัจจัยเสริม 

ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน 12 ข้อ ส่วนที่ 5 ด้านพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน 10 ข้อ แบบสอบถามได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา  

จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 30 คน ทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง  0.71–0.89 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังได้รับอนุมัติการพิจารณาจริยธรรม จากคณะ 

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  

 1. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองแร่เพื่ อชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลทุ่งทอง 
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อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

เหมืองแร่ 

2. เข้าพบผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 ราย ตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม ก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 

ผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ COA No. 125/2015,  IRB No. 133/58  ให้การรับรอง 

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดู

สุขภาพช่องปาก โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient)  

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.80 เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 69.56 ปี ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 7.99 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้ น้อยกว่า 

5,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ สูงอายุ อยู่ในระดับดี ( �̅�= 2.54,  

S.D.= 0.24)  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ ของ ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การเข้าถึงบริการ

การดูแลสุขภาพช่องปาก ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  

แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย ์ 

ปัจจัย Min Max �̅� S.D. ระดับ 

ปัจจัยน า 

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 

 

0.20 

 

1.00 

 

0.89 

 

0.12 

 

มาก 

การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก  1.56 3.00 2.81 0.24 มาก 

การรับรู้โอกาสเส่ียงที่จะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก 1.80 3.00 2.76 0.19 มาก 

ปัจจัยเอื้อ 

การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก  

 

1.00 

 

2.60 

 

2.10 

 

0.18 

 

ปานกลาง 

ปัจจัยเสริม 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว  

 

1.50 

    

   3.00 

  

2.80 

 

0.33 

 

มาก 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  1.00 3.00 2.73 0.45 มาก 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์  1.25 3.00 2.78 0.35 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 ด้านปัจจัยน าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ใน

ระดับมาก 
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(�̅�= 0.89, S.D. = 0.12 ) การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับมาก (�̅�= 2.81, 

S.D. = 0.24) การรับรู้โอกาสเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับมาก (�̅�= 2.81, S.D. = 

0.24) ส่วนปัจจัยเอื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅�= 2.10, S.D. = 0.18) ส าหรับปัจจัยเสริมพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

คนในครอบครัว อยู่ในระดับมาก (�̅�=2.80, S.D. = 0.33 )  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน อยู่ใน

ระดับมาก ( �̅�= 2.73, S.D. = 0.45) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ อยู่ใน

ระดับมาก (�̅�= 2.78, S.D. = 0.35) 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ  

โดยใช้สถิติ Eta 

ตัวแปร 

พฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพช่องปาก 

Eta P 

เพศ 

ระดับการศึกษา 

        0.065 

        0.037 

0.461 

0.672 

อาชีพ         0.180 0.244 

รายได้         0.254** 0.004 

   

          *p < 0.05  **p < 0.001 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับต่ ามาก กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Eta= 0.065, p= 0.461) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ 

เชิงบวกอยู่ในระดับต่ ามาก กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(Eta= 0.037, p= 0.672) อาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับต่ า กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Eta = 0.180, p= 0.244)  ส่วนรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Eta = 0.254, p= 0.004)  
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ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง อายุ และปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การเข้าถึง

การบริการสุขภาพช่องปาก ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ กับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขต

ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

ตัวแปร 

พฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพช่องปาก 

r P-value 

 

อายุ 

ปัจจัยน า 

ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 

การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก 

        

        0.054 

        

        0.126 

0.224* 

 

0.544 

 

0.155 

0.010 

การรับรู้โอกาสเส่ียงที่ท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก 0.249**  0.004 

ปัจจัยเอื้อ 

การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก 

 

0.578** 

       

      < 0.001 

ปัจจัยเสริม 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว 

 

0.334** 

 

< 0.001 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 0.517** < 0.001 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ 0.517** < 0.001 

* p < 0.05,  ** p < 0.01 

จากตารางที่ 2 พบว่า  อายุ และปัจจัยน า ด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (r= 0.054, p< 0.544; r= 0.126, p< 0.155) ส่วนการรับรู้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้ โอกาสเส่ียงที่จะท าให้ เกิดโรคสุขภาพช่องปาก  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.224, p< 0.010;  

r= 0.249, p< 0.004 ตามล าดับ) ด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.578, p< 0.001) 

และด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง

ปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ( r= 0.334, p<0.001; r= 0.517, p< 0.001; r= 0.517, p< 0.001 

ตามล าดับ)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก มีดังนี้ 

 ปัจจัยน า จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

คือ การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก และ การรับรู้โอกาสเส่ียงที่ท าให้เกิดโรคสุขภาพช่อง

ปาก แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปากดี และ การรับรู้ว่าตนมีโอกาส

เส่ียงที่ท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เพิ่มขึ้น  

ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของเพนเดอร์และคณะ (Pender, et al., 2006) ที่ว่าการรับรู้ประโยชน์
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ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเป็นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังการ

ปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้ประโยชน์จากการปฏิบัติพฤติกรรมเป็นแรงเสริมท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ  

ในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น นอกจากนี้หากบุคคลเชื่อว่าเขามีโอกาสเส่ียงที่จะเกิดโรคและเชื่อว่าการปฏิบัติ

จะเกิดผลดีช่วยลดภาวะคุกคามของการเกิดโรคจะส่งผลให้บุคคลมีการแสดงพฤติกรรม ซึ่งผลการศึกษา

ครั้งนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของ เพียรทอง มูลเทพ (2552) ที่พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ช่องปากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  

และการศึกษาของ ปิยะวรรณ์ ก าค า (2557) ที่พบว่า ปัจจัยน าด้านการรับรู้ผลดีของการปฏิบัติและด้าน

การรับรู้โอกาสเส่ียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

ประถมศึกษาภาครัฐ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร 

 ปัจจัยเอื้อ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง

ปาก คือ การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก  แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก ดี มีแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ดีขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การเข้าถึง

บริการการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นปัจจัยก าหนดที่เป็นคุณลักษณะของส่ิงแวดล้อมทั้งด้านแหล่ง

ทรัพยากรและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการ

ที่จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรม ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ปิยะวรรณ์ ก าค า (2557)  

ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของครูที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร และการศึกษาของจิระพร ยอดท่าหว้า (2553) 

ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานี

อนามัย จังหวัดชัยภูมิ คือ การเข้าถึงสถานบริการด้านทันตสุขภาพ 

 ปัจจัยเสริม จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสริมท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง

ปาก คือ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทาง

สังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนใน

ครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ดี  

มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากดีข้ึน  ซึ่งอธิบายได้ว่า ปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลอื่น ภายหลังที่บุคคลได้แสดงพฤติกรรมสุขภาพ ลักษณะของปัจจัยเสริมจะ

เป็นทั้งการสนับสนุนและการขัดขวางพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าว ปัจจัยสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นลักษณะการ

กระตุ้นเตือน การยอมรับ การยกย่องชมเชย การต าหนิติเตียน การลงโทษ ดังนั้นจึงอาจมีอิทธิพลต่อบุคคล

ในการยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมสุขภาพนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ ข้อค้นพบของ วิชชุดา 

เนตรกุล (2551) ที่พบว่าการได้รับสนับสนุนจากครอบครัว หรือคนใกล้ชิด มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษา 

ผู้สูงอายุ เขตต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง

ปากอยู่ในระดับดี (�̅�= 2.54, S.D. = 0.24) และพบว่า ปัจจัยน าทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความรู้

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก และการรับรู้โอกาสเสี่ยง

ที่จะท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก ส าหรับปัจจัยเอื้อ พบว่า มีการเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก  

อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยเสริมพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคน

ในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 

ปัจจัยน า ได้แก่  การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้โอกาสเส่ียงที่จะท าให้เกิดโรค

สุขภาพช่องปาก ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก  ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรง

สนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และแรงสนับสนุนทางสังคม

จากบุคลากรทางการแพทย์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไป 

1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก และ การรับรู้โอกาสเสี่ยง

ที่ท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะทันตบุคลากรควรปรับเพิ่ม

เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารด้านทันตสุขภาพและปรับรูปแบบในการสอนสุขศึกษา ที่เน้นประโยชน์ของการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก และ โอกาสเส่ียงที่ท าให้เกิดโรคสุขภาพช่องปาก แทนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น  

2. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

คนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ดังนั้น จึงควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ สูงอายุในชุมชน  

เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้

กลุ่มเพื่อนและครอบครัวได้มีส่วนร่วมสนับสนุน โดยผ่านบูรณาการกับบริการสุขภาพอื่น อาทิ จัดกิจกรรม

ผ่านทางชมรมผู้สูงอายุ หรือจัดกิจกรรมร่วมกับบริการเย่ียมบ้านของหมอครอบครัว  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก แรงสนับสนุนทางสังคมจากคน

ในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ดังนั้น จึงควรศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ  
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กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.สุพัฒนา ค าสอน ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท า

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองแร่ที่

ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บข้อมูล  และท าการวิจัย รวมท้ังผู้สูงอายุทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ใน

การตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง  

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 จ านวน 133  

คน ที่ได้จากการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 3 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 

พ.ศ. 2558 โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มีค่า

ดัชนีความตรงทางเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.8-1.00  และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ัง 6 ด้าน เท่ากับ 0.780, 

0.777, 0.733, 0.825, 0.909 และ 0.771 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปด้วย จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 84.2 มีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 73.64,  

SD = 7.758) เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ  

(Beta = 0.508, b = 0.708) ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (Beta = 0.454, b = 2.349) และ เพศชาย 

(Beta = 0.153, b = 2.707) สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้ร้อยละ 36.3 และเขียนสมการท านายในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้  

 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์(Y) =  39.358 + 0.708(การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ

การเกิดอุบัติเหตุ) + 2.349(ความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก) + 2.707(เพศชาย) 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 

Abstract 

The purpose of this study was to study factors influencing motorcycle accident prevention behaviors 

among high school students in Pathumthong tutor, Phitsanulok province. The sample were of 133 high school 

student from Pathumthong tutor, Phitsanulok province and they were selected by using G*Power 3. The data were 

collected during January to April 2015. The questionnaire of motorcycle accident prevention behaviors was 

mailto:Mymintty.yoy@gmail.com
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validated by group of experts. It’s content validity index was  between 0.8-1.00 and  it’s reliability were 0.780, 

0.777, 0.733, 0.825, 0.909 and 0.771.The data were for frequentage, percentage, mean, standard deviation 

and Stepwise multiple regression. The results found that overall of motorcycle accident prevention behaviors was 

at moderate level (�̅� = 73.64, SD = 7.758). Factors that influenced motorcycle accident prevention behaviors 

among high school students in Pathumthong tutor, Phitsanulok province were perceived susceptibility of accident 

(Beta = 0.508, b = 0.708) knowledge of the road traffic act (Beta = 0.454, b = 2.349) and male (Beta = 

0.153, b = 2.707) with statistical significance at 0.05. They were predicted the 36.3 % variability of 

motorcycle accident prevention behaviors. The regression equation was show:  

 Y = 39.358+0.708(perceived susceptibility of accident) +2.349(knowledge of the road traffic act)+ 

2.707(male) 

Keywords: Motorcycle accident prevention behaviors, High school student  

 

บทน า 

  ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก องค์การสหประชาชาติ

รายงานว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 1.3 ล้านคนต่อปี และในแต่ละวันประชากรโลก

กว่า 3 หมื่นคนต้องบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

อย่างมหาศาล (WHO, 2015) ด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติจึงได้ประชุมร่วมกัน

เพื่อก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนภายใต้เจตนารมณ์ของ

ปฏิญาณมอสโกและประกาศให้ปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตการอุบัติเหตุจราจรมากเป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเป็น

รองประเทศมาเลเซีย พม่า และฟิลิปปินส์ โดยมีผู้ เสียชีวิต 14,033 คนต่อปี และบาดเจ็บจ านวน 

104,725 คนต่อปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียถึง 254,935 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 

ของ GDP และประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกในองค์กรสหประชาชาติ จึงได้สนองตอบต่อ

ปฏิญญามอสโก โดยก าหนดให้ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  

มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลง ให้ไม่เกินอัตรา 10 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 

เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญโดยการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ (กระทรวง

สาธารณสุข, 2557) 

จังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ และเป็น

อันดับที่ 1 ของพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2 คิดเป็นอัตรา 41.50 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี ซึ่งสูงกว่า

ระดับประเทศที่มีอัตราเท่ากับ 22 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี (ส านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 

พิษณุโลก, 2556) โดยพบว่ารถจักยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 1,025 ครั้ง 

จาก 1,798 ครั้ง รองลงมาเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล และคนเดินเท้า ตามล าดับ และพบว่าเยาวชนที่มีอายุ

ระหว่าง 13-25  ปี เป็นกลุ่มอายุที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ

อื่นๆ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรบนถนนทั้งหมด (งานจราจรสถานี

ต ารวจภูธรเมืองพิษณุ โลก , 2557) ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะเยาวชนส่วนใหญ่  มีพฤติกรรมการขับขี่

รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขาดประสบการณ์ในการขับขี่ การไม่



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

800 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

ปฏิบัติตามกฎจราจร ดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยาก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีพฤติกรรมชอบความ

เส่ียงอันตราย รวมถึงไม่นิยมสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือ

ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดราชการ  

จากการศึกษาที่ผ่านมาของวีณา สอนกล้า (2550) พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้

ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัว ณ แผนกผู้ป่วยใน อยู่ในระดับพอใช้ ปัจจั ยด้าน

ประชากรและสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน และปัจจัยน า ได้แก่ 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ การศึกษาของพานทิพย์ แสงประเสริฐ์ (2553) พบว่า วัยรุ่นวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรม

อาชีวศึกษาร้อยละ 52.5 มีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยน าได้แก่ความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ สภาพ

รถจักรยานยนต์ ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของจุลจิรา มีพรหม (2553) พบว่า พฤติกรรมการป้องกัน

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทางชีวสังคม คือผลการเรียนเฉล่ียสะสม รายได้ และปัจจัย

ด้านการสนับสนุนทางสังคม คือการได้รับข้อมูลจากส่ือต่างๆ จากบุคคลในครอบครัว เพื่อนและ

สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ จากข้อมูลดังกล่าว การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและการค้นหาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องส าคัญ  

จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model เป็นทฤษฎีที่

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกรรมสุขภาพของ

บุคคลแบบสหปัจจัยได้ครอบคลุม น าไปสู่การก าหนดแผนแก้ไขปัญหาได้ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึง

ประยุกต์ใช้ทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model ของกรีนและครูเตอร์ (Green & Kruter, 2005) เป็น

กรอบแนวคิดวิจัยเพื่ อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติ เหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบตัิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การพักอาศัยกับครอบครัว 

ประสบการในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 

การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ การรับรู้ความรุนแรงของการเกิด

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันตนเองจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การมีหมวกนิรภัยพร้อมใช้งาน และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุจาก
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การขับขี่รถจักรยานยนต์ ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากบุคคลใกล้ชิดและการได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักยานยนต์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพยากรณ์ (Predictive research) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  

ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีรายละเอียดวิธีด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ลงทะเบียนเรียนในสถานบันกวดวิชาเขต 

ปทุมทองปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 426 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในสถาบันกวดวิชาเขตปทุมทอง จังหวัด

พิษณุโลกจ านวน 133 คน ท่ีได้จากการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 3 โดยก าหนดค่า

ขนาดอิทธิพล (Effect size) เท่ากับ 0.15 (ขนาดอิทธิพลในระดับกลาง) (Aron & Aron, 1999) ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ 0.80 ค่าองศาอิสระของ

โมเดลอิสระได้จากสูตร df=N (NI+1)/2 เมื่อ NI หมายถึงจ านวนตัวแปรสังเกตได้ซึ่งมีจ านวน 12 ตัว

แปร จึงมีค่าองศาอิสระของโมเดลอิสระเท่ากับ 133 แล้วคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยทฤษฎีความ

น่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธี

จับฉลากแบบไม่ใส่คืน (Sampling Without Replacement) 

 

เครื่องมือในงานวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด มี 5 ส่วน ได้ผ่านการตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านพฤติกรรมศาสตร์จ านวน 3 ท่าน หาความเชื่อมั่น

(Raliability) ของแบบสอบถามที่ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาครอนบาค (Cronbachs coefficirnt alpha) ส าหรับแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

การจราจรทางบก วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธี Kruder-Richardson (KR-20) แบบสอบถาม 1 ชุดนี้ 

ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามชนิดตอบสั้น (Short answers) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก เป็นแบบให้เลือกตอบถูกผิด โดยตอบ

ถูกได้คะแนน = 1 ตอบผิดได้คะแนน = 0 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ความรุนแรงของการ

เกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นข้อค าถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนคือ เห็นด้วยอย่างย่ิง = 5 เห็นด้วย = 4 ไม่แน่ใจ = 3 

ไม่เห็นด้วย = 2 และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง = 1 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การมีหมวกนิรภัยพร้อมใช้งาน และประสบการณ์การเกิด

อุบัติเหตุ  ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับการได้รับค าแนะน าจากบุคคลใกล้ชิดและการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

แหล่งต่างๆเป็นข้อค าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนคือ เป็น

ประจ า = 5 บ่อยครั้ง = 4 บางครั้ง = 3 นานๆครั้ง = 2 และไม่ได้รับเลย = 1 

ส่วนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  เป็นข้อ

ค าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนคือ เป็นประจ า = 4 บ่อยครั้ง  

= 3 บางครั้ง = 2 และไม่เคยปฏิบัติ = 1 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  

3 คน พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหารายข้อ (I-CVI) อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 

และ และการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ภายใน (Internal consistency method) เพื่อค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbrach’s 

alpha coefficient) ที่ได้จากการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของ

จังหวัดพิษณุโลกที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่า แบบสอบถามทั้ง 6 ด้านมีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .780, .777, .733, .825, .909 และ .771 ตามล าดับ 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับ

การวิจัยในมนุษย์ (หมายเลขโครงการ: 699/58) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ์ของ

กลุ่มตัวอย่าง เริ่มจากการแนะน าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และระยะเวลาของการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างในการตอบกลับ หรือปฏิเสธ

การเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ และกลุ่มตัวอย่างต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้เข้าร่วม

การวิจัย ซึ่งการเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ไม่มีผลต่อการศึกษาแต่อย่างใด การน าข้อมูลไปอภิปรายหรือ

เผยแพร่จะท าในภาพรวม นอกจากนี้ในระหว่างการวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถขอถอนตัวจากการศึกษาได้

ตลอดเวลาหากไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ และข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยจะเก็บรักษา

เป็นอย่างดีเม่ือครบเวลา 1  ปี ผู้วิจัยจะท าลายเอกสารนั้นทั้งหมด 

การเก็บรวมรวมข้อมูล    

ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและพิทักษ์สิทธิ์ แจ้งให้ทราบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้ความยินยอม จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองก่อนจึงจะ

เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ พร้อมมอบใบพิทักษ์สิทธิ์ให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความยินยอมจากบิดา มารดา 

หรือผู้ปกครอง และด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

ตามวันเวลาที่ได้รับอนุญาต โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับฟังค าอธิบายรายละเอียดของแบบสอบถามพร้อมทั้ง

แจกแบบสอบถาม ในช่วงก่อนเริ่มเรียน ซึ่งใช้เวลา 20-30 นาที และผู้วิจัยจะรับคืนแบบสอบถามภาย
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หลังจากการเลิกเรียน ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมา

ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมดก่อนน าไปวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการศึกษา 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.4 มีอายุ 13-14 ปี  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วน

ใหญ่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9  

2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 

39.8 ข้อที่ตอบถูกมากที่สุด คือ หมวกนิรภัยที่ใช้สวมใส่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องได้การรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 85.0 การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.6 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อค าถามที่ว่า การออกรถจักรยานยนต์ก่อน

สัญญาณไฟเขียวจะมีโอกาสถูกรถคันอื่นชนได้ง่าย ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 83.0 การรับรู้

ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ความรุนแรงของ

การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.9 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ

ข้อค าถามที่ว่า ถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้รุนแรงมากกว่าผู้ขับขี่ที่

สวมหมวกนิรภัย ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 81.2 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุจากการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.1 โดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับข้อค าถามที่ว่า  

การหลีกเล่ียงการเล้ียวรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด จะสามารถลดอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้นได้ ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 87.2 

3. การได้รับค าแนะน าจากบุคคลใกล้ชิดและการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ

การได้รับค าแนะน าจากบุคคลใกล้ชิดและการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระดับต่ า ร้อยละ 53.4 โดยส่วน

ใหญ่เห็นด้วยกับข้อค าถามที่ว่า ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์จากครู ในระดับบ่อยครั้งถึงเป็นประจ า คิดเป็น ร้อยละ 58.6  

4. พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมป้องกัน

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 84.2 ด้านการระมัดระวัง

ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อค าถามที่ว่า ท่านจะไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจาก

ดื่มของมึนเมาทุกชนิด ในการปฏิบัติทุกครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 51.0 ด้านการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยส่วน
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ใหญ่เห็นด้วยกับข้อค าถามที่ว่า การสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ในการปฏิบัติทุกครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 46.6 และด้านการตรวจสภาพรถ โดยส่วน

ใหญ่เห็นด้วยกับข้อค าถามที่ว่า ท่านจะเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์เมื่อพบว่าดอกยางเริ่มเส่ือมสภาพ  

ในการปฏิบัติทุกครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 21.1 (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1 แสดง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับคะแนน 

(n=133) 

ข้อความ 

ระดับคะแนน 
ค่าเฉล่ี

ย 
S.D. ต่ า ปานกลาง สูง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัตกิารจราจร 41 30.8 39 29.4 53 39.8 6.15 1.209 

การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ 28 21.1 66 49.6 39 29.3 28.38 5.574 

การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 8 6.0 89 66.9 36 27.1 27.17 5.430 

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ 3 2.3 68 51.1 62 46.6 28.89 3.843 

การได้รับค าแนะนะและข้อมูลข่าวสาร 71 53.4 48 36.1 14 10.5 24.45 4.672 

พฤตกิรรมการป้องกันอุบัตเิหตุ 14 10.5 112 84.2 7 5.3 73.64 7.758 

 

5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม  

กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ (ตาราง 2) ดังนี้ 

     5.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ เพศ (r= .212, p< .05) ตัวแปรอิสระ

ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การพักอาศัยกับผู้ปกครองและประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

     5.2 ปัจจัยน า พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก  

(r= .335, p < .01) การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ (r= .378, p < .01) การรับรู้ประโยชน์ของ

การป้องกันอุบัติเหตุ (r= .217, p< .05) ตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การรับรู้ความรุนแรงของการเกิด

อุบัติเหตุ 

     5.3 ปัจจัยเอื้อ พบว่าตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การมีหมวกนิรภัยพร้อมใช้งาน และประสบการณ์

การเกิดอุบัติเหตุ 

     5.4 ปัจจัยเสริม พบว่าตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากบุคคลใกล้ชิดและการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ  
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ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการ

ป้องกันอุบัติจากการขับขี่ของกลุ่มตัวอย่าง (n=133) 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก

การขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

r 

คุณลักษณะส่วนบุคคล  

เพศ .212* 

อายุ .037 

ระดับการศึกษา -.117 

การพักอาศัยกับผู้ปกครอง .024 

ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ .024 

ปัจจัยน า  

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก .335** 

การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ .378** 

การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ .094 

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ .217* 

ปัจจัยเอื้อ  

การมีหมวกนิรภัยพร้อมใช้งาน .098 

ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ .074 

ปัจจัยเสริม  

การได้รับค าแนะน าและการได้รับข้อมูลข่าวสาร .088 

     *p < .05, **p < .001 

 

6. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม สามารถร่วมท านายกับ

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 รวม  

3 ตัว ได้แก่ การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ (Beta = 0.508, b = 0.708) รองลงมาคือ ความรู้

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (Beta = 0.454, b = 2.349) และ เพศชาย (Beta=0.15 

3, b= 2.707) ซึ่งมีอ านาจในการท านายร้อยละ 36.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถสร้าง

สมการท านายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุได้ดังนี้  

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  =39.358+0.708 (การรับรู้โอกาส

เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์) +2.349 (ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก)+2.707 (เพศชาย) (ตาราง 3) 
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ตาราง 3 แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อสร้างสมการท านายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ

จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ปัจจัยท านาย b S.E.b Beta t P-value 

ปัจจัยน า      

   การรับรูโ้อกาสเสี่ยงของการเกิดอุบตัิเหตุ 0.708 0.101 0.508 7.022 <0.001** 

   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติจราจรทางบก 2.349 0.379 0.454 6.196 <0.001** 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล      

   เพศชาย 2.707 1.247 0.153 2.172 0.032* 

*P < 0.05, **P < 0.001, ค่าคงที่ = 39.358, R = 0.377,  R2 = 0.363, F = 26.025 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาพบว่า การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และเพศ สามารถท านายพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ร้อยละ 36.3 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ดังนี้  

เพศชาย มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Beta = 0.153, b = 2.707) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

( P-value = 0.032 ) ทั้งนี้ เนื่องจากเพศชายมีภาวะความเป็นผู้น า และมีความสามารถในการตัดสินใจได้

รวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของกรพินธุ์ ลีลาวัฒน์ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การป้องกันอุบัติ เหตุจากการขับขี่ รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า เพศ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของจุลจิรา มีพรหม (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับ

ขี่รถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ

จากการขับขี่รถจักยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Beta = 0.454, b = 2.349) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ( P-value = <0.001 ) ทั้งนี้ เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน

ความรู้อยู่ในระดับดี กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาก ก็จะมีการ

แสดงออกพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุดีตามไปด้วย สอดคล้องกับศึกษาของพานทิพย์ แสงประเสริฐ์ 

(2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติ เหตุจราจรจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของจิตศจี จิตต์

พิศาล วันเพ็ญ แก้วปานและสุรินทร กลัมพากร(2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกัน

อุบัติเหตุจากการท างานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้

เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ

ท างานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Beta = 0.508, b = 0.708) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( P-value = <0.001 ) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้โอกาสเส่ียงของ

การเกิดอุบัติเหตุ จะมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากการรับรู้โอกาส

เส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ส่งผลให้บุคคลเกิดการปรับตัวหรือ

ตอบสนองกิจกรรมอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับการศึกษาของทนงศักดิ์ ย่ิงรัตนสุข พิสมัย เสรีขจรกิจ

เจริญ และพรทิพย์ เย็นใจ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนของบุคลากร

และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจาการขับขี่รถจักรยานยนต์   

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้อง

กับการศึกษาของกรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์ (2550) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาการ

ขับขี่รถจักรยานยนต์  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และการรับรู้โอกาส

เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ

จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังนั้น หน่วยงานสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาจึงควรมีการจัดกิจกรรม 

หรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และพฤติกรรมการ

ป้องกันอุบัติเหตุทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการระมัดระวังของผู้ขับขี่ ด้านการตรวจสภาพรถ และด้านการ

ปฏิบัติจามกฎจราจร เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัย และเพื่อ

เพิ่มการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 อาหารมีความส าคัญต่อภาวะโภชนาการของทารก ดังนั้นปัจจัยและพฤติกรรมหลายอย่างท่ีมีผลต่อการเลือก

อาหารให้เหมาะสมตามวัยให้แก่ทารกอายุระหว่าง 6-12 เดือนของผู้เลี้ยงดูจึงมีความส าคัญท่ีจะต้องศึกษา การวิจัยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกอาหารตามวัยแก่ทารก 6 เดือนถึง 12 เดือน จ านวน 150 

คน โดยการสัมภาษณ์กับผู้เลี้ยงดู ท่ีมารับบริการแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีการศึกษาแบบ 

cross-sectional  

 ผลการศึกษา ทารกเพศชายมีร้อยละ 48 เพศหญิงมีร้อยละ 52 อายุเฉลี่ย  8 เดือน 17 วัน น้ าหนักเฉลี่ย 8.37 

กิโลกรัม  ร้อยละ 78.7 มีน้ าหนักตามเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 4.7 มีน้ าหนักตัวต่ ากว่าเกณฑ์ อายุเฉลี่ยท่ีเริ่มให้อาหารตามวัย    

5 เดือน 23 วัน ส่วนใหญ่เป็นอาหารตามวัยท่ีปรุงเองท่ีบ้าน ร้อยละ 53.3 ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพของผู้เลี้ยงดู 

เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกอาหารตามวัย ท่ี p<.05 พฤติกรรมการให้อาหารไม่เหมาะสมพบว่า เคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้

ทารกกิน ร้อยละ 1.3  ให้กินน้ าหวาน น้ าอัดลม ขนมหวาน เติมเกลือ น้ าตาล ผงชูรส น้ าปลา วิธีการเลือกอาหารตามวัย  

ผู้เลี้ยงดูเลือกท่ีเหมาะสมกับอายุทารก และมี อย. ส่วนโฆษณาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารตามวัยและไม่สัมพันธ์กับ

อาชีพ การศึกษา รายได้ของผู้เลี้ยงดู  

 สรุป ปัจจัยด้านอายุ  ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้เลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับการเลือกอาหารตามวัย  

การเคี้ยวอาหารก่อนป้อน การกินน้ าหวาน น้ าอัดลม ขนมหวาน รวมท้ังการเติมเกลือ น้ าตาล ผงชูรส น้ าปลา การให้

อาหารลักษณะเหลว ปั่นละเอียด ซึ่งเป็นพฤติกรรมการให้อาหารท่ีไม่เหมาะสม ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรน าไปใช้

ประกอบการวางแผนดูแล ให้ค าแนะน าล่วงหน้าแก่ผู้เลี้ยงทารก 

ค าส าคัญ: อาหารตามวัย  พฤติกรรมการเลือกอาหารตามวัย ผู้เลี้ยงดู  เคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้ทารก 

 

Abstract 

Food plays an important role in infant nutrition. Hence, the various factors and behavior that affect the 

right choice of nutrition for infants aged 6-12 months by carers are needed to investigate. Objectives: To study 

factors and behavior that affecting the choice of food for infant aged 6-12 months. Subjects and method: The 

samples were the carers and infants aged 6-12 months who attending to out-patient department, well baby clinic, 

department of paediatrics, faculty of medicine, Naresuan University. One hundred and fifty infants were enrolled.  
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The questionnaires that had been assessed before were used to interview the carers. A cross-sectional study was 

employed in this research.   

  Results: The infants were boys (48%) and girls (52%). Average age of infants was 8 months and 17 

days. Average body weight was 8.37 kilograms. Seventy-eight points seven percent of infants had normal 

weight. The prevalence of underweight was 4.7%. The average age at the start of proper feeding was 5 months 

and 23 days old.  Most of the infant food is cooked at home at 53.3 percent. The education level, occupation  

and income of carers is a factor that affect the food choices for infants at p<0.05. The inappropriate feeding 

practices were found as follows: feeding pre-masticated foods at 1.3 percent, allowing drinking sweetening juice, 

soft drink, sweets, and adding salt, sugar, monosodium glutamate, fish sauce into the infant food. The carers 

choose them by looking for the age and FDA logo on product label. The advertising does not affect their decision 

to purchase food. Moreover, occupation, education, and income of carers are not associated with purchasing  

the right food for the baby. 

 Conclusion: age,  education and incomes level of infant carers are associated with the food selection.  

The inappropriate feeding behaviors such as feeding  pre-masticated foods, allowing drinking sweetening juice, 

soft drink,  sweets,  and adding salt, sugar, monosodium glutamate, fish sauce, liquid food, food blend until 

finely into the infant food were still persisting. Thus, the involving organizer should use the data to plan and give 

an advice for all carers. 

Keyword: complementary food, behavior affecting complementary food, advertising, carers,  feeding pre-

masticated foods  

 

บทน า 

 อาหารและโภชนาการในช่วงวัยทารกเป็นพื้นฐานส าคัญของการมีสุขภาพและสติปัญญาที่ดีใน

ระยะยาว  และยังมีความส าคัญมากต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้นทารกจะได้รับสารอาหาร

พอเพียงจากนมแม่ที่มีสุขภาพดีในช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือนแรก (Pan American Health Organization, 

2003) หลังจากนั้นให้นมแม่ต่อเนื่องพร้อมกับให้อาหารตามวัยที่เหมาะสมจนถึงอายุ 2 ปีหรือมากกว่า 

(Kramer, MS., & Kakuma, R., 2002) ทารกจ าเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารบางชนิดเพิ่มเติม

จากอาหารตามวัยส าหรับทารก เช่น โปรตีน เหล็ก แคลเซียม สังกะสี เป็นต้น เพื่อให้เจริญเติบโตตามปกติ 

(Garcia de Lima Parada, C.M., Barros Leite Carvalhaes, M.A, & Jamas, M.T, 2007). และในช่วง

วัย 6-12 เดือนเป็นช่วงเวลาที่ทารกต้องการพลังงานและสารอาหารเพิ่มมากขึ้น อาหารตามวัยที่เหมาะสม

จึงมีความส าคัญมากต่อภาวะโภชนาการของทารก (อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, สุภาพรรณ ตันตราชีวธร และ 

สมโชค คุณสนอง , 2552; World Health Organization, 1998; World Health Organization, 2001)  

ซึ่งอาหารตามวัยส าหรับทารก (complementary food) หมายถึง อาหารอื่นที่ทารกได้รับ เป็นมื้อ

นอกเหนือจากนมแม่หรือนมผสม เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารครบถ้วนและพอเพียงส าหรับการ

เจริญเติบโต ช่วยให้ทารกปรับตัวจากการกินอาหารเหลวเป็นอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวและอาหารแบบผู้ใหญ่ 

เพื่อให้ทารกมีพัฒนาการในการกินที่เหมาะสมต่อไป เพราะถ้าเริ่มให้อาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวช้าเกินไปอาจท า

ให้ทารกปฎิเสธอาหารแบบผู้ใหญ่ได้  (อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ , สุภาพรรณ ตันตราชีวธร และ สมโชค  

คุณสนอง, 2552) ซึ่งการให้ อาหารตามวัยส าหรับทารก ตามหลักขององค์การอนามัยโลกมี 4 ประการ 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

811 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

ได้แก่ สมวัย เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะกับความหิวอิ่ม และพัฒนาการตามวัยของทารก  (World 

Health Organization, 2003; อรพร ด ารงวงศ์ศิริ และคณะ, 2557, น. 271-28) รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ

การได้รับพลังงานจากอาหารเสริมส าหรับทารก คือ ตัวทารกเอง ปัจจัยด้านอาหาร เช่น กล่ิน รสชาติ หยาบ

ละเอียด และปัจจัยด้านผู้เล้ียงดู ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้เล้ียงดูกับทารก รายได้ การศึกษา อาชีพ อายุ 

ความเชื่อในการเล้ียงดู รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อในการเลือกอาหารเสริมด้วย เช่น บิดามารดาที่มีระดับ

การศึกษาสูงกว่าจะสามารถให้อาหารเด็กได้เหมาะสมมากกว่าบิดามารดาที่ด้อยการศึกษา  (Lassi, ZS., 

Das, JK.,  Zahid, G., Imdad, A., & Bhutta, ZA., 2013, pp. 3-13; Fein, SB., Labiner-Wolfe, J., 

Scanlon, KS., & Grummer-Strawn, LM., 2008, pp.91-7) เช่นการศึกษาในประเทศเนปาล พบว่า 

บิดามารดาที่ด้อยการศึกษา จะให้อาหารทารกได้ไม่หลากหลาย ย่อมมีผลต่อภาวะโภชนาการของทารกได้  

อายุของผู้เล้ียงดูทารก บ่งบอกวุฒิภาวะในการเล้ียงดูทารก  ผู้เล้ียงดูที่มีอายุน้อยส่งผลต่อความพร้อมใน

การเล้ียงดูทารก ท าให้การให้อาหารแก่ทารกไม่ถูกต้อง (ลักษณา ไชยมงคล และ จ าเนียร ฉุ้นประดับ, 

2555) ด้านอาชีพ ในครอบครัวที่มารดาท างานนอกบ้านมากกว่าครอบครัวที่มารดาท างานในบ้าน ท าให้

ไม่มีเวลาจัดหาอาหาร (ปุลวิชช์ ทองแตง และ จันทร์จิรา สีสว่าง, 2012, น. 287-97) และรายได้ที่ต่ า 

คุณภาพของอาหารก็ย่ิงต่ าด้วยเพราะท าให้ไม่สามารถซื้ออาหาร       ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กได้

เพียงพอ(ลักษณา ไชยมงคล และจ าเนียร ฉุ้นประดับ, 2555; Gross, RS., Mendelsohn, AL., Fierman, 

AH., Racine, AD.,& Messito, MJ., 2012, pp.254-61) ส่วนพฤติกรรมการให้อาหารทารกที่ ไม่

เหมาะสม คือ 1. ความไม่เหมาะสมด้านเวลาในการเริ่มให้อาหารตามวัย เช่น การเริ่มให้อาหารตามวัยแก่

ทารกก่อนอายุ 4 เดือนหรือหลังอายุ 6 เดือน, การเริ่มให้น้ าผลไม้แก่ทารกก่อนอายุ 6 เดือน, การเริ่มให้

เนื้อสัตว์แก่ทารกหลังอายุ 6 เดือน 2. ความไม่เหมาะสมของสารอาหารที่ให้แก่ทารก เช่น การที่ทารกอายุ 

9 เดือนขึ้นไปยังไม่ได้รับผักหรือผลไม้อย่างน้อย 1 มื้อต่อวัน, มีการเติมเครื่องปรุงรสในอาหารทารก, 

ทารกได้รับเครื่องดื่มที่มีสารอาหารน้อย เช่น น้ าหวาน น้ าอัดลม เป็นต้น, ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่

ทารกได้รับไม่เพียงพอ 3. ความไม่เหมาะสมในวิธีการให้อาหารตามวัยส าหรับทารก เช่น ผู้เล้ียงดูเคี้ยว

อาหารก่อนป้อนให้แก่ทารก (Lutter, CK.,& Dewey, KG.,2003; Agostoni, C., et al., 2008, pp. 

99-110; Gartner, L.M., Morton, J., & Lawrence, R.A, et al., 2005, pp. 496-506) ซึ่งยังมีผู้เล้ียง

ดูจ านวนมากมีพฤติกรรมการให้ อาหารทารกไม่ เหมาะสม อาจน าไป สู่ปัญหาด้ านโภชนาการ  

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกได้ ในปัจจุบัน นอกจากอาหารตามวัยที่เตรียมขึ้นเองในครัวเรือน

แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารตามวัยส าหรับทารกประเภทกึ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูปที่จ าหน่ายในท้องตลาด

เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกอาหาร

ตามวัยแก่ทารก ในช่วงทารกอายุ 6-12 เดือน เพื่อจะได้น าไปให้ความรู้ แก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

และการให้อาหารของทารกที่เหมาะสม ถูกต้อง แก่มารดา ผู้เล้ียงดูต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้เล้ียงดูท่ีมีผลต่อการเลือกอาหารตามวัยให้แก่ทารกอายุ 6 ถึง 12 เดือน  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เล้ียงดูที่มีผลต่อการเลือกอาหารตามวัยให้แก่ทารกอายุ 6 ถึง 12 เดือน 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบ cross-sectional design กลุ่มตัวอย่างคือ ทารกอายุ 6 เดือน ถึง 12

เดือน มีภาวะสุขภาพปกติ ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกเด็กสุขภาพดี กุมารเวชกรรม 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เล้ียงดู จ านวน 150 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถามท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่า IOC= 0.83 จากนั้น

น ามาท า pilot study เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วน ามาสัมภาษณ์โดยให้ผู้ปกครองหรือผู้เล้ียงดูเป็นผู้

กรอกข้อมูล จากนั้นท าการรวบรวมเก็บแบบสอบถามคืน โดยเก็บข้อมูลพื้นฐาน วิธีการเลือกอาหารตามวัย 

การให้อาหารตามวัย วิธีการปรุงอาหาร การเลือกซื้ออาหารตามวัยส าเร็จรูป และ ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่มีผล

ต่อการเลือกอาหารตามวัย และได้ขอจริยธรรมในมนุษย์ IRB No. 374/57 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉล่ียเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เล้ียงดูและทารก, วิธีการ

เลือกอาหารตามวัย ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเลือกอาหารตามวัย 

2. ใช้สถิติ Chi square test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือก

อาหารตามวัยแก่ทารกและ z-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของการเลือกอาหารให้ทารก 

 

ผลการศึกษา 

  ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้เลี้ยงดูทารกเข้าร่วมการศึกษา จ านวน 150 คน อายุเฉล่ีย 31 ปี ส่วนใหญ่

เป็นมารดาที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ 82.6 มักประกอบอาชีพ ข้าราชการ ร้อยละ 29.0 รายได้

เฉล่ีย 26,846 บาท ต่อเดือน และส่วนใหญ่มีบุตร 1 คน (ร้อยละ 58.4) ดังตารางที่ 1 ส่วนข้อมูลทารก 

แบ่งเป็นเพศชาย 72 คน (ร้อยละ 48) เพศหญิง 78 คน (ร้อยละ 52) อายุเฉล่ีย 8 เดือน 17 วัน 

น้ าหนักเฉล่ีย 8.37 กิโลกรัม  ส่วนสูงเฉล่ีย 70.2 เซนติเมตร น้ าหนักแรกคลอดเฉล่ีย 2 ,981 กรัม  

และส่วนใหญ่น้ าหนักตามเกณฑ์อายุปกติอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50-75 (กราฟประเมินน้ าหนักของ

ชมรมต่อมไร่ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย)  มีจ านวน 79 คน (ร้อยละ 52.7) อายุที่เริ่มอาหารตาม

วัยเฉล่ีย 5 เดือน 23 วัน (ตารางที่ 2)   

 ส่วนรูปแบบการให้อาหารตามวัยนั้น มีแบบปรุงเองที่บ้านอย่างเดียว 80 คน (ร้อยละ 54.1) 

อาหารตามวัยส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว 6 คน (ร้อยละ 4.1) และให้อาหารเป็นแบบชนิดเหลว ร้อยละ 

9.1, บดละเอียด ร้อยละ 42.3, บดหยาบ ร้อยละ 33.6, หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ร้อยละ 9.8  

  วิธีการให้อาหารตามวัย พบว่า ส่วนใหญ่ตักอาหารใส่ช้อนแล้วป้อนมีจ านวน 143 คน (ร้อยละ 

95.3) ให้อาหารผ่านขวดนมมี 3 คน (ร้อยละ 2) และเคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้ทารกมี 2 คน (ร้อยละ 

1.3)  ซึ่งการเคี้ยวอาหารก่อนป้อนนั้นจะพบในทารกที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ (ตารางที่ 3)  

 พฤติกรรมการให้อาหารตามวัยแก่ทารก มีดังนี้ 1. ความไม่เหมาะสมด้านเวลาในการเริ่มอาหาร

ตามวัย พบว่า เริ่มให้อาหารตามวัยก่อนอายุ 6 เดือน มี 30 คน (ร้อยละ 20) และก่อนอายุ 4 เดือน  

มี 4 คน (ร้อยละ 2.6) เริ่มให้น้ าผลไม้ก่อนอายุ 6 เดือน 9 คน (ร้อยละ 6) และก่อนอายุ 4 เดือน 2 คน 

(ร้อยละ 1.3) เริ่มให้กินเนื้อสัตว์ก่อนอายุ 6 เดือน 6 คน (ร้อยละ4) และให้กินเนื้อสัตว์หลังอายุ 6 เดือน 
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27 คน (ร้อยละ 18.0) และก่อนอายุ 4 เดือนมี 1 คน (ร้อยละ 0.7) การให้อาหารตามวัยที่เป็นเนื้อสัตว์

ให้ครั้งแรกอายุเฉล่ีย 6 เดือน 20 วัน ซึ่งคล้ายกับการเริ่มกินอาหารทะเล ผัก ผลไม้ ทารกที่อายุมากกว่า  

9 เดือนขึ้นไป พบว่า ไม่มีทารกที่ไม่ได้กินผักและผลไม้ และส่วนใหญ่เลือกใช้น้ ามันพืชมากกว่าน้ ามันสัตว์

ในการประกอบอาหารตามวัย ร้อยละ 30 มีผู้เลี้ยงดูทารก จ านวน 15 คน ที่ให้กินไข่ขาวก่อนอายุ 7 เดือน 

2. ความไม่เหมาะสมของอาหารที่ให้แก่ทารก คือ พฤติกรรมการปรุงรสอาหารให้แก่ทารก มีเข้าร่วม

การศึกษาจ านวน 108 คน พบว่า เติมเกลือ 59 คน (ร้อยละ73.8) น้ าปลา 23 คน (ร้อยละ 28.8) 

น้ าตาล 13 คน (ร้อยละ 16.3) เป็นต้น มีผู้เล้ียงดูทารกให้เริ่มกินน้ าหวาน น้ าอัดลม ขนมขบเคี้ยว และ

ขนมหวาน ครั้งแรกตอนอายุ 8 เดือน 3. ความไม่เหมาะสมในวิธีการให้อาหารตามวัยแก่ทารก มีเข้าร่วม

การศึกษาทั้งหมดจ านวน 148 คนพบว่ามีการเคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้ทารกมี 2 คน (ร้อยละ 1.4) 

(ตารางที่ 3) 

 ปัจจัยที่ สัมพันธ์กับการให้อาหารตามวัยพบมีหลายๆ ปัจจัย (ตารางที่  4) คือ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได้ของผู้เล้ียงดู มีความสัมพันธ์กับการให้อาหารตามวัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05  การให้อาหารเหลวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการให้อาหารตามวัยของทารกที่อายุ

มากกว่า 6 เดือนสัมพันธ์กับน้ าหนักของทารก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 อายุ อาชีพ และการศึกษาของผู้เลี้ยงดูมีผลต่อการให้กินไข่ขาวก่อนอายุ 7 เดือนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนในชุมชนมีความเชื่อหรือเรื่องเล่าที่ส่งผลต่อการเลือกอาหารตามวัยแก่ทารกร้อยละ 

15.3  แต่ไม่ สัมพันธ์กับอายุ , การศึกษา,รายได้ของผู้ เล้ียงดู   ส่วนการศึกษาของผู้ เล้ียงลูกนั้ น 

มีความสัมพันธ์กับการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารตามวัย อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 23.6 มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารตามวัย

เหมือนกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปัจจัยและส่ิงแวดล้อมในการเลือกอาหารตามวัยแก่ทารก คือ ถ้าการเลือกซื้ออาหารตามวัย

ส าเร็จรูปแทนการปรุงอาหารเองที่บ้านจะเลือกลักษณะสะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลาในการปรุงมากกว่าร้อยละ 

54.0 และการเลือกอาหารตามวัยส าเร็จรูปจะเลือกที่เหมาะสมกับอายุทารก รองลงมาเลือกอาหารที่มี อย. 

โดยคนในครอบครัวมีความส าคัญในการเลือก หรือสนับสนุนการเลือกอาหารตามวัยแก่ทารกด้วย ร้อยละ 

54 ส่วนใหญ่มักจะเลือกอาหารตามวัยที่ตลาดสด มากกว่าเลือกซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า  

ร้อยละ 29.4 การโฆษณาทางโทรทัศน์ มีจ านวน 52 คน (ร้อยละ 40.9) โฆษณาทางวิทยุ ร้อยละ 0.8 

นิตยสาร ร้อยละ 6.1 และการได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 14.2 (ตารางที่ 4) นั้น

ไม่มีผลต่อการที่ผู้เลี้ยงดูทารกน ามาพิจารณาในการซื้ออาหารตามวัย และไม่พบว่ามีความแตกต่างกันของ 

อาชีพ รายได้  และการศึกษาของผู้เล้ียงดู ที่โฆษณามีผลต่อการเลือกซื้ออาหารตามวัยส าหรับทารก   

แต่อายุของผู้ เล้ียงดู มีผลต่อการซื้ออาหารตามวัยส าเร็จรูปตามโฆษณาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการศึกษา 

  การให้อาหารตามวัยอย่างเหมาะสมมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการเติบโตและพัฒนาการของทารก

ในช่วงอายุ 6-12 เดือน (World Health Organization, 2009; Koplin, J.J., & Allen, K.J, 2013). 

เพราะในช่วงนี้นมแม่อย่างเดียวจะไม่พอเพียง ทารกจ าเป็นต้องได้รับอาหารตามวัยร่วมกับนมแม่ ในช่วง
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อายุ 6-8 เดือน และ 9-11 เดือน (อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, 2557, น.12) การศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นมารดา

ที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก การศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรีขึ้นไป มีเศรษฐานะปานกลางถึงดี ในการศึกษานี้ยังพบ

ทารกที่มีภาวะน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่  3 จ านวน 7 คน ส่วนปัจจัยนั้น มีอายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ของผู้เลี้ยงดูทารกนั้นไม่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามวัยส าเร็จรูป 

พฤติกรรมการให้อาหารตามวัยของทารก พบว่ามีผู้เล้ียงดูทารกให้เริ่มอาหารตามวัยที่น้อยกว่า  

4 เดือน มี 4 คน (ร้อยละ 2.6) ท าให้มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ เพราะโปรตีนและสารโมเลกุล

ใหญ่สามารถดูดซึมผ่านผนังล าไส้ของทารกได้ และให้เริ่มอาหารตามวัยที่มากกว่า 6 เดือนมี 17 คน  

(ร้อยละ 11.3) ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ พญ. อรพร ด ารงวงศ์ศิริ และคณะ (อรพร ด ารงวงศ์ศิริ และ

คณะ, 2556, น. 324-35) ที่ให้เริ่มอาหารตามวัยน้อยกว่า 4 เดือน มี 42 คน (ร้อยละ 29.8), และมี

ทารก 4 คน (ร้อยละ 2.8) ที่ได้รับอาหารตามวัยครั้งแรกหลังอายุ 6 เดือน (อรพร ด ารงวงศ์ศิริ และคณะ, 

2556, น. 324-35) ดังนั้นการเริ่มให้อาหารตามวัยช้าเกินไป อาจท าให้ทารกปฏิเสธอาหารได้ และท าให้

ทารกอาจเป็นโรค เช่น โรคขาดโปรตีนและพลังงาน โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น การให้

อาหารตามวัยยังช่วยให้ทารกมีพัฒนาการด้านการเคี้ยวและการกลืนอาหารซึ่งไม่ใช่ของเหลวได้ และยังพบ

พฤติกรรมของผู้เล้ียงดูทารกยังไม่เหมาะสม ได้แก่ การให้อาหารที่ปั่นจนเหลวมีร้อยละ 8.7 หรือ

บดละเอียดมีร้อยละ 40 และการให้กินไข่ขาวก่อนอายุ 7 เดือนมีร้อยละ 10 ซึ่งมีโอกาสแพ้ไข่ขาวได้ แต่ยัง

ไม่มีหลักฐานว่าเริ่มกินไข่ขาวอายุมากกว่า 8 เดือนจะป้องกันภูมิแพ้ได้ (Prescott, S.L, Smith, P., Tang, 

M., et al., 2008, pp. 375-80) มีทารกที่อายุมากกว่า 6 เดือนที่ได้กินเนื้อสัตว์ครั้งแรกมี 27 คน  

(ร้อยละ 18.0) มีโอกาสที่ทารกจะได้รับสารอาหารโดยเฉพาะธาตุเหล็กและสังกะสีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของร่างกายได้ ซึ่ง ESPHGAN ได้แนะน าให้กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นอาหารตามวัยเป็น

ประเภทแรกๆ ส าหรับทารก นอกจากนี้ยังพบการให้อาหารผ่านขวดนม การเคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้ทารก 

ถึงแม้จะมีจ านวนน้อยก็ตาม ซ่ึงพฤติกรรมการเคี้ยวอาหารก่อนป้อนให้ทารกนั้นแตกต่างกันในแต่ละชุมชน

ศาสนา วัฒนธรรมได้ (Gretel, H.P,Yuanyuan, Z., & Jean-Pierre, H., 2010, pp. 4-18) ในปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าได้ประโยชน์หรือโทษของการเคี้ยวอาหารก่อนให้ทารก แต่อาจท าให้มีการติดต่อ

ข อ ง เชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  (Berkowitz, R.J, Turner, J., & Green, P., 1981, pp.147-9; Tindberg,  

Y., Bengtsson, C., Granath, F., et al., 2001, pp. 31-6), และไวรัส (Gaur, AH., Dominguez, K.L., 

& Kalish, M.L., et al., 2009, pp. 658-66) ได้ดังนั้นอาจต้องเน้นให้ความรู้พฤติกรรมการให้อาหาร

ตามวัยแก่ทารกในเรื่องนี้ด้วย การรับรู้รสนั้น ในทารกควรหลีกเล่ียงการปรุงแต่งรส ฝึกให้กินอาหารรส

ธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด เนื่องจากมีการศึกษาในเรื่องการรับรู้และพึงพอใจในรสชาติ

เกิดขึ้นตั้งแต่วัยทารกและอาจมีผลต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ได้ ซึ่งในการวิจัยนี้พบว่ามีการเติมปรุงแต่งรสถึง 

108 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มักปรุงรสด้วย เกลือ น้ าปลา และน้ าตาล ตามล าดับ และมีการให้น้ าหวาน น้ าอัดลม 

ร้อยละ 2.7 ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 14.7 ซึ่งอาจท าให้เป็นปัจจัยเส่ียงของโรคเรื้อรังต่างๆ 

เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น นอกจากอาหารตามวัยที่

เตรียมขึ้นเองที่บ้านแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปที่จ าหน่ายในท้องตลาดเป็นจ านวนมาก ซึ่งผล

การศึกษานี้พบว่า การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามวัยส าเร็จรูปนั้นเพราะผู้เล้ียงดูทารกต้องการความ

สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการปรุง โดยจะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารตามวัยส าเร็จรูปดูจากความเหมาะสม
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ของอายุทารก การมีฉลาก อย. เป็นส่วนใหญ่ การโฆษณาต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารตามวัยส าเร็จรูปด้วย ร้อยละ 52.7 และส่วนใหญ่จะซื้ออาหารตามวัยที่ตลาดสดมากกว่า

ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้วิจัยคิดว่าอาจเกิดจากสถานที่ในการเล้ียงทารกยังไม่ใช่สังคมเมือง  

ยังอยู่นอกเมืองและอยู่ห่างไกลจากห้างสรรพสินค้า 

 สรุปปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกอาหารตามวัยแก่ทารก 6 เดือนถึง 12 เดือนพบว่าอาชีพ ของผู้เลี้ยง

ดูไม่มีผลต่อการเลือกอาหารตามวัยแก่ทารก แต่อายุ รายได้และ การศึกษามีผลต่อการเลือกอาหารตามวัย 

ส่วนพฤติกรรมและวิธีการเลือกอาหารตามวัยที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การปรุงรสด้วยการเติมเกลือ น้ าปลา 

น้ าตาลในอาหาร การให้ทารกกินของขบเคี้ยว ขนมหวาน น้ าอัดลม และยังมีการให้เริ่มเนื้อสัตว์ก่อนอายุ  

4 เดือน ตลอดทั้งการเริ่มให้อาหารตามวัยก่อน 4 เดือน มี 4 คน (ร้อยละ 2.6) ตลอดทั้งยังพบ

พฤติกรรมการเคี้ยวก่อนป้อนให้แก่ทารก  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป บุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุข  ให้ค าแนะน าและส่งเสริมพฤติกรรมการให้อาหารตามวัยส าหรับทารกที่ถูกต้อง

แก่ผู้เล้ียงดูทารกต่อไป 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้เลี้ยงดู 

ข้อมูล (n=150) จ านวน ร้อยละ 

อายุเฉลี่ย (n=149) 31 

ระดับการศึกษา(n=150) 

    ไม่ได้เข้าศึกษา 1 0.7 

    ประถม 11 7.3 

    มัธยม 59 39.1 

   ปริญญาตรีขึ้นไป 79 52.3 

อาชีพ (n=131) 

    แม่บ้าน 

    เกษตรกรรม 

25 

8 

19.1 

6.1 

    ค้าขาย 21 16.0 

    รับจ้าง 14 10.7 

    รับราชการ 38 29.0 

    พนักงานบริษัท 16 12.2 

    ธุรกิจส่วนตัว 9 6.9 

 

ข้อมูล (n=150) จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉล่ีย(บาท/เดือน)  (n=147) 26,846 

จ านวนบุตร(n=149)     

    1 คน 87 58.4 

    2 คน 53 35.6 

    3 คน 9 6.0 

บุตรคนล่าสุดอายุเฉล่ีย(n=147) 8 ปี 5 เดือน 

ประสบการณ์การเลี้ยงทารก(n=144) 
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    ไม่มี 27 18.8 

    1 คน 62 43.1 

    2 คน 42 29.2 

    3 คน 12 8.3 

    4 คน 1 0.7 

ความเก่ียวข้องกับทารก (n=149) 

    บิดา 21 14.1 

    มารดา 123 82.6 

    ตายาย/ปู่ยา่/ลุงป้า/น้าอา 5 3.4 

ผู้ที่เลี้ยงดูทารกมากที่สุดที่เกี่ยวข้องเป็น (n=128) 

   บิดา 4 3.1 

   มารดา 76 59.4 

   ตายาย/ ปู่ยา่ 39 30.5 

   ลุงป้า/น้าอา/พี่/พีเ่ลี้ยง 9 7.0 

 

ตารางที่ 2 ลักษณะท่ัวไปของทารก 

ข้อมูลทั่วไป (n=150) จ านวน ร้อยละ 

เพศทารก(n=150)   

    ชาย 72 48.0 

    หญิง 78 52.0 

อายุ (เดือน) (n=150) 8 เดือน 17 วัน 

น้ าหนัก (กิโลกรัม) (n=147) 8.37(1.391) 

ส่วนสูง ( เซนติเมตร) (n=133) 70.02(7.386) 

อายุครรภ์ตอนคลอด (n=143) 

    คลอดก่อนก าหนด 18 12.6 

    คลอดครบก าหนด 125 87.4 

น้ าหนักแรกคลอด (กรัม) (n=147) 2,981(511.177) 

เด็กมีโรคประจ าตัวหรอืไม(่n=149) 

    ไม่มี 131 87.9 

    มีส่งผลต่อการเลือกอาหาร 13 8.7 

    มี แต่ไม่มีผลต่อการเลือกอาหาร  5 3.4 

ได้รับนมแม่อยา่งเดียวเป็นเวลาเฉล่ีย(n=134) 4 เดือน 16 วัน 

เริ่มให้อาหารตามวยัเมื่ออายุเฉล่ีย(n=146) 5 เดือน 23 วัน 

 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการเลือกให้อาหารตามวัยแก่ทารก 

พฤตกิรรม จ านวน ร้อยละ 

รูปแบบการให้อาหารตามวัย(n=148)   

    ปรุงเองที่บ้านเพียงอย่างเดียว 80 54.1 

    ปรุงเองที่บ้านร่วมกับอาหารเสริมส าเร็จรูป 62 41.9 

    อาหารเสริมส าเร็จรูปเพยีงอย่างเดยีว 6 4.1 

ความหยาบละเอียดของอาหารที่เดก็ได้รับ(n=143) 

    ปั่นด้วยเครือ่งปั่นจนเหลว 13 9.1 

    บดละเอียด 60 42.3 
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    บดหยาบ 48 33.6 

    ห่ันเป็นชิ้นเล็กๆ  14 9.8 

ลักษณะเหมือนอาหารปกต ิ 8 5.6 

             ลักษณะประเภทอาหาร    

ข้าว (N=119)                                                                                   

    ข้าวขัดสี 79 66.4 

    ข้าวกล้อง 31 26.0 

    อื่น ๆ 9 7.6 

ไข่ (n=121)   

    ไข่แดงสุก 93 76.9 

    ไข่แดงยางมะตูม 1 0.8 

    ไข่ขาวสุก 1 0.8 

    ไข่ทั้งฟองสุก    26 21.5 

เนื้อสัตว์ 84 56.0 

อาหารทะเล (n=60)     

    เนื้อปลา 40 66.7 

    กุ้ง 20 33.3 

น้ าผลไม้ 88 58.7 

น้ าหวาน/น้ าอัดลม 4 2.7 

ขนมขบเคี้ยว/ขนมหวาน 22 14.7 

วิธีการเลือกอาหารตามวัยส าเรจ็รูป(n=167)   

    เลือกอาหารที่มี อย. 41 24.5 

    เลือกอาหารที่เหมาะสมกับอายุทารก 52 31.1 

    เลือกผลิตภัณฑ์บรรจุเรียบร้อยและยังไม่หมดอายุ 26 15.6 

    เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เติมน้ าตาล น้ าผึ้ง เกลือและผงชูรส 21 12.6 

    เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารปรุงแต่งสี กล่ิน สารกันบูด 27 16.2 

วิธีการให้เดก็รบัประทานอาหารเสริม ณ ปัจจุบัน(n=148) 

    ให้อาหารผ่านขวดนม 3 2.0 

    ตักอาหารใส่ช้อนแล้วป้อน 143 96.6 

    เคี้ยวอาหารกอ่นป้อนให้เดก็ 2 1.4 

 

 

ตารางท่ี 4 หาความสัมพันธ์ปัจจยัด้านการเลือกให้อาหารตามวัยแก่ทารกกับลักษณะท่ัวไปของผูเ้ลี้ยงดู 

ข้อมูล 
อาหารตามวัย 

P-value 
ปรุงเอง ปรุงเองส าเรจ็รูป ส าเร็จรูป 

อาย(ุn=149)     

    น้อยกวา่ 25 ปี 11(7.4%) 10(6.8%) 10(6.8%) .012* 

    25-35 ป ี 50(33.6%) 22(14.8%) 8(5.4%)  

    มากกวา่ 35 ป ี 20(13.5%) 15(10.1%) 3(2.1%)  

ระดับการศึกษา(n=150)     

    ไม่ได้เข้ารบัการศึกษา 0(0.0%0 0(0.0%) 1(0.7%) .015* 

    ระดับประถมศึกษา 4(2.7%) 5(3.4%) 2(1.4%)  

    ระดับมัธยมศึกษา/ปวช/ปวส 25(16.7%) 21(14.0%) 13(8.7%)  

    ระดับปรญิญาตร ี 53(35.4%) 21(14.0%) 5(3.4%)  

อาชพี(n=131)     

    เกษตรกร 3(2.3%) 5(3.9%) 0(0%) .085 
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    ค้าขาย 11(8.4%) 7(5.4%) 3(2.3%)  

    รับจ้างทั่วไป 4(3.1%) 3(2.3%) 7(5.4%)  

    รับราชการ 25(19.1%) 10(0.8%) 3(2.3%)  

    พนักงานบริษัท 8(6.1%) 6(4.6%) 2(1.6%)  

    นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 6(4.6%) 2(1.6%) 1(0.8%)  

    แม่บ้าน 12(9.2%) 8(6.1%) 5(3.9%)  

รายได ้     

    น้อยกวา่ 5,000 บาท 19(13.0%) 2(1.4%) 0(0.0%) .009* 

    5,000-20,000 บาท 31(21.1%) 32(21.8%) 4(2.8%)  

    มากกวา่ 20,000 บาท 30(20.4%) 27(18.4%) 2(1.4%)  

ประสบการณ์การเลี้ยงเดก็ทารก(n=144)     

    ไม่มีประสบการณ ์ 16(10.5%) 8(5.6%) 3(2.1%) .400 

    มีประสบการณ ์ 59(41.0%) 39(27.1%) 19(13.2%)  
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บทคัดย่อ 

 การระบาดของโรคไข้เลือดออกของอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ระหว่างปี  พ.ศ.  2552-2556 มีอัตรา

ป่วยโรคไข้เลือดออก 62.95  ,  99.65  ,  70.38 , 86.66 และ 290.29  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ซึ่งการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าจัดลูกน  ายุงลายเป็นมาตรการส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน  ายุงลาย กลุ่มทดลอง เป็นตัวแทนครัวเรือน 75 ราย ได้รับโปรแกรมการ

ให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยการบรรยายให้ความรู้ การท าแผนท่ีวิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้สื่อวีดี

ทัศน์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ และโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  และกลุ่ม

เปรียบเทียบ 85 ราย ไม่ได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วม ระยะเวลา

ศึกษา 12 สัปดาห์ ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ  Repeated Measure ANOVA with Generalized Estimate Equation 

(GEE)  

 ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ท่ี 4, 8 และ 12 พบว่า สัดส่วนของจ านวนภาชนะท่ีพบลูกน  ายุงลายทั ง

สองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าสัดส่วนของจ านวนภาชนะท่ีพบลูกน  า

ยุงลายน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ คือ 13.42 (95% CI=-16.46 to -10.38), 13.05 (95% CI=-16.12 to 9.98) 

และ 6.01 (95% CI=-8.63 to -3.39),ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตามแบบแผน

ความเชื่อด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน  ายุงลายท าเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกัน
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และควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายลดลงแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ และน าผลการศึกษา

ไปเป็นแนวทางการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือน าไปประยุกต์ใช้ในพื นท่ี ท่ีมีการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกได ้

ค้าส้าคญั: แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  การมีส่วนร่วม  ลูกน  ายุงลาย  

 

Abstract 

 An epidemic of Dengue fever occurred in Khummuang District, Kalasin Province in  

2009-2013, with reported incidence rates of 62.95, 99.65, 70.38, 86.66 and 290.29 per hundred 

thousand annual population. The measures that should be implemented in the prevention and control of 

Dengue fever is Behavior Modification and the community participation. This research was  

a quasi-experimental research aiming to measure the effectiveness of the health belief model and the 

participation of the community in controlling mosquito larvae.  The experimental group consisted of 75 

households which had been educated under the health belief model based health education program through 

lecture, risk analysis mapping, video, experience sharing, demonstration and practice, and which had joined 

the community participation program including problem analysis, planning, operation, follow-up and 

assessment of dengue fever prevention.  The comparison group consisted of 85 households which had not 

participated in the health belief model based health education program or the community participation 

program.  The research took 12 weeks.  Before and after the experiment, data was collected using 

questionnaires and surveys, and analyzed using descriptive statistics.  The hypothesis was tested using  

a repeated measure ANOVA and the proportion difference. 

 The research result showed that after participating in the health belief model based health 

education program and the community participation program for dengue fever prevention, there was  

a statistically significant difference at the 0.05 level in proportions of  containers with mosquito larvae among 

two groups during Week 4, 8 and 12.  The experimental group had the proportions of containers with 

mosquito larvae lower than the comparison group at 13.42 (95% CI=10.38 to 16.46), 13.05 (95% 

CI=9.98 to 16.12), and 6.01 (95% CI=3.39 to 8.63), P-value < .001 respectively. 

 It appeared that the change of individual behavior according to the health belief model and the 

community participation in controlling mosquito larvae was able to make the behavior change in dengue fever 

prevention and control, reduce mosquito larvae indices and resolve dengue fever-related issue in the 

community.  The research result could also be used as a guideline for dengue fever prevention and control,  

or applied to the area with dengue fever outbreak. 

Keywords  :  The Health Belief Model, The Participation, Mosquito  Larvae 

 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

 โรคไข้เลือดออก  เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเขตร้อนและกึ่งร้อน  

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประชากรในพื นที่ดังกล่าวมีความเส่ียงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

ประมาณ 2,500 ล้านคน แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 50 ล้านคน ร้อยละ 75 อยู่ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก [1] ประเทศไทย มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั งแรก เมื่อปี พ.ศ. 

2501 [2] ตั งแต่ปี 2537-2556 พบว่า ปี 2556 มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด มีอัตราป่วย
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เท่ากับ 234.81/แสนประชากร และอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.09  ซึ่งรูปแบบการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกไม่แน่นอน  อาจจะระบาดแบบปีแบบปีเว้นปีหรือ 2 ปี เว้น 1 ปี  ขึ นอยู่กับปัจจัยและ

สภาพแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว การระบาดของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2552-2556 

มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก  62.95  99.65 70.38  86.66 และ 290.29 ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย

ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ก านด (อัตราป่วยไม่เกิน 50 /แสนประชากร) [3] การด าเนินงานป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีมาตรการด าเนินการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการรณรงค์ให้ความรู้ การพ่นหมอกควันท าลายยุงที่เป็นพาหะ และการ

ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ลูกน  ายุงลาย แต่การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เดลือดออกยังไม่ประสบ

ความส าเร็จ  เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกเพียงฝ่ายเดียว  ประชาชนขาดความตระหนัก และความร่วมมือในการป้องกันและคุมโรค

ไข้เลือดออกแตกต่างกัน เพราะพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคคลมาจากสาเหตุ

ความเชื่อด้านสุขภาพ [4] รายงานการวิจัยหลายงาน ได้ชี ให้เห็นว่า การด าเนินการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออกที่น่าจะให้ผลดี มีประสิทธิภาพ ควรเน้นที่ 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม โดยประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล [5] และ

มาตรการที่ 2 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการผสมผสานทฤษฎีการจัดการในชุมชนและทฤษฎีการมี

ส่วนร่วม ตั งแต่การก าหนดปัญหา  การวางแผน การก าหนดวิธีและกิจกรรมในการด าเนินงาน  การ

ด าเนินงานตามแผน  และประเมินผลที่ได้รับ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา  มีความรู้สึกเป็น

เจ้าของปัญหา  และพัฒนาความสามารถไปสู่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค

ด้วยตนเอง [6]  มีรายงานการวิจัยหลายงานที่ได้น าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ในการศึกษาวิจัย โดยใช้

ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมหรือใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออก [7-9] 

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะแยกส่วนหรือมีบางงานวิจัยที่น ามาประยุกต์เป็นตัวแบบร่วมกัน เพื่อวัดประสิทธิผลของ

ตัวแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ นมาโดยวัดผลก่อนและหลังการวิจัย ท าให้ผลที่ได้ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากประสิทธิผล

ของตัวแบบดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาสั นๆ หรือผลต่างจากการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในช่วงมี

กิจกรรม แต่ไม่สามารถบอกได้ถึงความย่ังยืนของตัวแบบหรือรูปแบบกิจกรรมในการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกได้อย่างชัดเจน  

ในการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยมีความสนใจที่น าทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief 

Model) มาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน  ายุงลายสามารถแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน  เกิดก าร

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีขึ น อาจจะท าให้เกิดเป็นแบบจ าลองที่

พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ประชาชนมีความรู้  มีความตระหนักถึงความส าคัญ  และเกิดความเข้มแข็ง

ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อวัดประสิทธิผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ

ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

824 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก มากกว่า

กลุ่มเปรียบเทียบ 

 2. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคมากกว่า

กลุ่มเปรียบเทียบ 

 3. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ถึงความรุนแรงต่อโรค

ไข้เลือดออกมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

 4. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

 5. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคต่อการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

 6. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

 7. กลุ่มทดลองมีค่าสัดส่วนของจ านวนภาชนะที่พบลูกน  ายุงลาย (Container Positive) ต่ ากว่า

กลุ่มเปรียบเทียบ 

 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Study) แบบ Multiple Time-Series 

Design with Comparison วัดหลายครั งหลังการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม  

คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) เป็นกลุ่มได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพ การสร้างพลัง และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน  ายุงลาย และกลุ่ม

เปรียบเทียบ (Comparison group) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน  ายุงลาย ตามแบบแผนการวิจัย ดังนี  

ตารางที่ 1 แบบแผนการด าเนนิการวิจัย 

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 8 12 

กลุ่มทดลอง O1S1  X1        X2 O2S2 O3S3 O4S4 

กลุ่มเปรียบเทียบ O1S1 --------- O2S2 O3S3 O4S4 

 

 O1  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง  S1 หมายถึง การส ารวจลูกน  ายุงลาย ก่อน

การทดลอง 

 X1  หมายถึง โปรแกรมการให้สุขศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบแผน

ความเชื่อด้านสุขภาพ  

 X2 หมายถึง โปรแกรมการวางแผนการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

 O2 O3 O 4หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองครั งที่ 1, ครั งที่ 2 และครั งที่ 3 

 S 2S3 S4หมายถึง การส ารวจลูกน  ายุงลาย หลังการทดลองครั งที่ 1, ครั งที่ 2 และครั งที่ 3 
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ขอบเขตด้านพื นที่ศึกษา 

 การคัดเลือกพื นที่ในการวิจัยเป็นแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอ าเภอที่มีอัตราป่วย

ด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ติดต่อกัน 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) 

อัตราป่วย 70.38, 108.91 และ 330.62โดยเลือกต าบลทุ่งคลอง เนื่องจากเป็นต าบลที่มีอัตราป่วยด้วย

โรคไข้เลือดออกสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ติดต่อกัน 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556)  

มีอัตราป่วย 86.92, 247.67 และ 246.91 ต่อ 100,00 และคัดเลือกหมู่บ้านที่มีค่าดัชนีลูกน  ายุงลายมาก

ที่สุด 2 อันดับแรกของต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยหมู่บ้านที่มีค่าดัชนีลูกน  ายุงลาย

อันดับที่ 1 เป็นหมู่บ้านทดลอง ซ่ึงได้แก่ บ้านทุ่งคลอง หมู่ท่ี 1 และบ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 7 และหมู่บ้านที่มีค่า

ดัชนีลูกน  ายุงลายอันดับที่ 2 เป็นหมู่บ้านควบคุม  โดยที่หมู่บ้านทั งสองไม่มีอาณาเขตติดต่อกัน 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคลอง 

อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  และกลุ่มเปรียบเทียบได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งคลอง 

อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลุ่มตัวอย่าง  พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเข้าคือ ตัวแทนครัวเรือนอายุ 18 ปีขึ นไป อ่านออกเขียน

ได้ ส่ือสารได้อย่างชัดเจน ไม่ย้ายออกจากหมู่บ้านในระยะด าเนินการวิจัย และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยซึ่ง

การก าหนดขนาดตัวอย่าง ใช้ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนทั งหมด ใช้สูตรค านวณหา Power of Study 

เปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 2 กลุ่ม [10] ดังนี  

Zβ   =    √     
n(PT − PC)2

2P(1 − P)
−  Zα/2 

 

ได้ขนาดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 75 ครัวเรือน / กลุ่ม Power of Study = 0.95 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี  

1. เครื่องมือในการทดลอง ประกอบด้วย โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ การบรรยายประกอบส่ือ วีดีทัศน์ 

ภาพนิ่ง อภิปรายกลุ่ม สาธิตและฝึกปฏิบัติการส ารวจลูกน  ายุงลาย คู่มือการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก และโปรแกรมการสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของชุมชน  ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์

โรคไข้เลือดออกในชุมชน การวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก การท าพันธะสัญญาร่วมกันในชุมชน 

การประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามของส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [11] ประกอบด้วย คุณลักษณะทางประชากร 2) ความรู้เรื่องโรค

ไข้เลือดออก 3) การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก 4) พฤติกรรมการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5) แบบส ารวจลูกน  ายุงลาย  
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ขั นตอนด้าเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1 ศึกษาชุมชน และเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองด้วยแบบสอบถามในแกนน า

ครัวเรือนทุกครัวเรือนในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

 ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สุขศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยการบรรยายให้ความรู้ การท าแผนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้ส่ือวีดี

ทัศน์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ 

 ระยะที่  3 การอบรมเชิงปฏิบัติแบบมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคไข้ เลือดออก  ซึ่ง

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาโรค

ไข้เลือดออก 

 ระยะที่ 4 ประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองด้วยแบบสอบถามในกลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ จ านวน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด  

2. สถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบคะแนนความรู้ การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงต่อโรค

ไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ก่อนและหลังการทดลองใช้สถิติ  Repeated Measure ANOVA with Generalized Estimate Equation 

(GEE) น าเสนอในรูปแบบของ Mean difference และ 95% CI ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และน าเสนอ

ในรูปแบบของ Proportion difference และ 95% CI ในการเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของจ านวนภาชนะที่พบ

ลูกน  ายุงลาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง โดยก าหนดค่าความ

เชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่  =0.05  

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง  

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล  โดยได้รับเอกสารรับรองเลขที่ Si 303/2015 

รหัสโครงการ 144/2558(EC1) วันที่รับรอง 8 มิถุนายน 2558 และเอกสารรับรองวันหมดอายุ 7 

มิถุนายน 2559 

 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า ทั งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

74.67 และร้อยละ 67.06 โดยกลุ่มทดลองมีอายุเฉล่ีย 40 ปี (Sd.= 9.06) และกลุ่มเปรียบเทียบอายุ

เฉล่ีย 42 ปี (Sd.=10.06) ทั งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีสถานะภาพคู่ ร้อยละ 73.30 และร้อยละ 81.12 

การศึกษาสูงสุด คือประถมศึกษา ร้อยละ 49.33 และ ร้อยละ 45.88 ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 

66.67 และ ร้อยละ 74.12 ได้รับข้อมูลข่าวสารโรคไข้เลือดออก จาก อสม. ร้อยละ 85.3 และ ร้อยละ 

88.2  
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2. ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมฯ มีคะแนนเฉล่ียความรู้เรื่อง

ไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และหลังได้รับโปรแกรมฯ สัปดาห์ท่ี 4, 8, 12 พบว่า

มีคะแนนเฉล่ียความรู้เรื่องไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียความรู้เรื่อง

โรคไข้เลือดออกของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 4.42, 2.41, 2.30 คะแนนตามล าดับ และ 95% 

CI = (3.73 to 5.11), (1.56 to 3.26), (1.69 to 2.91) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  ของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ จ าแนกตามระยะเวลาการทดลอง 

Follow up 

Time 
Intervention 

Comparison 
   Mean diff. 95%CI 

Baseline 13.442.75 13.831.95    0.39 -0.34 to 1.13 

Week4 16.822.02 12.402.35    4.42 3.73 to 5.11 

Week8 16.552.27 14.133.05    2.41 1.56 to 3.26 

Week12 15.701.07 13.382.17    2.30 1.69 to 2.91 

        

 

3. การรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรง พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมฯ มีคะแนนเฉล่ีย

การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และหลัง

ได้รับโปรแกรมฯ สัปดาห์ที่ 4, 8, 12 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียการรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรค

ไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียการรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

ของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 1.80, 1.05, 1.11 คะแนนตามล าดับ และ 95% CI = (0.97 to 

2.61), (0.19  to 1.90), (0.23 to 1.98) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จ าแนกตามระยะเวลาการทดลอง 

Follow up 

Time 

Intervention Comparison         Mean 

diff. 

95%CI 

Week1 23.572.43 23.60 2. 22          -0.02 -0.70 to 0.75 

Week4 26.072.66 24.272.61          1.80 0.97 to 2.61 

Week8 25. 822.74 24.77 2. 72          1.05 0.19 to 1.90 

Week12 26.442.53 25.332.98          1.11 0.23 to 1.98 

 

 

4. พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมฯ มีคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มเปรียบเทียบมากกว่ากลุ่มทดลอง 1.67 

คะแนน และหลังได้รับโปรแกรมฯ สัปดาห์ที่ 4, 8, 12 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียการรับรู้อุปสรรคของการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 2.38, 1.46, 2.65 

     -2        0         2       4       6        8               
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คะแนนตามล าดับ และ 95% CI =(-3.59 to -1.17), (-2.69 to -0.23), (-3.99 to -1.32) ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จ าแนกตามระยะเวลาการทดลอง 

Follow up 

Time 
Intervention Comparison 

        Mean 

diff. 

95%CI 

Week1 26.244.59 27.914.81          -1.67 0.20 to 3.15 

Week4 30.183.41 27.804.23          2.38 -3.59 to -1.17 

Week8 30.253.82 28.784.05          1.46 -2.69 to -0.23 

Week12 32.004.51 29.344.04          2.65 -3.99 to -1.32 

 

 

5.  สัดส่วนของจ้านวนภาชนะที่พบลูกน ้ายุงลาย พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมฯ มีค่าสัดส่วนของ

จ านวนภาชนะที่พบลูกน  ายุงลายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และหลังได้รับโปรแกรมฯ สัปดาห์

ที่ 4, 8, 12 พบว่ามีค่าสัดส่วนของจ านวนภาชนะที่พบลูกน  ายุงลายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

โดยคะแนนเฉล่ียการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มทดลองมากกว่า

กลุ่มเปรียบเทียบ 13.42, 13.05, 6.01 คะแนนตามล าดับ และ 95% CI = (-16.46 to -10.38), (-

16.12 to -9.98), (-8.63 to -3.39) ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าสัดส่วนของจ านวนภาชนะท่ีพบลูกน  ายุงลาย ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบ จ าแนกตามระยะเวลาการทดลอง 

Follow up 

Time 

Intervention Comparison 

 
Proportion 

diff. 
95%CI จ้านวนที่พบ

ลูกน ้า (%) 

จ้านวนที่พบ

ลูกน ้า (%) 

Week1 120 (20.90) 121 )17.64(           3.26 -7.64 to 1.12 

Week4 15 )2.61(  110 )16.03(           -13.42 -16.46 to -10.38 

Week8 17 )2.96(  103 )16.01(           -13.05 -16.12 to -9.98 

Week12 19 )3.31(  64 )9.32(           -6.01 -8.63 to -3.39 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาประสิทธิผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการควบคุมลูกน  ายุงลาย พบว่า หลังได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษาและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 

โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเกี่ยวกับ

ความรู้ การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรง พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และค่า

สัดส่วนดัชนีลูกน  ายุงลาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยในการวัดผลหลังการทดลองในสัปดาห์

ที่ 4 คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองสูงขึ น กรณีนี อธิบายได้ว่า ผลการจัดโปรแกรมดังกล่าวมีการวางแผน

      -15   -10      - 5      0      5                  

     -6      -4      -2        0          2        4   
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กิจกรรมที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  การใช้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก ผ่านการวางแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน เหมาะสมกับ

สภาพปัญหาของพื นที่และกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและมี

ประสบการณ์ในเรื่องโรคไข้เลือดออก มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โรคไข้เลือดออก  โดยการบรรยายประกอบ

สไลด์ (PowerPoint) ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก การแพร่กระจาย

ของโรคไข้เลือดออก อาการและการรักษาของโรคไข้เลือดออก การป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

สอดคล้องตามทฤษฎีของ Bloom ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ เช่น การมองเห็น การได้ยิน การ

ฝึกอบรม จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive domain) ท าให้

ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึ น และสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือด

อกอีกหลายคนที่ระบุว่า การใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพหรือการมีส่วนร่วม ท าให้เกิดการเรียน

จริงการปฏิบัติการและการลงมือท า [12-13] ส าหรับการประเมินผลสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12  พบว่า  

หลังการทดลองคะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองลดลง อธิบายได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไปความจ าของมนุษย์มี

ขีดจ ากัด ซ่ึงไม่สามารถเก็บจ าทุกอย่างที่รับรู้เข้ามาได้ทั งหมดท าให้เกิดการลืม [14] ประกอบกับช่วงหลัง

การจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน กลุ่มตัวอย่างมีภารกิจในการประกอบอาชีพ ซ่ึงแต่ละคนแตกต่างกัน ท าให้

ไม่มีเวลาทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมา ส่งผลท าให้คะแนนความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุรา  แสงเงิน [15] ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และทักษะในการ

ช่วยฟื้นคืนชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า การฝึกอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

ของพยาบาล หากไม่ได้กลับไปทบทวนหลัก ทฤษฎีเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ เมื่อเวลาผ่านไปท าให้มี

ความรู้ไม่เพียงพอที่จะตอบค าถามได้ถูกต้อง ท าให้คะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ใน

ระดับต่ า เป็นไปตามทฤษฎีการรบกวนของ อดัมส์ (Adams) [60] ที่กล่าวว่า การลืมเกิดขึ นได้โดยความรู้

ใหม่ไปรบกวนความรู้เก่า ท าให้ลืมความรู้เก่า และความรู้เก่าสามารถไปรบกวนความรู้ใหม่ได้  แม้ว่า

แนวโน้มคะแนนความรู้ในสัปดาห์ที่ 4 และ สัปดาห์ที่ 8 ลดลง แต่คะแนนเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

เนื่องมาจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีทางกายภาพ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการ

รับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง [16] ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้ประโยชน์ของการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเทคนิคการจัดการกับอุปสรรคท่ีขัดขวางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน

ชุมชนโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของคนทั งชุมชน เกิดเป็นเป็นพลังขับเคล่ือนที่เข้มแข็ง โดยมีเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข อสม  .และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่คอยสนับสนุน งบประมาณ เทคนิคความรู้ ทรัพยากร

อื่นๆ รวมทั งวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการเพิ่มความรู้ และสร้าง

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดัชนีความชุกชุมลูกน  ายุงลายอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์

ในทุกหลังคาเรือน [ 7-9 ] [17] 
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Strengths of this study 

 1. การวิจัยครั งนี มีการวัดผล แบบ Multiple Time-Series Design with Comparison เพื่อให้

เห็นความแตกต่างของส่ิงที่เราต้องการสนใจเมื่อผ่านช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้เกิดขึ นจากการกระตุ้น ณ ช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง เพื่อเพิ่มความไวของการทดสอบ (Sensitivity) การส่งผลกระทบโดยตรงจาก Intervention  

ที่ให้เข้าไปเป็นอิทธิพลหลัก และอิทธิพลร่วมคือ เวลา (Time) ซึ่งจะลดข้อคลาดเคล่ือน (Error) ที่เกิดจาก

ความบังเอิญ (chance) หรือความต่างที่เกิดจากจากการกระตุ้นเพียงชั่วคราว ซึ่งงานวิจัยนี ท าให้เห็น

แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของค่า Container positive ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบได้

อย่างชัดเจน มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการวัดผลครั งเดียว  

 2. การน าทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้มาใช้

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการแก้ไขปัญหาโรค

ไข้เลือดออกในชุมชน เป็นการกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล (Individual) และการขยาย

ผลในระดับกลุ่มคนหรือชุมชน (Community) โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) เป็น

เครื่องมือในการสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมคิดร่วมท าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนเป็นเจ้าของ

ปัญหา มีบทบาทในการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นค่านิยม รูปแบบการจัดการและการพัฒนาชุมชนในการแก้ไข้

ปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง ซึ่งสามารถลดจ านวนลูกน  ายุงลายได้โดยภาชนะที่พบลูกน  ายุงลายมี

ค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (C.I.< 10) 

Weakness of this study 

 1. การวิจัยครั งนี ใช้ตัวแทนครัวเรือนทั งหมดในชุมชนเข้ามาศึกษา ไม่ได้ท าการสุ่มตัวอย่าง  

แต่ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการในการเลือกพื นที่ โดยน าข้อมูลโรคไข้เลือดออกมาวิเคราะห์เพื่อเลือกพื นที่ๆ มี

การเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงสอดคล้องกับปัญหาในพื นที่ ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพื นที่

และกลุ่มตัวอย่างเข้ามาในการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการลดอคติที่เกิดจากการคัดเลือกพื นที่และกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา โดยหมู่บ้านในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ และมีระบบ

สาธารณูปโภค เช่น ระบบน  าดื่ม น  าใช้ ภาชนะกักเก็บน  า เป็นต้น มีความใกล้เคียงกัน  ซึ่งเป็นข้อมูลจาก

การส ารวจส ามะโนประชากร ปี 2558 เพื่อลดผลกระทบจากอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าว ที่อาจท าให้

ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได้  

 2. การสูญหายของตัวอย่างระหว่างการศึกษา (Loss follow up) การศึกษาที่มีรูปแบบการวัด

ซ  าในระยะยาวหลายครั ง ซึ่งผู้วิจัยพยามยามลดปัญหาดังกล่าว ตั งแต่การเลือกพื นที่ที่มีสภาพทั่วไป 

ลักษณะทางนิเวศวิทยา ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ทั งในเชิงกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ในใกล้เคียง และเป็นช่วงที่

ชาวบ้านมีความพร้อม ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นเข้าท างานในเมืองและเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกเหมือนกันกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และมีการประสานงานกับกลุ่มผู้น าชุมชนและ

ชุมชนให้ความร่วมมือที่หน่วยงานของรัฐด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ การติดตามประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการชี แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียดกิจกรรมอย่างชัดเจน ท าให้การสูญหาย

ของตัวอย่างในงานวิจัยนี ได้เกิดขึ น ร้อยละ 11.76 ของกลุ่มตัวอย่างทั งหมด ซึ่งการตัดอาสาสมัครออกไป

ไม่น ามาวิเคราะห์ก็อาจจะเกิดอคติในการสรุปผลได้ ดังนั นผู้วิจัยจึงได้มีระบบการติดตามโดยผู้ช่วยวิจัยและ

ผู้น าชุมชน  
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 3. การวิเคราะห์ในกรณีที่มีตัวอย่างสูญหาย หรือเก็บข้อมูลไม่ได้ และใช้การวิเคราะห์ตาม

หลักการของ Intention to treat (ITT) โดยใช้ผลการวัดครั งล่าสุด (Last observation carried forward: 

LOCF) แทนผลการวัดหลังทดลองที่เก็บไม่ได้ ในกรณีที่มีผลการวัดก่อนทดลองเพียงครั งเดียว จะใช้ผล

การวัดก่อนทดลองไปแทนผลการวัดหลังทดลองในการวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่แย่สุดของวิธีการนี  

(Worst case scenario) ดันนั น จากผลการวิจัยจะเห็นว่าผลการควบคุมดัชนีลูกน  ายุงลายในกลุ่มทดลอง

ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบชัดเจน จึงเชื่อมันได้ว่าโปรแกรม (Intervention) ที่ใช้ในการศึกษาท าให้ได้ผลดีกว่า

แน่นอน 

สรุปผลการศึกษา 

 ดังนั น การใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการควบคุมลูกน  า

ยุงลาย มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออก ทั งการเฝ้าระวัง

ป้องกัน และการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนมีส่วนร่วม มุ่งหวังในการควบคุม

ภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลาย เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่ เกิดจากการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมระดับบุคคลที่เป็นแกนน าครัวเรือน สู่การเปล่ียนพฤติกรรมระดับครอบครัว และ

ระดับชุมชนต่อไป ซ่ึงจากศึกษาครั งนี สามารถท าให้กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมมีพฤติกรรมการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกในทิศทางที่ดีขึ นและสามารถลดค่าดัชนีลูกน  ายุงลายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่ากลุ่ม

ที่ไม่ได้รับโปรแกรม 

 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัย 

 1. โปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท าให้เกิดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จุลินทรีย์หน่อกล้วยก าจัดลูกน  า ตุ๊กตาปูนแดง 

มะกรูดลอยน  า ระบบน  าหยด กับดักยุง เป็นต้น 

 2. ในช่วงการประเมินผลสัปดาห์ที่ 8 หลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉล่ียความรู้ และคะแนน

การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมีแนวโน้มลดลง ดังนั น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ ภาคี

เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรกระตุ้นและสนับสนุนการท ากิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 

เพื่อให้การด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั งต่อไป 

 1. การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม

ลูกน  ายุงลาย ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามประเมินผลโดยเพิ่มระยะเวลา เป็น 6 เดือน 9 เดือน และ  

1 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 2. การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยที่มีการวัดซ  าหลายครั ง จะท าให้เห็นแนวโน้มของคะแนนการรับรู้

โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั นควรจัดกิจกรรมการให้สุขศึกษา หรือการ

สนทนากลุ่มกับแกนน าชุมชนในช่วงสัปดาห์ที่ 8 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนให้ประชาชนด าเนิน

กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างต่อเนื่อง 
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 บทคัดย่อ 

 ภาวะคอเลสเตอรอลสูงเป็นสาเหตุของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพและการสะสมไขมันท่ีผนังหลอด

เลือด ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) มีรายงานว่าสารนารินจินเป็นสารฟลาโวนอยด์ตระกูลส้ม 

มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและลดระดับไขมัน อย่างไรก็ตาม ผลของสารนารินจินต่อหลอดเลือดท่ีเสื่อมสภาพในหนู

คอเลสเตอรอลสูงยังไม่มีการศึกษา ดังนั้นงานวิจัยนี้สนใจผลของสารนารินจินต่อระดับไขมันในเลือด การท างานและการ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของหลอดเลือดในหนูที่คอเลสเตอรอลสูง หนูขาวถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งได้รับอาหารหารปกติ 

(กลุ่มควบคุม, n=6), อาหารคอเลสเตอรอลสูง (กลุ่มคอเลสเตอรอลสูง, n=6), อาหารคอเลสเตอรอลสูงและสาร 

นารินจิน (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ าหนักตัว, n=6) หลังจากนั้น 8 สัปดาห์ ตรวจสอบปริมาณไขมันในเลือด ทดสอบ

การท างานของหลอดเลือดและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลอดเลือดโดยใช้ organ bath และย้อมสีด้วยวิธี 

hematoxylin and eosin  stain ตามล าดับ หนูคอเลสเตอรอลสูงมีระดับ  total cholesterol (TC) และ low-density 

lipoprotein cholesterol (LDL-C) เพิ่มข้ึน รวมท้ัง high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ลดลงเม่ือเทียบกับ

หนูกลุ่มควบคุม แต่เม่ือได้รับสารนารินจิน TC และ LDL-C ลดลง และ HDL-C เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นการคลายตัว 

ท่ีขึ้นอยู่กับเยื่อบุผนังหลอดเลือดต่อสาร acetylcholine (ACh) ลดลงในหนูคอเลสเตอรอลสูงเม่ือเทียบกับหนูกลุ่ม

ควบคุม ขณะท่ีการคลายตัวท่ีไม่ขึ้นอยู่กับเยื่อบุผนังหลอดเลือดต่อสาร sodium nitroprusside (SNP) ไม่มีความแตกต่าง

กันระหว่าง 2 กลุ่ม การคลายตัวของหลอดเลือดต่อ ACh ท่ีเสียไปในหนูคอเลสเตอรอลสูงถูกฟื้นฟูเม่ือได้รับสารนารินจิน 

การศึกษาพยาธิสภาพทางโครงสร้างพบว่าหนูคอเลสเตอรอลสูงเกิดความเสียหายของเยื่อบุผนังหลอดเลือดมากกว่าหนู

กลุ่มควบคุม ขณะท่ีหนูคอเลสเตอรอลสูงท่ีได้รับสารนารินจินพบลักษณะหลอดเลือดปกติ จากผลการทดลอง สรุปว่าสาร

นารินจิน สามารถลดระดับไขมันในเลือด ฟื้นฟูความเสียหายและความเสื่อมของเยื่อบุผนังหลอดเลือดจากภาวะ

คอเลสเตลรอลสูง 

ค าส าคัญ: นารินจิน  ภาวะคอเลสเตอรอลสูง  เยื่อบุผนังหลอดเลือด 

 

Abstract 

 Hypercholesterolemia causes the impaired endothelial cell and lipid accumulation in vascular walls, 

resulting in the development of atherosclerosis. It has been reported that naringin, the major grapefruit flavonoid, 

has antioxidant and lipid-lowering activities. However, the effect of naringin on vascular dysfunction in 

hypercholesterolemic rats has not been investigated. Therefore, the aims of this study were to investigate the 
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effect of naringin on lipid profile, vascular function and morphology in hypercholesterolemic rats. Rats were 

devided into three groups which were fed normal diet (control group,  n=6 ) , high cholesterol diet 

(hypercholesterolemic group, n=6) and high cholesterol diet + naringin (100 mg/kg body weight, n=6). After 8 

week of diet treatment, blood samples were collected for the measurements of serum lipid profile. Isolated 

thoracic aorta rings were collected to evaluate vascular function and morphological changes by using organ bath 

and hematoxylin and eosin (H&E)  stain, respectively. Hypercholesterolemic rats showed elevated serum total 

cholesterol (TC) and low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels and reduced high -density lipoprotein 

cholesterol (HDL-C) compared to controls. TC and LDL-C levels were decreased and HDL-C was increased by 

the treatment with naringin. Moreover, endothelial dependent relaxation to acetylcholine (ACh) was decreased in 

aorta from hypercholesterolemic compared to control rats, while endothelial independent relaxation to sodium 

nitroprusside (SNP) was not different between two groups. The impaired ACh mediated relaxation in 

hypercholesterolemic aorta was restored by naringin treatment. Histopathological analysis showed that 

hypercholesterolemic rats had more endothlial injuries in aortic tissue compared with control rats. In contrast,  

the aortic tissue of hypercholesterolemic rats treated with naringin revealed general appearance. These results 

suggest that chronic treatment with naringin decreases lipid profile and improves endothelial damage and 

dysfunction resulting from hypercholesterolemia.  

Keywords: naringin, hypercholesterolemia, endothelial cell 

 

บทน า 

ปัจจุบันโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) เป็นโรคที่มีความส าคัญเป็น

อย่างย่ิง มีรายงานพบว่าอัตราเส่ียงของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10.3 

(1) รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลกอีกด้วย โดยมีอัตราการเสียชีวิต 

ที่เกิดจากโรคนี้ประมาณร้อยละ 30 (2) และพบว่าปัจจัยเส่ียงที่ส าคัญของการน าไปสู่โรคระบบหัวใจและ

หลอดเลือดได้แก่ ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (hypercholesterolemia) ซึ่งภาวะนี้จะส่งผลท าให้เกิด

การสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด จนอาจก่อให้เกิดการตีบของหลอดเลือดและท าให้เลือดไหลผ่านได้

ยากขี้น น าไปสู่การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมอง( stroke) นอกจากนี้ภาวะ 

คอเรสเตอรอลในเลือดสูง ยังท าลายเซลล์เย่ือบุของผนังหลอดเลือด (endothelial cell) ส่งผลให้เซลล์ 

เย่ือบุของผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพ (endothelial dysfunction) ซึ่งถือว่าเป็นอาการเบื้องต้นของการเกิด

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) (3) ดังนั้นปัจจัยใดก็ตามที่ช่วยลดความเสียหายของเซลล์

เย่ือบุของผนังหลอดเลือด จะลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว และโรคแทรกซ้อนต่างๆที่เป็นผลมา

จากภาวะหลอดเลือดแข็ง 

ปัจจุบันการศึกษาประสิทธิภาพของผักและผลไม้ไทยในการลดอัตราการป่วยและอัตราการตาย

จากโรคต่างๆ รวมทั้งโรคหลอดเลือดแข็ง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพ

เทียบเท่ายาแผนปัจจุบันและราคาไม่สูงมากนัก  นารินจิน (naringin) เป็นสารส าคัญที่พบในพืชตระกูลส้ม

หรือมะเขือเทศ ซึ่งสารนี้จัดอยู่ในกลุ่มสารพวกฟลาโวนอยด์ (flavonoid) (4, 5, 6) มีรายงานการศึกษา

พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการตายของเซลล์ และการอักเสบในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวน าให้มีอาการ

บาดเจ็บจากสมอง (7) ลดระดับไขมันในเลือดในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง 
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(8, 9) รวมทั้งต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (10) จากรายงานเบื้องต้นนี้

สารนารินจินป็นสารที่มีประโยชน์ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเริ่มต้นของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดง

แข็งตัวได้ (11) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาผลของสารนารินจินต่ อการท างานของหลอดเลือดแดง 

ที่ผิดปกติในหนูที่ได้รับคอเรสเตอลรอลสูงยังพบไม่มากนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจผลของสารนารินจิน 

ต่อระดับไขมันในเลือด การท างานของหลอดเลือด และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลวิภาคศาสตร์ของ

หลอดเลือดในหนูที่ได้รับอาหารคลอเลสเตอรอลสูง 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

สารเคมี  

สารนารินจิน (naringin), phenylephrine hydrochloride (PE), acetylcholine iodide (ACh) 

และparaformaldehyde จากบริษัท Sigma-Aldrich Chemical Co.,USA.  

1. การเตรียมสัตว์ทดลอง 

สัตว์ทดลองที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-Dawley (SD) น้ าหนัก

ประมาณ 180-200 กรัม หนูทดลองทุกตัวถูกน าไปเล้ียงไว้ในห้องเล้ียงหนูทดลองของมหาวิทยาลัย

นเรศวร ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิของห้องประมาณ 25 ±  2 องศาเซลเซียส มีระบบ

การควบคุมแสงสว่างอย่างเหมาะสม ในแต่ละวันก าหนดช่วงเวลาที่ เปิดไฟตั้งแต่ 6.00-18.00 น.   

หนูทดลองทุกตัวได้รับอาหารเม็ดและน้ าสะอาดอย่างบริบูรณ์ รวมทั้งได้พักฟื้นและปรับตัวให้คุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมใหม่ก่อนท าการทดลองเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังจากได้รับจากส านักสัตว์ทดลอง 

จากนั้นจะแบ่งหนูเป็นกลุ่มควบคุม (C) ที่ได้รับอาหารปกติ 8 สัปดาห์ (n=6)  และกลุ่มคอเลสเตอรอลสูง 

(HC) ที่ ได้ รับอาหารปติผสมกับคอเลสเตอรอลประมาณ 1% เป็นเวลา 8 สัปดาห์   โดยกลุ่ม

คอเลสเตอรอลสูง จะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ป้อนน้ า (n=6) และป้อนสารนารินจิน 100 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมต่อวัน (N100) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (n=6) โดยจะเริ่มป้อนสารนารินจินที่สัปดาห์ที่ 5 จนถึง

สัปดาห์ที่ 8 ของการให้อาหารคอเลสเตอรอล โดยการทดลองนี้ได้ผ่านการรับรองการวิจัยในสัตว์ตาม

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ โครงการ 571029 

2. การศึกษาฤทธ์ิของสารนาริจินต่อระดับไขมันในเลือดในหนูที่มีคอเรสเตอรอลสูง 

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง หนูขาวจะถูกเก็บเลือดโดยเจาะเลือดที่หัวใจ เพื่อวัดปริมาณ total 

cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) แ ล ะ  triglyceride (TG) โด ย ใ ช้ 

commercial test kit จากนั้นค านวณหาค่า low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) concentration 

จากสูตร  LDL= TC-( TG /5)-(HDL-C)  

3. การเตรียมหลอดเลือด 

หนูขาวถูกท าให้สลบโดยการฉีดสาร Pentobarbital sodium ขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

เข้าทางช่องท้อง หลังจากนั้นจะผ่าเปิดหน้าอกของหนูออกแล้วแยกหลอดเลือดแดงเอออร์ตาออกมาแช่ใน

สารละลาย Kreb (ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 118.0 มิลลิโมลาร์ โพแทสเซียม (KCl)  

4.7 มิลลิโมลาร์ แมกนีเซียม (MgSO4.7H2O) 1.2 มิลลิโมลาร์ โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 

(KH2PO4) 1.1 มิลลิโมลาร์ โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 25.0 มิลลิโมลาร์ กลูโคส (D-glucose) 
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11.0 มิลลิโมลาร์ แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2.2H2O) 2.5 มิลลิโมลาร์ จากนั้นตัดแยกไขมันและเนื้อเย่ือ 

ที่อยู่รอบๆ บริเวณหลอดเลือดแดงออกและตัดหลอดเลือดแดงให้มีความยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 

หลังจากนั้นน าหลอดเลือดแดงเอออร์ตามาแขวนใน organ bath ที่ถูกตรึงด้วยลวดสองเส้น ลวดข้างหนึ่งจะ

เชื่อมติดกับ force transducer ซึ่งเชื่อมต่อกับ bridge amplifier เพื่อบันทึกค่าความตึงตัวของหลอดเลือด 

ส่วนลวดอีกข้างหนึ่งจะเชื่อมติดกับ organ bath ที่บรรจุสารละลาย Kreb ที่อุณหภูมิ 37 ° C ที่ pH 7.4 

และให้ก๊าซออกซิเจน 95% และคาร์บอนไดออกไซค์ 5% หลอดเลือดแดงจะถูกปรับให้มีความตึงตัวคงที่

ประมาณ 1 กรัม ประมาณ 30 นาที ก่อนใส่สารละลายที่มีความเข้มข้นของโพแทสเซียมสูง (KPSS)  

123 มิลลิโมลาร์ เพื่อประเมินแรงหดตัวสูงสุดของหลอดเลือด ก่อนทดสอบการคงอยู่ของเซลล์เย่ือบุหลอด

เลือด โดยเหนี่ยวน าให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวประมาณ 40%-60% ด้วยสาร phenyleprine (PE)  

10-9-10-5 โมลาร์ ของการหดตัวสูงสุด จากนั้นหยดสาร acetylcholine (ACh) 10-5 โมลาร์ ถ้าหลอด

เลือดคลายตัวมากกว่า 80% ถือว่ามีเซลล์เย่ือบุหลอดเลือดท่ีสมบูรณ์ 

4. การศึกษาฤทธ์ิของสารนารินจินต่อการท างานของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาในหนูท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 

 เพื่อศึกษาความสามารถของเซลล์บุผนังหลอดเลือดแดงต่อการคลายตัวของหลอดเลือด  

โดยเหนี่ยวน าหลอดเลือดให้หดตัวประมาณ 40%-60% ด้วยสาร PE (10-9-10-5 โมลาร์) ก่อนที่จะหยด

สาร Ach ที่ความเข้มข้น 10-9-10-5  โมลาร์ แบบ cumulative dose ลงใน organ bath และเพื่อศึกษา

ความสามารถของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบต่อการคลายตัวของหลอดเลือด  โดยเหนี่ยวน าหลอดเลือดให้หดตัว

ประมาณ 40%-60% ด้วยสาร PE (10-9-10-5 โมลาร์)  ก่อนที่หยดสาร sodium nitroprusside (SNP)  

ที่ความเข้มข้น 10-9-10-5  โมลาร์ แบบ cumulative dose ลงใน organ bath  

5. ศึกษาผลของสารนารินจินต่อโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดแดงในหนูที่มี

คอเลสเตอรอลสูง 

 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของหลอดเลือดแดง โดยวิธีการย้อมสี Hematoxylin และ 

Eosin (H&E) หลอดเลือดแดงที่ถูกแยกออกจากหนูขาวจะถูกตรึงชิ้นเนื้อ ( fixation) ทันทีด้วย 4% 

paraformaldehyde หลังจากนั้นหลอดเลือดจะถูกฝังใน paraffin และตัด section ขนาด 5 ไมครอนเพื่อ

น าไปย้อมดูลักษณะโครงสร้างของหลอดเลือด 

6. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ทางสถิติ ในทุกการทดลองจะน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ±  ค่าความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน (Mean ±  S.E.M) ส่วนความแตกต่างทางสถิติ ประเมินโดยใช้ one-way ANOVA  

ตามด้วย Tukey โดยตั้งค่านัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (P<0.05) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติที่จะใช้ใน

งานวิจัยนี้คือ GraphPad Prism 

 

ผลการศึกษา  

1. ศึกษาฤทธ์ิของสารนาริจินต่อน้ าหนักตัวและระดับไขมันในเลือดในหนูที่มีคอเลสเตอรอลสูง 

จากการศึกษา พบว่า น้ าหนักหนูของกลุ่มท่ีได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 8 สัปดาห์มีค่า

สูงกว่าหนูกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ป้อนสารนารินจินขนาด100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 462.70± 0.03, 436.80± 6.75, 437.00± 6.36 กรัมตามล าดับ 

ขณะที่หนูกลุ่มท่ีป้อนสารนารินจินและกลุ่มควบคุมนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หนูกลุ่มที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ มีระดับ TC, LDL-C เพิ่มขึ้น 

รวมทั้ง HDL-C ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม (รูปที่ 1) 

เมื่อป้อนด้วยสารนารินจินขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่านารินจินสามารถลด

ระดับ TC และ LDL-C ประมาณ 26% และ 37% ตามล าดับ รวมทั้งเพิ่ม HDL-C อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (P<0.05) ดังแสดงจากรูปที่ 1 ขณะที่ระดับ triglyceride ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารนารินจินมีผลลดระดับ TC และ  LDL-C รวมท้ังเพิ่ม HDL-C  

 

รูปที่ 1 แสดงระดับ total cholesterol (TC), LDL-C, HDL-C และ triglyceride (TG), ในเลือดของหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ (C)  

กลุ่มที่ได้รับอาหารคอเรสเตอรอลสูง (HC) กลุ่มที่ได้รบัสารนารินจินขนาด 100 (N100) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

ซ่ึงกราฟจะแสดงอยู่ในรูปค่าเฉล่ีย ±  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (n=6) 

* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม 

# แตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ P<0.05 เมื่อเปรียบเทยีบกบักลุ่มคอเรสเตอรอลสูง 

 

2. ศึกษาฤทธิ์ของสารนารินจินต่อการท างานของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาในหนูที่มีคอเลสเตอรอลสูง 

จากรูปที่ 3 พบว่า  เปอร์เซ็นต์การคลายตัวสูงสุด (% Max. relaxation) ของหลอดเลือดต่อสาร 

ACh ในหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ประมาณ 

39% เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ขณะที่กลุ่มที่ได้รับสารนารินจินขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

พบว่า เปอร์เซ็นต์การคลายตัวสูงสุดของหลอดเลือดต่อสาร  ACh เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงและใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม   

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า หนูที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะมีความผิดปกติของเซลล์เย่ือบุผนังของ

หลอดเลือด และสารนารินจินสามารถฟื้นฟูการท างานเซลล์เย่ือบุผนังของหลอดเลือดได้ 

จากรูปที่ 3 พบว่า  เปอร์เซ็นต์การคลายตัวสูงสุด (% Max. relaxation) ของหลอดเลือดต่อสาร 

SNP ในหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ขณะที่กลุ่มที่ได้รับสารนารินจินขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า 

เปอร์เซ็นต์การคลายตัวสูงสุดของหลอดเลือดต่อสาร SNP ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือ

เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงเช่นกัน  จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การได้รับ

อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงหรือการได้รับสารนารินจิน ไม่มีผลต่อการท างานของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของ

หลอดเลือด  

 

รูปที่ 2 แสดงผลการตอบสนองของหลอดเลือดเอออร์ตาต่อสาร ACh ของหนู (A) กลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ (C)  (B) กลุ่มที่ได้รับอาหาร

คอเลสเตอรอลสูง (HC)  (C) กลุ่มที่ได้รับสารนารินจินขนาด 100 (N100) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกราฟแสดงการคลายตัวของหลอด

เลือดต่อสาร ACh  ที่ความเข้มข้น 10-9-10-5  โมลาร์ แบบ cumulative dose ที่ถูก pre-contraction ด้วย PE และ (n=6) 
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รูปที่ 3 แสดงผลการคลายตัวสูงสุด (% Max. relaxation) ของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาตอ่สาร ACh และ SNP ของหนูกลุ่มที่ได้รับอาหาร

ปกติ (C) กลุ่มที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูง (HC) กลุ่มที่ได้รับสารนารนิจินขนาด 100 (N100) มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม โดยกราฟแสดงค่า

เปอร์เซ็นตก์ารคลายตัวของหลอดเลือด ที่ถูก pre-contraction ด้วย PE ซ่ึงอยู่ในรูปค่าเปอร์เซ็นต์การคลายตัวของหลอดเลือด ±  ค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (n=6) 

* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

 

3. ศึกษาผลของสารนารินจินต่อโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดแดงในหนูที่มี

คอเลสเตอรอลสูง 

จากผลการศึกษาในหนูกลุ่มควบคุม พบว่า ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางจุลกายวิภาค

ศาสตร์ของหลอดเลือด (รูปที่ 4A)  ขณะที่หนูกลุ่มที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงนั้นจะพบลักษณะการ

หลุดของเย่ือบุผนังของหลอดเลือด รวมทั้งการเรียงตัวของกล้ามเนื้อเรียบไม่เป็นระเบียบ (รูปที่ 4B)  

เมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม และเมื่อหนูได้รับสารนารินจินขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า

มีลักษณะการเรียงตัวของชั้นเย่ือบุผนังหลอดเลือดและกล้ามเนื้อเรียบเป็นระเบียบมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มหนูที่ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลสูงและใกล้เคียงกับหนูกลุ่มควบคุม แสดงดังรูปที่ 4C จากการ

ทดลองแสดงให้เห็นว่าสารนารินสามารถลดความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงทางทางจุลกายวิภาคศาสตร์

ของหลอดเลือดได้ 

 

รูปที่ 4 แสดงลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาร์ ของหนู (A) กลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ (C), (B) กลุ่มที่ได้รับ

อาหารคอเลสเตอรอลสูง (HC), (C) กลุ่มที่ได้รับสารนารินจินขนาด 100 (N100) มิลลิกรัมตอ่กโิลกรัม ด้วยวิธกีารย้อมสีแบบ H&E 

รูปแสดงมาตราส่วน 20 ไมครอน (40X),  Endothelial cell;เยื่อบุของผนังหลอดเลือด,  Smooth muscle cell;เซลล์กล้ามเนื้อเรยีบ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารคอเลสเตอรอลสูงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพของโรค

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่งผลให้มีระดับ  TC และ LDL-C ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ HDL-C  

ในเลือดลดลง ซึ่งก่อให้เกิดการเส่ือมของเซลล์เย่ือบุผนังหลอดเลือด และส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือด

แดงแข็งตามมา (12, 13) ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าเมื่อให้อาหารคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 8 สัปดาห์จะท าให้

ระดับ TC และ LDL-C เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ (14) แต่เมื่อให้สารนารินจินใน

หนูคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดระดับ TC, LDL-C และเพิ่ม HDL-C ได้ โดย

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สารนารินจินมีฤทธิ์ลดระดับไขมันโดยจะยับย้ังเอนไซม์ 3-hydroxy-3-methyl-

glutaryl- coenzyme A (HMG-CoA) reductase และ acyl coenzyme A-cholesterol O-acyltransferase 

(ACAT) ที่จ าเป็นในการสร้างคอเลสเตอรอล (15, 16, 17) 

 การเพิ่มขึ้นของระดับไขมันในเลือด จะก่อให้เกิดการสะสมของไขมันในผนังของหลอดเลือด  

และก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ น าไปสู่การท าลายเย่ือบุผนังหลอดเลือด ซึ่งย่ิงส่งผลให้ไขมันในกระแสเลือด

เคล่ือนที่มาสะสมในผนังหลอดเลือดง่ายขึ้น และเกิดเป็นโรคหลอดเลือดแข็ง รวมท้ังเซลล์เย่ือบุผนังหลอด

เลือดที่เส่ือมสภาพ จะส่งผลต่อการท างานของหลอดเลือด โดยส่งผลลดการคลายตัวของหลอดเลือด   

ซึ่งถือว่าเป็นอาการเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง  (18, 19) การศึกษานี้พบว่า หนูที่ ได้รับ

คอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ การคลายตัวของหลอดเลือดแดงต่อสาร ACh ลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูปกติ แสดงว่า ภาวะคอเลสเตอรอลสูงจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของเซลล์เย่ือบุผนัง

ของหลอดเลือด ซึ่งคล้ายกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ศึกษาในสัตว์ทดลองที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง (20) 

มีรายงานวิจัยพบว่าสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยฟื้นฟูเย่ือบุผนังของหลอดเลือดที่

เสื่อมสภาพ ส่งผลให้การคลายตัวของหลอดเลือดดีขึ้น (21) สารนารินจิน เป็นสารกลุ่มพวกฟลาโวนอยด์ 

(22) มีฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ (23, 24) ในการศึกษานี้ เมื่อหนูที่มีคอเลสเตอรอลสูงได้รับสารนา

รินจินเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า การคลายตัวของหลอดเลือดแดงต่อสาร ACh ใกล้เคียงกับหนูปกติ  

จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารนารินจินสามารถฟื้นฟูเย่ือบุผนังหลอดเลือดที่ เส่ือมสภาพได้ 

นอกจากนี้ เมื่อทดสอบการคลายตัวของหลอดเลือดต่อสาร SNP ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ที่เซลล์กล้ามเนื้อ

เรียบโดยตรง พบว่า การตอบสนองต่อการคลายตัวของหลอดเลือดไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม  

จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงหรือการได้รับสารนารินจิน ไม่มีผล

ต่อการท างานของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด 

นอกจากนี้ เมื่อศึกษาโครงสร้างของผนังหลอดเลือด พบว่า หนูได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ มีการหลุดลอกที่บริเวณเย่ือบุผนังของหลอดเลือด รวมทั้งการเรียงตัวของเซลล์กล้าม

เรียบไม่เป็นระเบียบ ซ่ึงอาจเกิดจากการที่เย่ือยุผนังหลอดเลือดและเซลล์กล้ามเนื้อเรียบถูกท าลาย เมื่อหนู

ได้รับสารนารินจิน พบว่าเย่ือบุผนังของหลอดเลือดและการเรียงตัวของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบเป็นระเบียบ

มากขึ้นและใกล้เคียงกับหนูปกติ ซึ่งการศึกษานี้สอดคล้องกับการวิจัยของ Lee YJ และคณะในปี 

พ.ศ. 2555 ที่พบว่า เมื่อหนูที่มีคอเลสเตอรอลสูงได้รับพืชที่มีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นส่วนประกอบ

สามารถลดหรือยับย้ังการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดแดงได้ (25) 

ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า สารนารินจิน ช่วยฟื้นฟูการท างานและโครงสร้างของหลอดเลือดในหนูที่มี
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คอเลสเตลรอลสูง โดยอาจเป็นผลจากฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือด หรือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  เคยมี

รายงานวิจัย พบว่าสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ นอกจากออกฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดแล้ว ยังมีฤทธิ์ยับย้ังการ

เกิดอนุมูลอิสระ ซุปเปอร์ออกไซค์ แอนไอออน (26)  โดยปกติสารอนุมูลอิสระ ซุปเปอร์ออกไซค์  

แอนไอออนสามารถท าปฏิกิริยากับสารไนตริกออกไซค์ท่ีสร้างจากเยื่อบุผนังหลอดเลือด ส่งผลให้การคลาย

ตัวของหลอดเลือดผิดปกติ และยังส่งผลท าลายเซลล์เย่ือบุผนังหลอดเลือด ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างผนัง

ของหลอดเลือดผิดปกติ และเกิดเป็นโรคหลอดเลือดแข็งในที่สุด (27) อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการของสารนารินจินในฟื้นฟูการท างานและโครงสร้างของหลอดเลือดในภาวะคอเลสเตลรอลสูง

นั้น อาจต้องมีการศีกษาเชิงลึกเพิ่มเติมในอนาคต 

 

สรุปผลการทดลอง 

 การได้รับสารนารินจินเป็นเวลา 4 สัปดาห์สามารถลดระดับไขมันในเลือด ฟื้นฟูการท างานและ

โครงสร้างของหลอดเลือดในหนูที่มีคอเลสเตลรอลสูง  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย

แห่งชาติ ภายใต้ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

เอกสารอ้างอิง 

WHO. Cardiovascular diseases (CVDs). (2013). Media centre of World Health Organization; 

update [1 August 2014]; Available from: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ 

Mamikutty N, Thent ZC, Sapri SR, Sahruddin NN, Mohd Yusof MR, Haji Suhaimi F. (2 0 1 4 , 

June 18). The Establishment of Metabolic Syndrome Model by Induction of Fructose 

Drinking Water in Male Wistar Rats. BoiMed Research International. 

Bö ger RH, Bode-Bö ger SM, Frö lich JC. (1996, November 15). The L-arginine-nitric oxide 

pathway: role in atherosclerosis and therapeutic implications. Atherosclerosis, 127  (1), 

1-11. 

Erlund I. (2004). Review of the flavonoids quercetin, hesperetin, and naringenin. Dietary sources, 

bioactivities, bioavailability, and epidemiology. Nutrition Research, 24, 851-874. 

Bharti S, Rani N, Krishnamurthy B, Arya DS. ( 2 0 1 4 ,  April) .  Preclinical Evidence for the 

Pharmacological Actions of Naringin: A Review. Planta Medica, 80(6), 437-451. 

Cui QJ, Wang LY, Wei ZX, Qu WS. (2014 , July) . Continual Naringin Treatment Benefits the 

Recovery of Traumatic Brain Injury in Rats Through Reducing Oxidative and 

Inflammatory Alterations. Neurochemical Research, 39(7), 1254-1262. 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

843 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

Kandhare AD, Raygude KS, Ghosh P, Ghule AE, Bodhankar SL. (2012, June). Neuroprotective 

 effect of naringin by modulation of endogenous biomarkers in streptozotocin induced 

 painful diabetic neuropathy. Fitoterapia, 83(4), 650-659. 

Alam MA, Kauter K, Brown L. ( 2013,  February 27) .  Naringin Improves Diet-Induced 

 Cardiovascular Dysfunction and Obesity in High Carbohydrate, High Fat Diet-Fed Rats. 

 Nutrients, 5(3), 637-650. 

Jeon SM, Park YB, Choi MS. ( 2004,  October) .  Antihypercholesterolemic property of naringin 

alters plasma and tissue lipids, cholesterol-regulating enzymes, fecal sterol and tissue 

morphology in rabbits. Clinical Nutrition, 23(5), 1025-1034. 

Lee CH, Jeong TS, Choi YK, Hyun BH, Oh GT, Kim EH, Kim JR, Han JI, Bok SH. (2001, June 

15) .  Anti-Atherogenic Effect of Citrus Flavonoids, Naringin and Naringenin, Associated 

with Hepatic ACAT and Aortic VCAM-1  and MCP-1  in High Cholesterol-Fed Rabbits. 

Biochemical and Biophysical Reseatch Communications, 284(3), 681-688. 

Chanet A, Milenkovic D, Deval C, Potier M, Constans J, Mazur A, Bennetau-Pelissero C, Morand 

C, Bé rard AM. (2012,  May).  Naringin, the major grapefruit flavonoid, specifically 

affects atherosclerosis development in diet-induced hypercholesterolemia in mice. The 

Journal of Nutritional Biochemistry, 23(5), 469-477. 

Warnholtz A, Mollnau H, Oelze M, Wendt M, Mü nzel T. (2001, February). Antioxidants and 

endothelial dysfunction in hyperlipidemia. Current Hypertension Reports, 3(1), 53-60. 

Kam TS, Wong CY, Kwan PL, Fat-Yiu W, Chiu SM, Chan SW, Yuen KS, Chan R. (2012, 

February). Effects and Mechanism of Turmeric Vasorelaxation of the Thoracic Aorta in 

Hypercholesterolemic Rats. Journal of Medicinal Food, 15 (2), 190–199. 

Yan LP, Chan SW, Chan AS, Chen SL, Ma XJ, Xu HX. (2006,  June 20). Puerarin decreases 

serum total cholesterol and enhances thoracic aorta endothelial nitric oxide synthase 

expression in diet-induced hypercholesterolemic rats. Life Sciences, 79(4), 324–330. 

Bok SH., Lee SH., Park YB., Bae KH., Son KH, Jeong TS., et al. (1999 , June) . Plasma and 

hepatic cholesterol and hepatic activities of 3 -hydroxy-3 -methyl-glutaryl-CoA reductase 

and acyl CoA: cholesterol transferase are lower in rats fed citrus peel extract or a mixture of 

citrus bioflavonoids. American Institute of Nutrition, 129(6), 1182-1185. 

Lee CH., Jeong TS., Choi YK., Hyun BH., Oh GT., Kim EH., et al. (2001 , June 15). Anti-

atherogenic effect of citrus flavonoids, naringin and naringenin, associated with hepatic 

ACAT and aortic VCAM-1  and MCP-1  in high cholesterol-fed rabbits. Biochemical and 

biophysical research communications, 284(3), 681-688. 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

844 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

Jeon SM., Park YB., Choi MS. (2004 , October). Antihypercholesterolemic property of naringin 

alters plasma and tissue lipids, cholesterol-regulating enzymes, fecal sterol and tissue 

morphology in rabbits. Clinical nutrition, 23(5), 1025-1034. 

Balligand JL. ( 2 0 0 2 ) .  New mechanisms of LDL-cholesterol induced endothelial dysfunction; 

correction by statins. Bulletin et memoires de l'Academie royale de medecine de Belgique, 

157(10-12), 427-431, discussion 431-434. 

Ohara Y, Peterson TE, Harrison DG. (1 9 9 3 ,  June). Hypercholesterolemia increases endothelial 

superoxide anion production. The Journal of Clinical Investigation, 91(6), 2546-2551. 

Slowing K, Ganado P, Sanz M, Ruiz E, Tejerina T. (2001, March) Study of garlic extracts and 

fractions on cholesterol plasma levels and vascular reactivity in cholesterol-fed rats.  The 

Journal of nutrition, 131(3s), 994S-999S. 

Luna-Vá zquez FJ, Ibarra-Alvarado C, Rojas-Molina A, Rojas-Molina JI, Yahia EM, Rivera-

Pastrana DM, Rojas-Molina A, Zavala-Sá nchez MÁ . (2013, November 25). 

Nutraceutical value of black cherry Prunus serotina Ehrh. fruits: antioxidant and 

antihypertensive properties. Molecules, 18(12), 14597-14612. 

Xiao Y, Li LL, Wang YY, Guo JJ, Xu WP, Wang Y1, Wang Y. (2014, September). Naringin 

administration inhibits platelet aggregation and release by reducing blood cholesterol levels 

and the cytosolic free calcium concentration in hyperlipidemic rabbits. Experimental and 

therapeutic medicine, 8(3):968-972. 

Kanno S, Shouji A, Tomizawa A, Hiura T, Osanai Y, Ujibe M, Obara Y, Nakahata N, Ishikawa 

M. (2006, January 11). Inhibitory effect of naringin on lipopolysaccharide (LPS)-induced 

endotoxin shock in mice and nitric oxide production in RAW 2 6 4 .7  macrophages. Life 

sciences, 78(7), 673-681. 

Balestrieri ML, Castaldo D, Balestrieri C, Quagliuolo L, Giovane A, Servillo L. ( 2 0 0 3 , 

February). Modulation by flavonoids of PAF and related phospholipids in endothelial cells 

during oxidative stress. The Journal of Lipid Research, 44(2), 380-387.  

Lee YJ, Choi DH, Cho GH, Kim JS, Kang DG, Lee HS. ( 2 0 1 2 ,  August 6 ) . Arctium lappa 

ameliorates endothelial dysfunction in rats fed with high fat/cholesterol diets. BMC 

complementary and alternative medicine, 12, 116–126. 

Tripoli E, La Guardia M, Giammanco S, Di Majo D, Giammanco M. (2007) . Citrus flavonoids: 

Molecular structure, biological activity and nutritional properties: A review. Food 

Chemistry, 104, 466–479. 

Endemann DH, Schiffrin EL. (2004, August).  Endothelial dysfunction. Journal of the American 

Society of Nephrology, 15(8), 1983-1992. 

 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

845 

ก
ล
ุ่ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

ผลฉับพลันของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตในหนูขาว 

ณฐกร ค าแก้ว1,3*, ดวงพร อมรเลิศพิศาล2, กรองกาญจน ์ชูทิพย์3 และอัจฉราภรณ์ ดวงใจ1  

 

Acute effect of Spirogyra neglecta extract on arterial blood pressure in rats 

Natakorn Kamkaew1,3*, Doungporn Amornlerdpison (Kawpinit)2, Krongkarn Chootip3  

and Acharaporn Doungjai1  

    
1สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

2คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน  า มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

3ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1Division of Physiology, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao, 56000 

2Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiangmai, 50290 

3Department of Physiology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 

*Corresponding author. E-mail : give.korn@hotmail.com, natakornk@gmail.com   

 

บทคัดย่อ 

  โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของประชากรท่ัวโลก ซึ่งการใช้สมุนไพรในการ

ลดความดันโลหิตเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว สาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) เป็นสาหร่ายน  าจืด 

ในเขตภาคเหนือตอนบน สารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta extract; SNE) มีฤทธ์ิลดแผลในกระเพาะอาหาร 

ต้านการอักเสบ ปกป้องไต ป้องกันอนุมูลอิสระ มีฤทธ์ิลดระดับน  าตาลกลูโคสในพลาสมา และลดภาวะดื อต่ออินซูลิน 

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานใดๆ กล่าวถึงผลของ SNE ต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ งานวิจัยนี จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลฉับพลันของ SNE ต่อฤทธ์ิลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูขาวท่ีสลบ  

โดยท าการวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเม่ือฉีด SNE เข้าไปในหลอดเลือดโดยตรง ด้วยวิธีการสอดสาย 

polyethylene tube ไปยังหลอดเลือด femoral artery และ femoral vein (วิธี cannulation) และศึกษากลไกท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทั งศึกษาผลการลดความดันโลหิตต่อหนูขาวท่ีถูก phenylephrine เหนียวน าให้มีภาวะความดันโลหิตสูง เม่ือให้ SNE 

ทางหลอดเลือดด า ท าให้ความดันโลหิต systolic (Ps) และ diastolic (Pd) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) แบบ 

dose-dependent manner ซึ่งแสดงค่า Ps/Pd ก่อน:หลังให้ SNE ดังนี  127/86 : 76/41 mmHg (SNE 20 mg/kg), 

134/94 : 69/35 mmHg (SNE 40 mg/kg) และ 120/86 : 60/33 mmHg (SNE 60 mg/kg) เช่นเดียวกับยาลด

ความดันมาตรฐาน sodium nitroprusside 25 µ g/kg (127/92 : 61/39 mmHg) ซึ่ง SNE ท าให้ลดความดันโลหิต

ด้วยกลไกท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ (i) การลดอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate; HR) ซึ่งแสดงค่า HR ก่อน:หลังให ้SNE 20, 

40 และ 60 mg/kg ตามล าดับ ดังนี  331:300, 333:242 และ 313:241 beats/min, p<0.01 และจากผลการศึกษา  

pre-treatment ด้วย atropine แสดงให้เห็นว่า SNE ท าให้ HR ลดลงผ่านกลไกผ่านการกระตุ้น muscarinic (M2) 

receptor, (ii) pre-treatment ด้วย propanolol บอกเป็นนัยว่า SNE ท าให้ความดันโลหิตลดลง จากการคลายตัวของ

หลอดเลือดแดงผ่านการกระตุ้น β-adrenergic receptor และ (iii) pre-treatment ด้วย L-NAME บ่งชี ว่า SNE ท าให้

ความดันโลหิตลดลง จากการคลายตัวของหลอดเลือดแดงผ่านการกระตุ้นการหลั่ง endothelial nitric oxide ดังนั นสาร

สกัดสาหร่ายเตาจึงน่าจะมีประสิทธิภาพเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงได้ 

ค าส าคัญ: สารสกัดสาหร่ายเตา  ฤทธ์ิลดความดันโลหิต  หนูขาว  ผลฉับพลัน 
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Abstract 

 The most of global deaths are caused by cardiovascular disease (CVD).  The herbs which used for 

lowering blood pressure could control a risk factor of CVD.  Spirogyra neglecta is a freshwater green alga from 

the North of Thailand.  Spirogyra neglecta extract (SNE) has gastroprotective effect, anti-inflammatory, 

renoprotective effect, antioxidant, decrease plasma glucose level and insulin resistance.  However, there are no 

reports of SNE effect on blood pressure and heart rate.  Thus, this study aimed to examine the acute effect of 

SNE for blood pressure and heart rate in anaesthetized rats.  The blood pressure and heart rate were measured 

directly via cannulation method, a technique in which a cannula (a polyethylene tube) is placed inside  

the vessels.  Its mechanisms of action including the hypotensive effect of SNE on phenylephrine-induced 

hypertensive rats were demonstrated.  The intravenous injection of SNE caused significant decrease of systolic 

blood pressure (Ps) and diastolic blood pressure (Pd) (p<0 .0 1 )  in a dose-dependent manner.  The blood 

pressure (Ps/Pd) values before and after SNE-injection (before : after) were 127/86 : 76/41 mmHg (SNE 20 

mg/kg), 134/94  : 69/35 mmHg (SNE 40  mg/kg) and 120/86 : 60/33 mmHg (SNE 60  mg/kg).   

The hypotensive effect was similar to the effect of standardize hypotensive drug, sodium nitroprusside 25 µ g/kg 

(127/92  : 61/39 mmHg).  The potential mechanisms of hypotensive effect of SNE comprised (i) decrease 

heart rate (HR), which HR before and after injection of SNE 20, 40 และ 60 mg/kg were 331:300, 333:242 

and 3 1 3 :241 beats/min, respectively (p<0 . 0 1 ).  The pre-treatment of atropine showed the negative 

chronotropic effect via activation of muscarinic (M2) receptor.  (ii) The pre-treatment with propanolol implied 

that SNE induced hypotension by vasorelaxation via activation of β-adrenergic receptor.  (iii) Pre-treatment 

with L-NAME suggested that SNE may induced hypotensive effect by vasorelaxation though releasing of 

endothelial nitric oxide.  Therefore, SNE could have a potential to be a supplement for antihypertension. 

Keywords: Spirogyra neglecta extract, hypotensive effect,  rat,  acute effect 

 

บทน า 

  โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก  

และเป็นปัญหาสุขภาพในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซ่ึงมีปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ คือ ภาวะความดันโลหิตสูง 

(Buford, 2016) ความดันโลหิตสูงเกิดจากการเพิ่มขึ นของค่าต่างๆ ดังนี  อัตราการเต้นของหัวใจ (heart 

rate) ปริมาตรของเลือดที่ออกจากหัวใจ (stroke volume) และความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย 

(total peripheral resistance) (Aaronson and Ward, 2008) ปัจจุบันมีการศึกษาโดยใช้พืชหรือสมุนไพร

เพิ่มขึ น เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยการศึกษามุ่งเน้นในการลดปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคดังกล่าว (Al Disi et.al., 2015) สาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) เป็นสาหร่ายน  าจืดใน

เขตภาคเหนือตอนบน โดยรายงานการศึกษาในหนูทดลองพบว่าสารสกัดสาหร่ายเตามีฤทธิ์ทางชีวภาพ

หลากหลาย ได้แก่ ลดแผลในกระเพาะอาหาร (gastroprotective), ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory), 

ปกป้ อ งไต  ( renoprotective), ป้ อ งกั นอนุ มู ลอิ สระ  ( antioxidant) (Amornlerdpison et.al., 2011; 

Peerapornpisal et.al., 2012) และยังพบว่าสารสกัดสาหร่ายเตามีฤทธิ์ลดระดับน  าตาลกลูโคส และ 

ไตรกลีเซอไรด์ในพลาสมา และลดภาวะดื อต่ออินซูลินในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวน าให้มีภาวะเบาหวานชนิด

ที่ 2 และยังสามารถลดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ในไต (Ontawong et.al., 2013)  

ซึ่งการลดลงของสารอนุมูลอิสระและภาวะเครียดออกซิเดชันในสมอง ไต และโดยเฉพาะในหลอดเลือด
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เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการลดภาวะความดันโลหิตสูง (Harrison and Gongora, 2009) ดังนั น สาหร่าย

เตาจึงมีศักยภาพที่จะสามารถลดภาวะความดันโลหิตสูงได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานใดๆ กล่าว

ยืนยันถึงผลของสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัช

วิทยาของสารสกัดสาหร่ายเตาที่มีต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และการคลายตัวของหลอด

เลือดในหนูขาว เพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมพัฒนาสารสกัดสาหร่ายเตาให้เป็น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การอนุมัติท างานวิจัยในสัตว์ทดลอง และการเตรียมสัตว์ทดลอง  

งานวิจัยนี ได้รับอนุมัติการท าวิจัยในสัตว์ทดลองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้หนูขาว (wistar rats) เพศผู้ น  าหนัก 200-250 กรัม ส่ังซื อจากส านักสัตว์ทดลอง

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเลี ยงในห้องเลี ยงสัตว์ทดลอง ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

การเตรียมสารสกัดสาหร่ายเตา 

 สารสกัดสาหร่ายเตาได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการ

ประมงและทรัพยากรทางน  า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิธีการเตรียมสารสกัดสาหร่ายเตา โดยสาหร่ายเตาสดเก็บ

มาจากบ่อเตาบ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ท าความสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง จากนั น

อบแห้งด้วยลมร้อนจนแห้งที่อุณหภูมิ 50oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีความชื นไม่เกิน 10% น าสาหร่าย

เตาแห้งมาสกัดด้วยน  าที่อัตราส่วนสาหร่ายแห้ง 100 g ต่อน  า 3,000 ml แล้วน าไปต้มในน  า 100oC เป็น

เวลา 1 ชั่วโมง จากนั นกรองผ่านกระดาษกรองเพื่อแยกกากออกจากสารละลาย แล้วน าส่วนกากมาท าการ

สกัดอีกครั ง น าสารละลายน  าที่ได้ทั งหมดท าให้เข้มข้นขึ นโดยการสกัดแยกเอาตัวท าละลายน  าออกด้วย

เครื่อง rotary evaporator จากนั นท าให้แห้งต่อด้วยเครื่อง freeze dryer เก็บสารสกัดแห้งไว้ในตู้เย็น 4oC 

สารสกัดน  าสาหร่ายเตาที่ได้มี % yield ประมาณ 25-27 %  

วิธีการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูขาว 

 ท าการสลบหนูขาว ด้วย 50 mg/kg pentobarbital sodium โดยฉีดทางช่องท้อง (intraperitoneal 

injection, i.p.) รอจนหนูสลบลึกดีแล้ว โดยตรวจสอบจาก Reflex ของหนู โดยใช้ forceps หนีบนิ วเท้า

แล้วไม่ดึงเท้ากลับ จากนั นท าการผ่าตัดหนูขาวที่สลบแล้วที่บริเวณขาหนีบ (femoral region) แล้วท าการ

สอดท่อพลาสติกขนาดเล็กเข้าไปยังหลอด เลือด ด้วยเทคนิค cannulation โดยสอดท่อพลาสติก 

polyethylene tube ขนาด 0.58 mm i.d.x0.96 mm o.d. ซึ่งบรรจุด้วย heparinised saline (50 units/ml) 

ไปยังหลอดเลือดด าบริเวณ femoral vein ส าหรับการฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา และสอดสาย polyethylene 

tube อีกอันหนึ่งไปยังหลอดเลือดแดงบริเวณ femoral artery ส าหรับวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้น

ของหัวใจ (Kamkaew et.al, 2011; 2013) โดย polyethylene tube ด้าน femoral artery นี ถูกต่อเข้ากับ 

pressure transducer (รุ่ น  BP-100 intravascular blood pressure probe บริษั ท  iWorx systems, Inc.)  

ซึ่งเชื่อมกับเครื่อง iWorx (รุ่น iWorx214 บริษัท iWorx systems, Inc.) และแสดงผลทางคอมพิวเตอร์

โดยใช้โปรแกรม LabScribe2 (LS-20 LabScribe2 Software บริษัท iWorx systems, Inc.)  
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 หนูขาวแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว ได้แก่ (i) กลุ่ม negative control ที่ได้รับเฉพาะตัวท าละลาย

ของสารสกัดสาหร่ายเตา (normal saline; 0.9 % NaCl)  (ii) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 20 

mg/kg  (iii) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 40 mg/kg  (iv) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตา 

ขนาด 60 mg/kg (v) กลุ่ม positive control ที่ได้รับยาลดความดันมาตรฐาน sodium nitroprusside 

ขนาด 25 µ g/kg  โดยแต่ละกลุ่มให้สารในปริมาตร 0.3 ml เท่ากัน และฉีดด้วยอัตราเร็ว 1 ml/min 

เท่ากัน 

วิธีการศึกษากลไกที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตในหนูขาว 

 ท าการ cannulation เช่นเดียวกับวิธีการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตใน

หนูขาว แต่ท าการ pre-treatment หรือ ฉีดสารที่เป็นตัวยับยั งก่อน ได้แก่ 2 mg/kg atropine (muscarinic 

(M2) receptor antagonist) หรือ 1 mg/kg propranolol (beta-adrenoceptor antagonist) หรือ 5 mg/kg 

L-NAME (endothelial nitric oxide synthase inhibitor) (Nwokocha et.al., 2012) โดยให้สารแต่ละตัว

ก่อนเป็นเวลา 5 นาที แล้วจึงให้สารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 40 mg/kg การลดลงของความดันโลหิตเมื่อ

ฉีดสารสกัดสาหร่ายเตาถูกบันทึกและเปรียบเทียบผล ในระหว่างกลุ่มที่ pre-treatment ด้วยตัวยับยั งแต่ละ

ชนิดกับกลุ่มที่ pre-treatment ด้วย normal saline 

วิธีการศึกษาผลการลดความดันโลหิตต่อหนูขาวที่ถูก phenylephrine เหนียวน าให้มีภาวะความดัน

โลหิตสูง  

 การศึกษาผลของสารสกัดสาหร่ายเตา ที่มีต่อการยับยั งหรือป้องกันความดันโลหิตที่สูงขึ นอย่าง

เฉียบพลันจากการเหนี่ยวน าด้วยสาร phenylephrine (PE) หรือการศึกษา antihypertensive effect ป็น

วิธีการศึกษาเริ่มโดยการฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา (40 mg/kg) ทางหลอดเลือดด าตามวิธี cannulation 

เช่นเดียวกับวิธีการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตในหนูขาว หลังจากที่สารสกัด

สาหร่ายเตาท าให้ความดันโลหิตเปล่ียนแปลงและกลับเข้าสู่ค่าปกติแล้ว ประมาณ 5 นาที จึงท าการฉีดสาร 

PE ขนาด 1, 3 และ 10 µ g/kg (Leung et.al., 2013) เพื่อดูผลของสารสกัดสาหร่ายเตา ที่มีต่อการ

ยับยั งหรือป้องกันความดันโลหิตท่ีสูงขึ นอย่างเฉียบพลันจากการเหนี่ยวน าด้วยสาร PE และท าการทดสอบ

เปรียบเทียบผลความดันโลหิตที่สูงขึ นจากการฉีด PE ในกรณีที่ pre-treatmet ก่อนด้วยสารสกัดสาหร่าย

เต า (40 mg/kg) หรือ  normal saline (control) หรือ  ยาลดคว ามดั น  sodium nitroprusside (25 

µ g/kg) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการทดลองถูกแสดงในรูปของค่าเฉล่ีย (means) ±  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SEM) ข้อมูลการ

ทดลองเปรียบเทียบข้อแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม โดยใช้วิธีสถิติในการวิเคราะห์ 

ได้แก่ student T-test หรือ ANOVA โดยก าหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ค่า p≤0.05 
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ผลการศึกษา 

ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตในหนูขาว 

 เมื่อให้สารสกัดสาหร่ายเตา หรือ ยาลดความดันโลหิต หรือ normal saline โดยตรงทางหลอด

เลือดด าแล้ววัดความดันโลหิต พบว่า normal saline ไม่ท าให้ความดันโลหิตทั งความดัน systolic  

และ diastolic เปล่ียนแปลง ในขณะที่เมื่อฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 20, 40 และ 60 mg/kg ท าให้

ความดันโลหิตลดลง และมีแนวโน้มลดลงแบบ dose-dependent manner ทั งความดัน systolic และ 

diastolic อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01, n=5) และยาลดความดันมาตรฐาน sodium nitroprusside (SNP) 

ขนาด 25 µ g/kg แสดงผลลดความดันโลหิตเช่นเดียวกับสารสกัดสาหร่ายเตา โดยค่าต่างๆ แสดงดัง

ตารางที่ 1, 2 และภาพที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลฉับพลัน (acute effect) ของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta extract, SNE) ขนาด 20, 40 และ 

60 mg/kg  หรือ ยาลดความดันโลหิต (sodium nitroprusside , SNP) ขนาด 25 µ g/kg ท่ีมีต่อความดันโลหิต systolic 

blood pressure และ diastolic blood pressure ในหนูขาว โดยเปรยีบเทียบความดันโลหิตก่อนฉีดสาร (before) และหลัง

ฉีดสาร (after) แสดงเป็นค่าเฉลีย่ means ± SEM (n=5) และระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  **p<0.01 และ *p<0.05 

 

 
ภาพที ่1 กราฟ (tracing) แสดงการลดลงของความดันโลหิตหลังจากฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา (20, 40 และ 60 mg/kg)  

และ sodium nitroprusside ขนาด 25 µ g/kg 
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ตารางที่ 2 ผลฉับพลัน (acute effect) ของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta extract, SNE) ขนาด 20, 40 และ 

60 mg/kg  หรือ ยาลดความดันโลหิต (sodium nitroprusside , SNP) ขนาด 25 µ g/kg ท่ีมีต่อเปอร์เซ็นต์การลดลง

ของความดันโลหิต systolic blood pressure และ diastolic blood pressure ในหนูขาว แสดงเปน็ค่าเฉลี่ย means ± SEM  

(n=5) และระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี **p<0.01 และ *p<

0.05 

 

ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่ออัตราการเต้นของหัวใจ 

 เมื่อให้สารสกัดสาหร่ายเตา หรือ ยาลดความดันโลหิต หรือ normal saline โดยตรงทางหลอด

เลือดด า แล้ววัดอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนฉีดสารและหลังฉีดสารพบว่า เม่ือฉีด 

normal saline ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจไม่เปล่ียนแปลง แต่เมื่อฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา (20, 40 และ 

60 mg/kg) ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง และมีแนวโน้มลดลงแบบ dose-dependent manner 

ขณ ะที่ ย าม าตรฐาน  25 µ g/kg sodium nitroprusside (SNP) ไม่ ท าให้ อั ต ราก ารเต้ น ของหั วใจ

เปลี่ยนแปลง โดยค่าอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ Heart rate แสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลฉับพลนั (acute effect) ของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta extract, SNE) ขนาด 20, 40  

และ 60 mg/kg  หรือ ยาลดความดันโลหิต (sodium nitroprusside , SNP) ขนาด 25 µ g/kg ท่ีมีต่ออัตราการเต้น 

ของหัวใจในหนูขาว เปรียบเทียบภายในกลุ่ม ระหวา่งก่อนฉีดสาร (before) และหลังฉีดสาร (after) แสดงค่าอัตรา 

การเต้นของหวัใจ (heart rate) เป็น means ±  SEM (n=5) และระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี *p<0.05, **p<0.01 

 
 

 

Sytolic BP p -value Diastolic BP p -value

SNE 20 mg/kg 36.95  ±1.96 % ** 0.0004 49.94  ±1.71 % ** 0.0001

SNE 40 mg/kg 31.59  ±0.77 % ** 0.0004 37.82  ±3.17 % ** 0.002

SNE 60 mg/kg 33.73  ±4.00 % ** 0.0062 42.86  ±4.85 % ** 0.0052

SNP 25 µg/kg 49.41  ±2.64 % ** 0.0002 56.00  ±4.40 % ** 0.0001

Extract / Drug
Decrease of blood pressure (%)
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ผลการศึกษากลไกที่เป็นไปได้ของสารสกัดสาหร่ายเตาที่มีต่อการลดความดันโลหิตในหนูขาว 

 หลังจาก Pre-treatment หรือ ให้สารที่เป็นตัวยับยั ง (blockers) ต่างๆ ก่อน เป็นเวลาประมาณ 5 

นาที สารที่เป็นตัวยับยั ง (blockers) ได้แก่ atropine ขนาด 2 mg/kg, propranolol ขนาด 1 mg/kg และ 

L-NAME ขนาด 5 mg/kg แล้วให้สารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 40 mg/kg พบว่า ตัวยับยั งทั ง 3 ชนิดนี  มี

ผลยับยั งฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตา กล่าวคือ ท าให้การลดลงของความดันโลหิตเมื่อฉีดสาหร่ายเตามีค่า

น้อยลง ซ่ึงแสดงให้เห็นในตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์การลดลงของความดันโลหิตหลังฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา 

(SNE-induced decrease of blood pressure, %) 

ตารางที่ 4 ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อเปอร์เซน็ต์การลดลงของความดันโลหิต เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ี  

Pre-treatment ด้วยตัวยับยั ง atropine, propranolol และ L-NAME กับกลุ่มท่ี pre-treatment ด้วย normal saline 

(control) แสดงค่าเปน็ means ±  SEM (n=5), ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี *p<0.05, **p<0.01  

 
antihypertensive effect ของสารสกัดสาหร่ายเตา 

         การทดลองนี มุ่งเน้นท าการทดสอบผลการยับยั งหรือป้องกันการเพิ่มขึ นของความดันโลหิตจากการ

เหนี่ยวน าด้วย PE ในกรณีที่  pre-treatment ด้วยสารสกัดสาหร่ายเตา (40 mg/kg) พบว่า สารสกัด

สาหร่ายเตาสามารถลดความดันโลหิตที่สูงขึ นอย่างเฉียบพลันจากสาร PE ขนาด 1 µ g/kgได้ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับยาลดความดัน sodium nitroprusside ขนาด 25 µ g/kg ดังแสดงในตาราง

ที่ 5 

ตารางที่ 5 ความดันโลหิต systolic และ diastolic ท่ีเพิ่มขึ นจากการเหนี่ยวน าโดยการฉีดสาร phenylephrine (PE)  

ท่ีขนาด 1, 3 และ 5 µg/kg หลังจาก pre-treatment ก่อนด้วยสารสกัดสาหร่ายเตา (SNE, 40 mg/kg) หรือ Sodium 

nitroprusside (SNP, 25 µg/kg) แสดงค่าเปอรเ์ซ็นต์ความดันโลหิตท่ีเพิ่มขึ นจากการเหนี่ยวน าดว้ย PE (% PE-induced 

increase of blood pressure) ในค่า means ±  SEM (n=5) โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ี Pre-treatment ด้วย SNE

หรือ SNP กับกลุ่มท่ี pre-treatment ด้วย normal saline (control) ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี *p<0.05, **p<0.01 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta extract, SNE) ต่อความดัน

โลหิตในหนูขาว ผู้ วิจัยใช้เทคนิค cannulation เพื่ อวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ 

ที่เปล่ียนแปลงขณะให้สารต่าง ๆ โดยตรงทางหลอดเลือดด า  เมื่อให้สารสกัดสาหร่ายเตาขนาด 20, 40 

และ 60 mg/kg ในปริมาตร 0.3 ml และฉีดด้วยอัตราเร็ว 1 ml/min ท าให้ความดันโลหิตลดลงจากความ

ดันปกติก่อนฉีดสาร ประมาณ 40-50% ความดันโลหิตมีแนวโน้มลดลงแบบ dose-dependent manner 

ทั งความดัน systolic และ diastolic เช่นเดียวกับยาลดความดันมาตรฐาน sodium nitroprusside ขนาด 25 

µ g/kg และความดันโลหิตลดลงแบบชั่วคราว (transient) และกลับเข้าสู่ระดับปกติ (recovery) ภายใน

ระยะเวลาอันสั น ประมาณ 15 นาที ทั งนี ในภาวะที่เกิด recovery นั นเป็นผลจากควบคุมความดันโลหิตของ

ร่ายกาย เช่น baroreceptor reflex หรือเกิดจากสารสกัดหรือยาถูก metabolize ไปในร่างกายอย่างรวดเร็ว 

งานวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายน  าจืดโดยเฉพาะจีนัส Spirogyra พบว่ามีสารส าคัญประกอบด้วย phenolic 

compounds ปริมาณมาก (Kumar et.al., 2015) ซึ่ งสารสกัดสมุนไพรที่มี  phenolic compounds นั น

ประสิทธิภาพที่สามารถลดความดันโลหิตในหนูขาวได้ (Mao et.al., 2015; Rathee et.al. 2016) ความ

ดันโลหิตที่ลดลง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวใจเต้นช้าลง และปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาที 

(cardiac output) ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ลดค่า systolic pressure ในขณะที่ความต้านทานของหลอด

เลือดแดงส่วนปลายที่ลดลง หรือเกิดการคลายตัวของหลอดเลือด จะส่งผลให้ค่า diastolic pressure ลดลง 

จากการฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา (20, 40 และ 60 mg/kg) พบว่าท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง และ

มีแนวโน้มลดลงแบบ dose-dependent manner จึงสามารถบ่งชี ได้ว่าการลดลงของความดันโลหิตเมื่อให้

สารสกัดสาหร่ายเตานี  เกิดจากหลายสาเหตุหรือหลายกลไกเกี่ยวข้องกัน ซึ่งหนึ่งในนั นคือ กลไกที่สารสกัด

สาหร่ายเตาลดอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะที่ยามาตรฐาน 25 µ g/kg sodium nitroprusside เป็น nitric 

oxide donor ซึ่งมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตจากกลไกที่ท าให้หลอดเลือดคลายตัว เมื่อให้ยานี ทางหลอดเลือด

ด า จึงมีผลลดความดันโลหิต แต่ไม่ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเปล่ียนแปลง อัตราการเต้นของหัวใจ 

ที่ลดลงเมื่อให้สารสกัดสาหร่ายเตาเกิดจากกลไกการกระตุ้น muscarinic (M2) receptor ที่เซลล์ SA node 

ของหัวใจ ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลการศึกษา pre-treatment ด้วย atropine (muscarinic receptor antagonist) 

ตัวยับยั งนี ท าให้การลดลงของความดันโลหิตเมื่อฉีดสาหร่ายเตามีค่าน้อยลง จึงสรุปได้ว่าสารสกัดสาหร่าย

เตาท าให้ความดันโลหิตลดลงเนื่องจากการลดอัตราการเต้นของหัวใจผ่านกลไกการกระตุ้น muscarinic 

(M2) receptor นอกจากนี  กลไกที่เป็นไปได้ของสารสกัดสาหร่ายเตาที่ท าให้ความดันโลหิตลดลง คือกลไก
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ผ่านการกระตุ้น β-adrenergic receptor ที่หลอดเลือด ซึ่งมีรายงานว่าเมื่อกระตุ้น β-adrenergic receptor 

ที่หลอดเลือดของหนูทดลองจะท าให้เกิดการคลายตัวของหลอดเลือด (Chruscinski et.al., 2001) ดังนั น 

ในการศึกษาโดย pre-treatment ด้วย propanolol ซึ่งเป็นตัวยับยั ง β-adrenergic receptor (β-adrenergic 

receptor antagonist) แล้วผลการทดลองแสดงผลการยับยั ง hypotensive effect ของสารสกัดสาหร่ายเตา 

จึงอภิปรายได้ว่าสาหร่ายเตามีผลท าให้ลดความดันโลหิตผ่านการคลายตัวของหลอดเลือด ด้วยกลไกการ

กระตุ้ น  β-adrenergic receptor ที่ หลอดเลือดได้  นอกจากนี  เมื่ อ  pre-treatment ด้ วย L-NAME 

(endothelial nitric oxide synthase inhibitor) ผลการทดลองแสดงให้เห็นการยับยั งผลการลดความดัน

ของสารสกัดสาหร่ายเตา จึงสรุปได้ว่าสารสกัดสาหร่ายเตามีกลไกการออกฤทธิ์ผ่านการกระตุ้นการหล่ัง 

endothelial nitric oxide synthase (eNOS) ที่เซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือด มีผลท าให้หลอดเลือด

คลายตัว ดังนั นจึงท าให้ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง ซึ่งน าไปสู่การลดลงของความดัน

โลหิตในหนูขาวที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตา นอกจากนี  จากการทดลอง anti-hypertensive effect  

ที่ทดสอบผลของสารสกัดสาหร่ายเตาที่มีต่อความดันโลหิตที่สูงด้วยการฉีดสาร Phenylephrine แสดงให้

เห็นว่าสารสกัดสาหร่ายเตาสามารถลดหรือยับยั งการเพิ่มขึ นของความดันโลหิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงสามารถ

ลดความดัน diastolic pressure ที่เพิ่มขึ นได้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผล คือการลดความต้านทานของหลอด

เลือดส่วนปลาย จึงสอดคล้องกับผลการทดลองที่ใช้ตัวยับยั งข้างต้น นอกจากนี ความสามารถลดความดัน

โลหิตสูงยังมีแนวโน้มท่ีดีเทียบเท่ายาลดความดันมาตรฐาน sodium nitroprusside  

 จึงสรุปได้ว่าสารสกัดสาหร่ายเตามีฤทธ์ิการลดความดันโลหิตอย่างฉับพลันในหนูขาว ทั งในหนูขาว

ภาวะปกติ และหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้ความดันโลหิตสูงอย่างเฉียบพลัน ซ่ึงกลไกที่สารสกัดสาหร่ายเตาท าให้

ความดันโลหิตลดลง ประกอบด้วยกลไกหลายอย่าง ซึ่งอย่างน้อยในการศึกษานี  ก็สามารถพิสูจน์หาได้ว่ามี

กลไกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (i) การลดอัตราการเต้นของหัวใจ ผ่านกลไกการกระตุ้น muscarinic (M2) 

receptor (ii) กลไกการท าให้หลอดเลือดคลายตัวผ่านการกระตุ้น β-adrenergic receptor ที่หลอดเลือด 

และ (iii) กลไกการท าให้หลอดเลือดคลายตัวผ่านการกระตุ้นการหล่ัง endothelial nitric oxide เป็นต้น 

ดังนั น สารสกัดสาหร่ายเตาจึงน่าจะมีประสิทธิภาพเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมภาวะความดัน

โลหิตสูงได้  

 อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในผลของการกินสารสกัดสาหร่ายเตาในการออกฤทธิ์ลด

ความดันโลหิตสูงในหนูต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แอลกอฮอล์มีผลต่อการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย  

ผู้ท่ีดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานจะพบการท างานของหัวใจลดลงน าไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อประเมินการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายตามระดับความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แบบประเมินปัญหาการ

ดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test ; AUDIT) กลุ่มตัวอย่างคือผู้ท่ีดื่มแอลกอฮอล์อายุมากกว่า 20 ปี 

อาศัยในต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 6 ราย และกลุ่มท่ีดื่ม

แอลกอฮอล์ จ านวน 24 ราย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติข้อมูลท่ัวไป สัมภาษณ์ประวัติการดื่มสุราโดยใช้แบบ

ประเมิน AUDIT  ตรวจร่างกายเบ้ืองต้น และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถ่ีสูง (Echocardiography) ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีดื่มแอลกอฮอล์ คะแนน AUDIT ระดับ 3 มีค่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย(Left Ventricular 

Ejection Fraction  ; LVEF) น้อยกว่าปกติ (LVEF 40–55%) ร้อยละ 16.67 และกลุ่มท่ีดื่มแอลกอฮอล์ คะแนน 

AUDIT ระดับ 4 มีค่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่าปกติ ร้อยละ 16.67 และมีค่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง

ซ้ายต่ า (LVEF<40%)  ร้อยละ 16.67 จากผลการศึกษาพบว่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลงในกลุ่มท่ีดื่ม

แอลกอฮอล์ คะแนน AUDIT ระดับ 3 และ 4  ดังนั้นแบบประเมิน AUDIT อาจมีประโยชน์ในการคัดกรองผู้ดื่ม

แอลกอฮอล์ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในระดับปฐมภูมิ 

ค าส าคญั :  การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซา้ย  แบบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา (AUDIT)    

 

Abstract 

 Alcohol consumption of Thai people is likely to increase.  Alcohol affects the function of several  

systems.  Alcoholic beverage drinking for a long time decreases the heart function, leading to heart failure. This 

study aimed to evaluate the  left  ventricular  systolic  function, according to the risk  level  of  alcoholic beverage 

drinking by using Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT).  The subjects were alcoholic beverage 

drinking and aged over 20 years living in Tambol Tha-Pao, Muang, Phitsanulok Province. They were divided 

into 6 non-alcoholic beverage drinkers and 24 alcohol beverage drinkers. History of general information and 

history of alcohol consumption using AUDIT evaluation form of the subjects were collected.  Physical  

examination  and  Echocardiography  were  performed.   The  results  showed  that  16.67%  of alcoholic  

beverage  drinkers  in  AUDIT  level  3 exhibited  Left  Ventricular  Ejection  Fraction  less  than  normal 

(LVEF 40–55%) and  group of the AUDIT level 4 showed LVEF less than normal 16.67% and poor LVEF 
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16.67% (LVEF<40%).  This results indicated that LV systolic function was decreased in  the AUDIT level 3 

and 4 of alcohol consumption. Therefore, AUDIT evaluation  form  may  be  use as alcoholic  beverage  drinking  

screening  for the risk of heart disease in primary care.     

Keywords: Left ventricular systolic function, AUDIT 

 

บทน า 

ปัจจุบันประชากรทั่วโลกส่วนใหญ่นิยมดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้น  มีรายงานจากองค์การอนามัย

โลก หรือ World Health Organization (WHO) พ.ศ. 2556 ระบุว่าประชากรทั่วโลกดื่มแอลกอฮอล์

มากกว่า  2,000  ล้านคน  คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรโลก ส าหรับประชากรไทยดื่มแอลกอฮอล์เป็น

อันดับที่ 40ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากล่ันมากเป็นอันดับ 5 ของโลก (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์

ฉุกเฉินไทย, 2556) จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ระบุว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้น

ไป  มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 17 ล้านคน (ร้อยละ  31.54) โดยพบกลุ่มผู้ดื่มสม่ าเสมอ 7.5  

ล้านคน (ร้อยละ 44.20) ซึ่งประเภทของแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มกันมากที่ สุด คือเบียร์ (ทิพพรรณ  

ไชยูปถัมภ, 2556) การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย  เช่น  

ระบบประสาทท าให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาและการเคล่ือนไหว  ระบบทางเดินอาหารเป็นสาเหตุ

ท าให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคตับแข็ง ระบบสืบพันธุ์เพศชายท าให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม

ลงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นหมัน ระบบกล้ามเนื้อท าให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ระบบภูมิคุ้มกันท าให้มี

โอกาสติดเชื้อสูงเป็นโรคง่ายกว่าคนปกติ  และระบบหัวใจและหลอดเลือดท าให้หลอดเลือดขยายตัว ผิว

แดง หน้าแดง ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2546; 

สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2548) นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์หนักเป็นระยะเวลานานๆ เป็นสาเหตุน าไปสู่การ

เกิด  Alcoholic cardiomyopathy (ACM) จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติ  

(Dilated cardiomyopathy)  ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์  ลักษณะของโรคคือการขยายขนาดของ

หัวใจห้องล่างซ้าย  (Left  ventricular dilation) ผนังกล้ามเนื้อหัวใจบาง (LV wall thinning) (Mariann, 

1999, p. 1638-50) มวลกล้ามเนื้อของหัวใจห้องล่างซ้ายเพิ่มขึ้น (Left ventricular mass)  การคลาย

ตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ (Impairment of LV relaxation) (Lazarevic, et al., 2000, p. 1599-

606) และการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ (Systolic left ventricular dysfunction) (Kupari, et 

al., 1990, p. 1473-7) 

การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูง  (Echocardiography)  เป็นเครื่องมือที่สามารถ

ประเมินการท างานของหัวใจได้อ ย่างแม่นย ามีค่ าความไว (Sensitivity) 80%ค่าความจ าเพาะ  

(Specificity) 88% ในการประเมินความบกพร่องการท างานของหัวใจห้องล่างซ้าย (Erbel, et al., 1984, 

p. 477-89) มีงานวิจัยศึกษาการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์  จ านวน 

248 คน พบการคลายตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายเส่ือมสภาพลง (Diastolic dysfunction) และพบว่าผู้ที่ดื่ม

แอลกอฮอล์ปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน จะมีค่า  Ejection fraction ต่ ากว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ

น้อยในระยะเวลาส้ันๆ (Rajzer, et al., 2004, p. 895-901) จากงานวิจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเป็น

การศึกษาในต่างประเทศ  แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดในประเทศไทยที่ศึกษาผลของแอลกอฮอล์ต่อการบีบตัว
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ของหัวใจห้องล่างซ้าย  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบีบ

ตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูง

ร่วมกับการใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT) ซึ่งแบบประเมินนี้มีข้อดีกว่าแบบประเมินอื่น  

เนื่องจากเป็นแบบประเมินที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ  สามารถจ าแนกพฤติกรรมการดื่ม มีข้อค าถามส้ัน  

ใช้เวลาตอบแบบสอบถามน้อย (ปริทรรศ ศิลปกิจ  และพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, 2552, น. 10)   

สมมติฐานของงานวิจัยนี้คือการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ท่ีดื่มแอลกอฮอล์จะลดลงตามระดับความ

เสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นโดยการใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT)  วัตถุประสงค์

ของงานวิจัยเพื่อประเมินการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายตามระดับความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์โดย

การใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT)   

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 

2559  การศึกษานี้ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เลขที่

โครงการ 351/58 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ทุกรายยินยอมเข้าร่วมการศึกษา  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ และกลุ่มที่ดื่ม

แอลกอฮอล์โดยมีเกณฑ์การคัดออก ดังนี้  มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง  

โรคเบาหวาน  โรคไทรอยด์  ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 ขึ้นไป เป็น Primary mitral regurgitation  ผู้ที่มี

ภาพถ่ายการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูงไม่ชัดเจนหรือยากต่อการแปลผล (Poor window)  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติข้อมูลทั่วไป  สัมภาษณ์ประวัติการดื่มสุราโดยใช้แบบประเมินปัญหา

การดื่มสุรา (AUDIT)  มีข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ค าตอบมีคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 4 การแปลผลคะแนน

รวมแบ่งเป็น  4 ระดับ  คือ ระดับ 1 ดื่มแบบเส่ียงต่ า (Low risk drinking) ระดับ 2 ดื่มแบบเส่ียง 

(Hazardous drinking)  ระดับ 3 ดื่มแบบอันตราย (Harmful use)  และระดับ 4  ดื่มแบบติด (Alcohol 

dependence) (ปริทรรศ ศิลปกิจ และพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, 2552, น. 11) ตรวจร่างกายเบื้องต้น

โดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  เพื่อค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index ; BMI) วัดเส้นรอบ

เอว วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ  โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 

(Polygreen, Stahnsdorf, Germany) วัด 2 ครั้ง ห่างกัน 3-5 นาที  เพื่อหาค่าเฉล่ีย จากนั้นตรวจหัวใจ

ด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) (GE-VingMed, Horten, Norway) การประเมิน

ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (Ejection fraction) จะใช้ 2 วิธี คือ Teichholz’s method โดย  

M-mode และ Simpson’s biplane method (Apical 4 chamber, Apical 2 chamber)  อ่านค่าและแปล

ผลการตรวจโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ แสดงผลเป็นร้อยละและค่าเฉล่ีย  และทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างก ลุ่มตั วอ ย่าง 2 กลุ่มที่ เป็ นอิสระต่อกัน  โดยใช้การทดสอบ  Non-parametric สถิติที่ ใช้  

Mann-Whitney U Test  
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ผลการศึกษา 

กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ มีอายุเฉล่ีย 44.50+11.29 ปี เป็นเพศชาย 19 ราย (ร้อยละ 

79.17) ประกอบอาชีพรับจ้าง 12 ราย (ร้อยละ 50) จบการศึกษาระดับประถม 12 ราย (ร้อยละ 50) 

ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์นาน 11–20 ปี  8 ราย (ร้อยละ 33.33) ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่

นิยมมากที่สุดคือเหล้าขาว 11 ราย (ร้อยละ 45.83) เบียร์ 7 ราย (ร้อยละ 29.17) เหล้าแดง 6 ราย 

(ร้อยละ 25) ตามล าดับ มีประวัติสูบบุหรี่ 17  ราย (ร้อยละ 70.83) (ตารางที่ 1)   

จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน AUDIT ระดับ 4  มีค่าดัชนีมวลกาย

เฉล่ีย  19.71+2.24  เส้นรอบเอวเฉล่ีย  78.00+7.04  เซนติเมตร  ค่าความดันซิสโทลิกเฉล่ีย 140.75 

+22.44 มิลลิเมตรปรอท ค่าความดันไดแอสโทลิกเฉล่ีย  89.33+11.74 มิลลิเมตรปรอท และอัตราการ

เต้นของหัวใจเฉล่ีย  81.00+10.00 ครั้ง/นาที  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความดันซิสโทลิกพบว่ากลุ่มที่ดื่ม

แอลกอฮอล์คะแนน AUDIT ระดับ 4 สูงกว่ากลุ่มที่มีคะแนน AUDIT ระดับ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

p≤0.05 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความดันไดแอสโทลิกพบว่ากลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์คะแนน AUDIT ระดับ 4 

และระดับ 3 สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 (ตารางที่ 2)   

ผลการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่ สูง พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่า  LVEF เฉล่ีย 

69.29+6.23% กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ คะแนน AUDIT ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 มีค่า  

LVEF  เฉล่ีย  66.64+4.02%, 65.80+4.62%, 64.50+5.17%, 56.12+10.17% ตามล าดับ โดยที่ค่า 

LVEF จะลดลงตามระดับคะแนน AUDIT ที่เพิ่มขึ้น  เปรียบเทียบค่า LVEF พบว่ากลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์

คะแนน AUDIT ระดับ 4 มีค่าต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05  กลุ่มที่ได้คะแนน 

AUDIT ระดับ 4 มีค่า LVEF ต่ ากว่ากลุ่มได้คะแนน AUDIT ระดับ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 

และกลุ่มที่ได้คะแนน AUDIT ระดับ 4 มีค่า LVEF ต่ ากว่ากลุ่มได้คะแนน AUDIT ระดับ 2 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 ตามล าดับ  (รูปที่ 1)  และจากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน 

AUDIT ระดับ 3  มีค่า LVEF อยู่ในช่วง 40–55% แปลค่าบีบตัวของหัวใจน้อยกว่าปกติ 1 รายจาก

ทั้งหมด 6 ราย  (ร้อยละ 16.67) และกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน AUDIT ระดับ 4  มีค่า LVEF อยู่ในช่วง 

40–55% จ านวน 1 รายจากทั้งหมด 6 ราย (ร้อยละ 16.67)  และค่า LVEF<40% แปลค่าการบีบตัว

ของหัวใจต่ า 1 ราย (ร้อยละ 16.67)   
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มควบคุม (n = 6) และกลุ่มท่ีดื่มแอลกอฮอล์ (n = 24) 

ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มควบคุม  

จ านวน (ร้อยละ) 

กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ 

จ านวน (ร้อยละ) 

อายุเฉล่ีย 52.33 + 7.12 44.50 + 11.29 

เพศ       ชาย 

            หญิง 

1 (16.67) 

5 (83.33) 

19 (79.17) 

5 (20.83) 

อาชพี      ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

             เกษตร 

             รับจ้าง 

             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

             พนักงานประจ า/ลูกจา้งประจ า 

             อื่นๆ................ 

0 

1 (16.67) 

1 (16.67) 

2 (33.33) 

2 (33.33) 

0 

1 (4.17) 

2 (8.33) 

12 (50.00) 

0 

1 (4.17) 

8 (33.33) 
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ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มควบคุม  

จ านวน (ร้อยละ) 

กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ 

จ านวน (ร้อยละ) 

การศึกษา ประถม 

             มัธยม 

             ปวช./ปวส. 

             ปริญญาตร ี

4 (66.67) 

2 (33.33) 

0 

0 

12 (50.00) 

3 (12.50) 

2 (8.33) 

7 (29.17) 

ประวัติการดื่มแอลกอฮอล ์

             น้อยกวา่หรือเทา่กับ 10 ปี 

             11 – 20 ปี 

             21 – 30 ปี 

             มากกว่า 30 ป ี

 

0 

0 

0 

0 

 

6 (25.00) 

8 (33.33) 

6 (25.00) 

4 (16.67) 

ประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

             เหล้าขาว 

             เหล้าแดง 

             เบียร ์

 

0 

0 

0 

 

11 (45.83) 

6 (25.00) 

7 (29.17) 

สูบบุหรี่   สูบ 

            ไม่สูบ 

0 

6 (100.00) 

17 (70.83) 

7 (29.17) 

 

 

ตารางที่ 2  แสดงผลการตรวจรา่งกายเบื้องตน้ของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล ์คะแนน AUDIT 

 กลุ่มควบคุม 

(n=6) 

ระดับ 1 

(n=6) 

ระดับ 2 

(n=6) 

ระดับ 3 

(n=6) 

ระดับ 4 

(n=6) 

อายุเฉล่ีย (ปี) 52.33 + 7.12 38.83 + 7.28 44.83 + 16.14 45.67 + 11.31 48.67 + 9.18 

ชาย (ร้อยละ) 1 (16.67) 4 (66.67) 5 (83.33) 5 (83.33) 5 (83.33) 

หญิง (ร้อยละ) 5 (83.33) 2 (33.33) 1 (16.67) 1 (16.67) 1 (16.67) 

ดัชนีมวลกาย  

(กก./ม2) 
24.02 + 1.96 23.36 + 2.18 23.44 + 4.64 23.30 + 3.74 19.71 + 2.24 

เส้นรอบเอว (ซม.) 85.17 + 5.67 82.17 + 9.15 85.17 + 10.80 85.50 + 10.37 78.00 + 7.04 

ความดันซิสโทลิก 

(มม.ปรอท) 
121.83 + 13.26 117.17 + 10.85 120.83 + 16.77 125.83 + 9.58 140.75 + 22.44+ 

ความดันไดแอสโทลิก 

(มม.ปรอท) 
71.50 + 6.75 77.33 + 9.91 77.00 + 10.00 83.83 + 9.22* 89.33 + 11.74* 

อัตราการเต้นของ

หัวใจ (ครั้ง/นาที) 
74.50 + 11.52 86.83 + 8.04 76.83 + 8.95 78.33 + 14.00 81.00 + 10.00 

หมายเหตุ :  * p ≤ 0.05  เปรียบเทยีบกับกลุ่มควบคุม  

                 + p ≤ 0.05  เปรียบเทยีบกับกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ คะแนน AUDIT ระดับ 1 
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หมายเหตุ :   * p ≤ 0.05  เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  

                 + p ≤ 0.05  เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีดื่มแอลกอฮอล์ คะแนน AUDIT ระดับ 1 

                 # p ≤ 0.05  เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีดื่มแอลกอฮอล์ คะแนน AUDIT ระดับ 2 

รูปที่ 1  แสดงค่าเฉล่ียการบบีตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที่ 3  แสดงร้อยละการบีบตัวของหัวใจห้องลา่งซา้ยในแต่ละกลุ่ม  

 กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ คะแนน AUDIT  

 กลุ่มควบคุม 

(n=6) 

ระดับ 1 

(n=6) 

ระดับ 2 

(n=6) 

ระดับ 3 

(n=6) 

ระดับ 4 

(n=6) 

LVEF > 56%  6 (100.00) 6(100.00) 6(100.00) 5(83.33) 4 (66.67) 

LVEF 40-55%  0 0 0 1 (16.67) 1 (16.67) 

LVEF < 40%  0 0 0 0 1 (16.67) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน AUDIT ระดับ 4 หรือกลุ่มผู้ดื่ม

แอลกอฮอล์แบบติด มีค่าดัชนีมวลกายเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มต่ ากว่าเกณฑ์และเส้นรอบเอวเฉล่ีย

ปกติ อาจเนื่องมาจากความรู้สึกอยากอาหารลดลงเพราะแอลกอฮอล์เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง และยัง

ท าให้มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการเผาผลาญอาหารของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ท าให้ขาด

สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย น้ าหนักจึงลดลง (Bunout, 1999, p. 583-9) ในขณะเดียวกันการดื่ม

แอลกอฮอล์ยังส่งผลให้ค่าความดันซิสโทลิกและความดันไดแอสโทลิกสูงขึ้น เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อ

การท างานของระบบประสาทซิมพาเธติก ท าให้อัตราการเต้นและความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อ

หัวใจห้องล่างเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ความดันในหลอดเลือดแดงสูงขึ้น  ดังนั้นค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ

ตัวและคลายตัวจึงสูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากเป็นระยะ

เวลานานเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (Nunez, et al., 2009, p. 633-41)  
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ผลการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูงพบว่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลงตาม

ระดับคะแนน  AUDIT ที่เพิ่มข้ึน แต่ค่าเฉล่ียการบีบตัวของหัวใจของกลุ่มตัวอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เม่ือ

พิจารณาจากเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลการบีบตัวของหัวใจ LVEF >56% แปลค่าการบีบตัวของหัวใจปกติ 

(Normal) LVEF 40-55% แปลค่าการบีบตัวของหัวใจบีบตัวน้อยกว่าปกติ (Fair) LVEF <40% แปลค่า

การบีบตัวของหัวใจบีบตัวต่ า (Poor) (American heart association, 2016) จากผลการศึกษาพบกลุ่มที่

ดื่มแบบอันตราย คะแนน AUDIT ระดับ 3 มีการบีบตัวของหัวใจน้อยกว่าปกติ 1 ราย และกลุ่มผู้ดื่มแบบ

ติด คะแนน AUDIT ระดับ 4 มีการบีบตัวของหัวใจน้อยกว่าปกติ 1 รายและการบีบตัวของหัวใจต่ า 1 ราย  

ถึงแม้ว่าจะมีการรายงานเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยถึงปานกลางจะเกิดผลดีต่อระบบหัวใจ

และหลอดเลือด  ในทางตรงข้ามการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากเกินไปและเป็นระยะเวลานานอาจท าให้

เกิดการท างานของหัวใจผิดปกติ (Guzzo, et al., 2014, p. 771-81) เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นปัจจัย

เสี่ยงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด  (สารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชน, 2546) ท าให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจท างานผิดปกติ ความรุนแรงของความผิดปกติขึ้นอยู่กับ

ระดับและระยะเวลาในการดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละคน (Mariann, 1999) สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Lamari และคณะ ได้ท าการศึกษาลักษณะหัวใจในผู้ป่วย alcoholic cardiomyopathy ด้วยการตรวจหัวใจ

ด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูงพบการขยายขนาดของหัวใจห้องล่างซ้ายและการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง

ซ้ายผิดปกติ (Lamari, et al., 2011) อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี้อาจจะยังให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจน  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อย  ถ้าเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นจะท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ชัดเจนย่ิงขึ้น สรุปการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะลดลงตามระดับความเส่ียงของ

การดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT) อาจใช้คัดกรองผู้ดื่ม

แอลกอฮอล์ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ในระดับปฐมภูมิ 
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ฤทธิ์ของ hesperidin ต่อการต้านเบาหวาน และการตายแบบ apoptosis ของเบต้าเซลล์ตับ

อ่อนในหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้เป็นเบาหวานด้วยสาร  
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บทคัดย่อ 

 เอสเพอริดินเปน็สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบมากในผลไม้ตระกูลส้ม  การศึกษาก่อนหน้านี้รายงานวา่เอสเพอริ

ดินมีฤทธ์ิในการลดระดับน้้าตาลกลูโคสและไขมันในเลือดของหนเูบาหวานชนิดท่ี 2 และสามารถเพิ่มการสังเคราะห์ไกลโค

เจนท่ีตับในโมเดลหนูอ้วนได้ นอกจากนี้ยังพบวา่เอสเพอริดินมีฤทธ์ิในการลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น และการตาย

แบบอะโพโทซิสของเรตินาเซลลใ์นหนเูบาหวานดว้ย อย่างไรก็ตามฤทธ์ิของเอสเพอริดินในการปอ้งกันการตายของเบต้า

เซลล์ตับอ่อนยังไม่มีรายงาน  ดังนัน้ในการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิของเอสเพอริดินต่อการต้านเบาหวาน 

และการตายแบบอะโพโทซิสของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูเบาหวานท่ีถูกเหนี่ยวน้าดว้ยสเตรปโตโซโทซิน  โดยท้าการวิจัย

เชิงทดลองโดยการป้อนสารเอสเพอริดิน ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตวั  แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวน้าใหเ้ปน็เบาหวาน

ด้วยสเตรปโตโซโทซินเปน็ระยะเวลา 30 วนั  หลังจากนัน้เก็บตัวอย่างเพื่อท้าการวัดระดับน้า้ตาล และอินซูลนิในซีรั่ม 

ประเมินการท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนด้วยวิธี homoeostasis model assessment of beta cell function  และศึกษา

ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับอ่อน  และการแสดงออกของโปรตีนแคสเปส-3ในไอเลตส์ด้วยวิธีอิมมูโนพยาธิ

วิทยา ผลการทดลองพบว่าหนูเบาหวานมีระดับน้้าตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น แต่มีปริมาณของอินซูลินในซีรั่ม และระดับ

คะแนนของการท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนลดลงอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ  การ

ใหเ้อสเพอริดินแก่หนเูบาหวานสามารถลดระดับน้้าตาลกลูโคสในเลือด และเพิ่มปริมาณของอินซูลินในซีรั่ม และระดับ

คะแนนของการท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูเบาหวานได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้เอสเพอริดินยังชว่ย

ฟื้นคืนสภาพเซลล์ในไอเลตส์  และไม่ท้าให้สภาพไอเลตส์เสียหายเพิ่มขึ้น  อีกท้ังยงัสามารถลดการแสดงออกของโปรตีน

แคสเปส-3 ซึ่งเปน็ตัวบ่งชี้การตายแบบอะโพโทซิสในไอเลตส์เซลล์ของหนเูบาหวานได ้  ดังนัน้การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้

เห็นว่าเอสเพอริดินอาจมีฤทธ์ิในการป้องกันการตายแบบอะโพโทซิสของเบต้าเซลล์ตับอ่อน ท้าใหเ้บต้าสามารถท้างานได้ดี

ขึ้น และสง่ผลลดระดับน้้าตาลในเลือดของหนูท่ีถูกเหนี่ยวน้าใหเ้ปน็เบาหวานดว้ยสเตรปโตโซโทซนิ 

ค าส าคัญ:  เอสเพอริดิน การตายของเบต้าเซลล์แบบอะโพโทซิส หนูเบาหวาน สเตรปโตโซโทซิน 
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Abstract 

Hesperidin is a flavonone glycoside widely in Citrus fruits.  Previous studies demonstrated that hesperidin 

attenuated blood glucose and cholesterol levels in type 2 diabetic rats.    Hesperidine also increased hepatic glycogen 

synthesis in db/db mice.  Furthermore, hesperidin decreased hyperglycemia-induced retinal oxidative stress and 

apoptosis in rats.  However, its beneficial action in protection of β-cell death is still unknown.  Thus, this study 

aimed to investigate the anti-hyperglycemic and anti-apoptotic effects of hesperidin in diabetic rats induced by 

streptozotosin (STZ).  The experiments were designed to feed orally of hesperidin (100 mg/kg BW) in STZ-

induced diabetic rats for 30 days.  Then, the levels of fasting blood glucose and fasting serum insulin, the score of 

homoeostasis model assessment of beta cell function (HOMA-B) and morphological observation were determined.  

Additionally, the expression of cleaved caspase-3 protein in islet cells was measured using immunohistochemical 

staining.  The results showed that fasting blood glucose level was significantly increased in diabetic rats but fasting 

serum insulin level and the score of β-cell function were significantly decreased in diabetic rats compared to normal 

rats. Interestingly, hesperidin significantly decreased fasting blood glucose level and increased fasting serum insulin 

and the score of β-cell function in diabetic rats.  Moreover, hesperidin improved the morphological and 

histopathological changes and significantly attenuated cleaved caspase-3 protein expression in pancreatic islets of 

diabetic rats.  Thus, these findings indicate that hesperidin may decrease pancreatic β-cell apoptosis, which results 

in reduced blood glucose level in STZ-induced diabetic rats.  

Keywords: Hesperidin, β-cell apoptosis, diabetic rat, streptozotosin 

บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคทางเมตาบอลิซึมที่มีความซับซ้อน (complex) และมีความหลากหลาย 

(heterogeneous) เป็นอย่างมาก มีอาการแสดงที่ส้าคัญคือ ระดับน้้าตาลในเลือดสูงซึ่งมีสาเหตุมาจากเบต้า

เซลล์สร้างและหล่ังอินซูลินได้น้อยลง และ/หรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน ดังนั้นจะส่งผลท้าให้อินซูลินไม่

สามารถขนส่งกลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้ ท้าให้มีการสลายไขมันจากเนื้อเย่ือไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อ

เพิ่มขึ้น ซึ่งน้าไปสู่การสร้างน้้าตาลขึ้นใหม่ที่ตับ และไกลโคเจนในตับสลายเป็นกลูโคสและปล่อยออกสู่

กระแสเลือดได้มากขึ้น (1, 2)  ภาวะที่มีระดับน้้าตาลในเลือดสูงเรื้อรังจะส่งผลท้าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ไตวาย เส้นประสาทอักเสบ ชาตามปลายมือและ

เท้า และจอประสาทตาเส่ือม เป็นต้น (3)  เบต้าเซลล์ในตับอ่อนเป็นเซลล์ที่มีความส้าคัญมากในการ

ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือด (4)  เมื่อมีระดับน้้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆ พบว่าจะส่งผลท้าให้เกิด

การตายและการเสียหายของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน ท้าให้ในที่สุดจะหล่ังอินซูลินได้น้อยลง และน้าไปสู่การ

เกิดโรคเบาหวาน (5)  มวลของเบต้าเซลล์ (β-cell mass) มีบทบาทส้าคัญในการสร้างและการหล่ังของ

อินซูลิน ซึ่งมวลของเบต้าเซลล์จะถูกควบคุมโดยขนาดของเบต้าเซลล์ที่เพิ่มขึ้น (β-cell hypertrophy), 

การเพิ่มจ้านวนของเบต้าเซลล์ (β-cell replication) และการตายของเบต้าเซลล์แบบ apoptosis (β-cell 

apoptosis) (6, 7)  จากการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนและเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีระดับน้้าตาลใน

เลือดอยู่ในช่วง 200-250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร พบว่ามวลของเบต้าเซลล์ที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับการ

เพิ่มขึ้นของการตายแบบ apoptosis ในเบต้าเซลล์ตับอ่อน (8, 9)  และจากรายงานการศึกษาใน
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สัตว์ทดลองยังพบว่ามวลของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนที่ลดลงมีสาเหตุส้าคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของการตาย

แบบ apoptosis ของเบต้าเซลล์ โดยที่ปริมาณการเพิ่มจ้านวนของเบต้าเซลล์อยู่ในระดับปกติ (10, 11)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราการตายของเบต้าเซลล์เพิ่มขึ้นจะท้าให้มวลของเบต้าเซลล์ลดลง ส่งผลท้าให้

การสร้างและหล่ังของอินซูลินลดลง และก่อให้เกิดภาวะระดับน้้าตาลในเลือดสูงในที่สุด ในปัจจุบันยาที่ใช้

ในการรักษาเบาหวานมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน เช่น เพิ่ม insulin 

sensitivity ท้าให้อินซูลินจับกับ receptor ได้ดีขึ้น, ลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตที่ล้าไส้, ยับย้ังการดูดกลับ

ของกลูโคสที่ท่อไต, และเพิ่มการหล่ังของอินซูลินเพื่อช่วยลดระดับน้้าตาลในเลือด (12) อย่างไรก็ตามยัง

ไม่มีรายงานเกี่ยวกับยาที่ออกฤทธิ์เพื่อป้องกันและยับย้ังการตายของเบต้าเซลล์ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับ

สารที่มีฤทธิ์ต้านการตายของเบต้าเซลล์น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการควบคุมการตายแบบ apoptosis 

ของเบต้าเซลล์ และน้ามาพัฒนาเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคเบาหวานต่อไปในอนาคต 

Streptozotocin (STZ) เป็นสารที่มีผลจ้าเพาะเจาะจงต่อเบต้าเซลล์ในตับอ่อนสามารถผ่านเข้าสู่

เบต้าเซลล์ได้ทาง glucose transporter-2 (Glut-2)  และท้าให้เกิดการเติมหมู่ alkyl ที่สาย DNA ส่งผล

ให้สาย DNA เสียหาย (13)  นอกจากนี้ STZ ยังสามารถเพิ่มสารอนุมูลอิสระ ได้แก่ reactive oxygen 

species (ROS) และ nitric oxide (NO) ในเบต้าเซลล์ (13) ซึ่งจะไปกระตุ้นการท้างานของ apoptotic 

pathway ท้าให้สาย DNA เสียหาย และส่งผลให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์ (14) 

เอสเพอริดินเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) พบมากในผลไม้ตระกูลส้ม (15)  จาก

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าเอสเพอริดินมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น ลดระดับน้้าตาลใน

เลือด ลดไขมันในเลือด ต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ (16, 17)  นอกจากนี้จาก

การศึกษาในหนูที่เป็นเบาหวานพบว่าเอสเพอริดินมีฤทธิ์ในการเพิ่มการใช้กลูโคสโดยการเพิ่มการท้างาน

ของกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) และการสังเคราะห์ไกลโคเจนที่ตับ (18, 19)  อีกทั้งยัง

สามารถลดระดับไซโตไคน์ และสารอนุมูลอิสระในหนูที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวน้าด้วยอาหารที่มี

ไขมันสูงร่วมกับการได้รับสาร STZ (20) และพบว่าเอสเพอริดินมีฤทธิ์ต้านการตายของเซลล์ประสาท 

(21) และยับย้ังการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น และการตายแบบอะโพโทซิสของเรตินาเซลล์ในหนู

เบาหวานได้ด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ของเอสเพอริดินในการป้องกันการ

ตายของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูเบาหวาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของเอ

สเพอริดินต่อการต้านเบาหวาน และการตายของเบต้าเซลล์ตับอ่อนแบบ apoptosis ในหนูเบาหวานที่ถูก

เหนี่ยวน้าด้วย STZ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง 

         การศึกษาในสัตว์ทดลองครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมสัตว์ทดลอง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย

ท้าการทดลองในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley เพศผู้ น้้าหนักประมาณ 180-200 กรัม ซื้อมาจาก

ส้านักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และน้ามาเล้ียงในห้องสัตว์ทดลองที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อ
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การวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้มีอุณหภูมิ 22± 1 องศาเซลเซียส 

ควบคุมความมืดและสว่าง 12 ชั่วโมง และให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปและน้้าที่เพียงพอตลอดเวลา 

สารเคม ี

เอสเพอริดิน และ STZ ได้ซื้อมาจากบริษัท sigma ประเทศอเมริกา และสารเคมีอื่นๆ ซื้อมาจาก

บริษัทที่ได้มาตรฐานและรับรองคุณภาพ 

ขั้นตอนการทดลอง 

1. การเหนี่ยวน าให้หนูเป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน  

 หนูแรทจะถูกงดอาหารประมาณ 8-12 ชั่วโมงก่อนการทดลอง หลังจากนั้นฉีด STZ ซึ่งละลายในซิ

เตรทบัฟเฟอร์ (0.1 M, pH 4.5) ขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตัวเข้าทางช่องท้องแบบฉีดครั้ง

เดียว หลังฉีด STZ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จะท้าการตรวจระดับน้้าตาลในเลือด หนูท่ีมีระดับน้้าตาลในเลือด 

≥ 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะถือว่าเป็นหนูเบาหวาน และน้ามาท้าการทดลองขั้นตอนต่อไป  

           การทดลองจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ตัวดังนี ้

กลุ่มที่ 1: หนูกลุ่มควบคุมและได้รับน้้ากลั่น  

กลุ่มที่ 2: หนูเบาหวานและได้รับน้้ากลั่น  

กลุ่มที่ 3: หนูเบาหวานและได้รับสารเอสเพอริดิน ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตัว/วัน (22-24) 

 ชั่งน้้าหนัก และวัดระดับน้้าตาลในเลือดของสัตว์ทดลองทุกกลุ่มก่อนการทดลอง จากนั้นป้อนน้้า

กล่ันซึ่งเป็นตัวท้าละลาย และสารเอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตัว/วัน แก่

สัตว์ทดลองตามกลุ่มการทดลองเป็นเวลา 30 วัน (22, 23) หลังจากนั้นชั่งน้้าหนักตัวและวัดระดับน้้าตาล

ในเลือดของหนูทดลองทุกตัว สัปดาห์ละ 1 ครั้งจนครบ 4 สัปดาห์ด้วยเครื่องวัดระดับน้้าตาลอัตโนมัติ 

(digital glucometer) หลังจากส้ินสุดการทดลองหนูทุกกลุ่มจะถูกการุณยฆาตด้วยการฉีดยาสลบ sodium 

pentobarbital ที่เกินขนาด (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตัว) เข้าทางช่องท้อง หลังจากนั้นเก็บเลือด

และตับอ่อน 

2. การประเมินการท างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนด้วยวิธี homoeostasis model assessment of beta 

cell function (HOMA-B)(25) 

HOMA-Bเป็นวิธีการประเมินการท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในการหล่ังอินซูลินโดยค้านวณ

จากสูตรดังต่อไปนี้  

HOMA-B= (20x fasting insulin (uIU/ml)) /(fasting glucose (mmol/l)-3.5)  

3. การทดสอบลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของอวัยวะตับอ่อน 

 เนื้อเย่ือตับอ่อนจะถูกตรึงด้วย 10% formalin เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน้ามาผ่านกระบวนการ

เตรียมชิ้นเนื้อ และฝังชิ้นเนื้อลงในพาราฟิน และตัดชิ้นเนื้อหนา 5 ไมโครเมตรด้วยเครื่องไมโครโตม 

หลังจากนั้นย้อมสีด้วย hematoxylin และ eosin (H&E) และดูลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของอวัยวะตับ

อ่อนด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
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4. การแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase-3 ในไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์โดยการย้อมด้วย

เทคนิค  Immunohistochemistry 

   เนื้อเย่ือตับอ่อนหนา 5 ไมโครเมตรถูกน้าไป deparaffin, rehydration, และชักน้าให้ antigen คืน

สภาพด้วย citrate buffer หลังจากนั้นท้าการชะงักการท้างานของ endogenous peroxidase ด้วย 3% 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  และย้อมดูการแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase-3 โดยใช้ primary anti-

cleaved caspase-3 (1:100) และตามด้วย biotinylated secondary antibody, streptavidin peroxidase 

reagent และ 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) ตามล้าดับ  หลังนั้น countersatin ด้วย haematoxylin และ

วิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase-3 ด้วยกล้องจุลทรรศน์และโปรแกรม image J 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ผลการทดลองแสดงในรูปค่าเฉล่ีย ± ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่าง

ทางสถิติระหว่างกลุ่มการทดลองด้วย one-way analysis of variance (ANOVA) และ Tukey’s post hoc 

test โดยก้าหนดค่าความเชื่อมั่น >95% (p<0.05) 

 

 

ผลการศึกษา 

ผลของเอสเพอริดินต่อน้ าหนักตัวหนู, การกินอาหาร, ปริมาณปัสสาวะ และระดับน้ าตาลในเลือดของ

หนูเบาหวาน 

หนูเบาหวานที่ได้รับการเหนี่ยวน้าด้วย STZ พบมีการกินอาหารเพิ่มขึ้น (polyphagia) แต่มี

น้้าหนักตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าหนู

เบาหวานมีการดื่มน้้ามาก (polydipsia) และปัสสาวะปริมาณมาก (polyuria) ซึ่งอาการดังกล่าวคล้ายกับ

อาการของผู้ป่วยเบาหวาน ตรงกันข้ามกับหนูเบาหวานที่ได้รับเอสเพอริดิน ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

น้้าหนักตัว เป็นเวลา 30 วันพบว่ามีน้้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหนูเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติ และมีระดับของการกินอาหารและปริมาณปัสสาวะใกล้เคียงกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ (data not shown)  

จากผลการทดลอง (ตารางที ่1) พบว่าหนูท่ีถูกเหนี่ยวน้าให้เป็นเบาหวานด้วย STZ มีระดับน้้าตาล

ในเลือดเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีระดับอยู่ในช่วง 300-450 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แต่เมื่อให้เอ

สเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตัวแก่หนูเบาหวาน พบมีการลดลงของระดับน้้าตาลใน

เลือดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มเบาหวาน  
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ตารางที1่: การเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าตาลในเลือดของหนูทุกกลุ่มการทดลองตลอดระยะเวลา 30 วัน  
###

P<0.001, 

เม่ือเปรียบเทียบกับหนูปกติ 
 ***

P<0.001, เม่ือเปรียบเทียบกับหนเูบาหวาน 

หนูทดลอง ระดับน้ าตาลในเลือด (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

Base line 3 วันหลังจากฉีด STZ 30วันหลังจากป้อนสารเอสเพอริดิน 

หนูกลุ่มควบคุม 86.50± 2.95 107.33± 1.50 91.33± 3.56 

หนูเบาหวาน 91.67± 3.60 337.67± 32.69### 411.67± 49.48 

หนูเบาหวานและได้รับสาร 

เอสเพอริดิน(100 มิลลิกรัม/กิโลกรมั 

น้้าหนักตัว)  

97.60± 4.95 325.20± 13.29### 191.67± 16.13*** 

 

ผลของเอสเพอริดินต่อการท างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนจากวิธี HOMA-B  

จากผลการทดลองพบว่าหนูเบาหวานมีระดับอินซูลินในซีรั่มลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม แต่เมื่อให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตัว เป็น

เวลา 30 วันแก่หนูเบาหวานพบระดับอินซูลินในซีรั่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ

หนูเบาหวาน (data not shown) นอกจากนี้เมื่อท้าการการประเมินการท้างานของเบต้าเซลล์ด้วยวิธี 

HOMA-B ซึ่งค้านวณจากสูตร 20 x fasting insulin (uIU/ml) /fasting glucose (mmol/l)-3.5 พบว่า

หนูเบาหวานมีระดับคะแนนของ HOMA-B ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ขณะที่

การให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้้าหนักตัวแก่หนูเบาหวานสามารถเพิ่มระดับคะแนน

ของ HOMA-B ได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนกูลุ่มเบาหวาน (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที ่2: การประเมินการท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนดว้ยวิธ ีhomoeostasis model assessment of beta cell function 

(HOMA-B) 
###

P<0.001, เม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ
 ***

P<0.001, เม่ือเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน 

หนูทดลอง HOMA-B 

หนูกลุ่มควบคุม 260.70± 16.97 

หนูเบาหวาน 20.61± 2.38### 

หนูเบาหวานและได้รับสาร 

เอสเพอริดิน (100 มิลลิกรัม/กิโลกรมั)  

70.43± 11.83*** 

 

ผลของเอสเพอริดินต่อลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของอวัยวะตับอ่อน 

จากรูปที่ 1 เมื่อน้าเนื้อเย่ือตับอ่อนของหนูเบาหวานไปย้อมสี H และ E พบว่าหนูเบาหวานมี

ลักษณะโครงสร้างของไอเลตส์ผิดปกติจากหนูกลุ่มควบคุมซ่ึงเป็นหนูปกติ โดยไอเลตส์ของหนูเบาหวานมี

รูปร่างไม่แน่นอน กลุ่มเซลล์มีขนาดของเซลล์แตกต่างกัน นิวเคลียสมีรูปร่างค่อนข้างรีติดสีเข้ม เซลล์มี

ลักษณะเหี่ยวลง และมกีารสูญเสียของเย่ือหุ้มเซลล์ บางบริเวณเป็นช่องโหว่ขาวแสดงว่ามีการตายของเซลล์ 

แต่เมือ่ให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม น้้าหนักตัวแก่หนูเบาหวาน พบว่าสามารถช่วยให้

โครงสร้างของไอเลตส์มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้น เซลล์มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสของเซลล์มีรูปร่างกลม 

และเยื่อหุ้มเซลล์ยังคงมีสภาพอยู่  
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�(-�)*1: V	���=��กJ���	UA���	M��V	�P<<�������E<B<�@���Hก�AB���E�A� (Control), ก�AB��E	��	� (DM), ���ก�AB�

�E	��	���RG=���E�<���<��=��P�	= 100 �����ก���/ก�D�ก����KO	���ก���/��� (DM+HSP 100 mg/kg) WIRTHก��<�=����� H&E �W���@�G<
�����<<C���ก<��{	�����<���==������KO	����P�� 

 

\������0�S���/�����ก���0/���ก���E-��)� cleaved caspase-3 '���aB�� a*��&����������(
������� 

 U	กF�ก	��=�<�H>��R 2 F�ก	���<�����E<B<���QR<=Hก	���=<<กP<D>���� cleaved 
caspase-3 =��������� immunohistochemistry D=�@�� anti-cleaved caspase 3 �E�B	��H�E	��	���ก	�
��=<<กP<D>���� cleaved caspase-3 @�G<��������R�PIK�<�B	������O	��
�	�T�����QR<�>���E����Eก�E
��Hก�AB���E�A� �����QR<@���<���<��=��P�	= 100 �����ก���/ก�D�ก��� �KO	���ก��� �	�	�T�=ก	�
��=<<กP<D>���� cleaved caspase-3 @�G<�����P<��H�E	��	�G=�@ก������ก�E��H>ก��  

 
�(-�)*2 : F�P<�<���<��=���B<ก	���=<<กP<D>���� cleaved caspase-3 @�G<�����P<��H�E	��	� 
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(A) ภาพแสดงการแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase 3 ในไอเลตส์โดยการย้อมด้วยเทคนิค 

immunohistrochemistry (B) กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเข้มของการแสดงออกของโปรตีน cleaved 

caspase 3 (relative intensity) ในไอเลตส์ของหนูกลุ่มควบคุม (Control), กลุ่มเบาหวาน (DM), และกลุ่ม

เบาหวานที่ได้รับเอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้้าหนักตัว/วัน (DM+HSP 100 mg/kg)  

###P<0.001, เมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ ***P<0.001, เมื่อเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิของเอสเพอริดินต่อการต้านเบาหวาน และการตายแบบ 

apoptosis ของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวน้าด้วยสาร STZ ผลการทดลองพบว่าเอสเพอริ

ดินสามารถลดระดับน้้าตาลในเลือดและปริมาณปัสสาวะในหนูเบาหวาน และเพิ่มน้้าหนักตัวของหนู

เบาหวานได้ นอกจากนี้เอสเพอริดินยังสามารถเพิ่มระดับของอินซูลินในซีรั่มและคะแนนของการท้างานของ

เบต้าเซลล์ตับอ่อน และช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ในไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์และไม่ท้าให้สภาพเซลล์ตับอ่อน

ในหนูเบาหวานเสียหายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับระดับการแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase-3 ใน

เนื้อเย่ือตับอ่อนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของการตายแบบอะโพโตซิสที่พบลดลงในหนูเบาหวานที่ได้รับเอสเพอริดิน 

 สาร STZ ถูกใช้ในการเหนี่ยวน้าให้หนูแรทเป็นเบาหวานในหลายๆการศึกษา (26)  ซึ่งโมเดลนี้

สามารถท้าให้หนูมีอาการและอาการแสดงคล้ายกับคนที่เป็นโรคเบาหวาน โดย STZ เป็นสารที่มีผลจ้าเพาะ

เจาะจงในการท้าลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อน โดยท้าให้เกิดความเสียหายของสาย DNA และกระตุ้นการสร้าง

สารอนุมูลอิสระ เช่น ROS และ NO เพิ่มขึ้นในเบต้าเซลล์ ซึ่งสามารถท้าให้สาย DNA ถูกท้าลายได้เช่นกัน 

(13)  ดังนั้นเมื่อสาย DNA ได้รับความเสียหายจะส่งผลท้าให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์ขึ้น ท้าให้การ

ท้างานของเบต้าเซลล์ผิดปกติ มีการสังเคราะห์และหล่ังอินซูลินลดลง อินซูลินมีหน้าที่ในการช่วยขนส่ง

กลูโคสเข้าสู่เซลล์ กระตุ้นการสังเคราะห์และยับย้ังการสลายไตรกลีเซอไรด์ ( triglyceride) ในเซลล์ไขมัน 

และยับย้ังการสร้างน้้าตาลใหม่ที่ตับ (27-29) ดังนั้นเมื่อมีการสังเคราะห์และหล่ังอินซูลินลดลง เซลล์ใน

ร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสเป็นพลังงานได้ ต้องเปล่ียนมาใช้ไขมันและโปรตีนแทน ซึ่งการสูญเสียไขมัน

และโปรตีนสะสมของร่างกายจะท้าให้น้้าหนักลด (weight loss)   เซลล์สมองขาดกลูโคสและเซลล์ในศูนย์

อิ่มขาดการกระตุ้นโดยอินซูลินจึงท้าให้อยากอาหาร และรับประทานจุ (polyphagia) ไกลโคเจนในตับถูก

สลายเป็นกลูโคส และตับมีการสร้างน้้าตาลใหม่เพิ่มขึ้นท้าให้มีการปล่อยกลูโคสออกสู่กระแสเลือดได้มาก

ขึ้นส่งผลท้าให้ระดับน้้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) (5, 29)  น้้าตาลที่สูงในเลือดเมื่อเกิน renal 

threshold จะพบน้้าตาลในปัสสาวะ และท้าให้เสียน้้าออกจากร่างกายทางปัสสาวะเพิ่มข้ึน (polyuria) (29) 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่าเมื่อเหนี่ยวน้าให้หนูเป็นเบาหวานด้วยสาร STZ หนูเบาหวานมี

ระดับน้้าตาลกลูโคสในเลือดสูง กินอาหารจุ แต่น้้าหนักลดลง และพบปริมาณปัสสาวะจ้านวนมาก (data 

not shown) อย่างไรก็ตามการให้เอสเพอริดินแก่หนูเบาหวานสามารถลดระดับน้้าตาลกลูโคสในเลือดและ

ปริมาณปัสสาวะ และเพิ่มน้้าหนักตัวของหนูเบาหวานได้  ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับรายงาน

การศึกษาของ Kakadiya และคณะในปี 2010 พบว่าการให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

น้้าหนักตัว แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวน้าให้เป็นเบาหวานด้วย STZ ร่วมกับการให้ nicotinamide เป็นเวลา 28 วัน 

สามารถลดระดับน้้าตาลในเลือดและค่า HbA1C ได้ (24)  นอกจากนี้หลายการศึกษารายงานว่าระดับ
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น้้าตาลในเลือดท่ีสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลท้าให้เกิดภาวะน้้าตาลเป็นพิษ (glucotoxicity) และสามารถ

ท้าให้เกิดการตายและการสูญเสียหน้าที่ของเบต้าเซลล์ได้ (30, 31)  และจากการศึกษาของ McKenzie 

และคณะในปี 2010 พบว่าเบต้าเซลล์ตับอ่อนที่ถูกเล้ียงด้วยน้้าตาลระดับสูงมีการตายของเบต้าเซลล์

เพิ่มขึ้น แต่มกีารหล่ังของอินซูลินลดลง (32) ซึ่งจากการศึกษาปริมาณของอินซูลินในซีรั่มและการประเมิน

การท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนด้วยวิธี HOMA-B ในการทดลองนี้ พบว่าหนูเบาหวานมีปริมาณของ

อินซูลินในซีรั่มและระดับคะแนนของการท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนลดลง การให้เอสเพอริดินสามารถ

ท้าให้ปริมาณของอินซูลินในซีรั่มและระดับคะแนนของการท้างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูเบาหวาน

เพิ่มขึ้น   ดังนั้นจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเอสเพอริดินมีผลช่วยเพิ่มการท้างานของเบต้าเซลล์และ

เพิ่มปริมาณอินซูลินในซีรั่มได้ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าเอสเพอริดินมีฤทธิ์กระตุ้นเบต้าเซลล์ให้มกีารสร้างและ

หล่ังอินซูลินเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงท้าให้มีปริมาณอินซูลินในซีรั่มเพิ่มข้ึนและส่งผลให้ระดับน้้าตาลในเลือดลดลง 

อย่างไรตามในการศึกษานี้ไม่ได้ตรวจวัดปริมาณอินซูลินในตับอ่อนเพื่อความเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของ

เอสเพอริดินในการต้านเบาหวานที่ชัดเจนควรท้าการศึกษาระดับการแสดงออกของยีนและปริมาณของ

อินซูลินในเนื้อเย่ือตับอ่อนต่อไปในอนาคต 

 ภาวะเครียดแบบออกซิเดชั่น (oxidative stress) เป็นกลไกที่ส้าคัญท้าให้เกิดการตายของเบต้า

เซลล์แบบ apoptosis (33) มีรายงานการศึกษาพบว่าระดับน้้าตาลกลูโคสในเลือดที่สูงจะกระตุ้นการเกิด 

oxidative stress ในเบต้าเซลล์จากการเพิ่มขึ้นของ ROS และ reactive nitrogen species (RNS) การเพิ่ม

ของ glycation ของโปรตีน การเกิด glucose auto-oxidation เป็นต้น ซึ่งจะไปท้าลายโปรตีน (protein 

oxidation), ไขมัน (lipid peroxidation) และ DNA ภายในเซลล์ (34) และจากการศึกษาก่อนหน้านี้ใน

หนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวน้าด้วยสาร STZ พบการเพิ่มขึ้นของ nitric oxide (NO) และ xanthine oxidase 

ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ส้าคัญในการสร้าง superoxide radical (35)  และพบการเพิ่มขึ้นของ thiobarbituric acid 

reactive substance (TBARS) ซึ่งเป็นตัวแทนของการเกิด lipid peroxidation ด้วย (36) อย่างไรก็ตามใน

การทดลองครั้งนี้ไม่ได้ท้าการศึกษาระดับอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ตับอ่อน ดังนั้นกลไกของการเกิดการ

ตายของเบต้าเซลล์จากภาวะเครียดแบบออกซิเดชั่นในหนูที่ถูกเหนี่ยวน้าให้เป็นเบาหวานด้วยสาร STZ 

จ้าเป็นที่จะต้องท้าการศึกษาต่อไปในอนาคต   ในการทดลองนี้ได้ท้าการศึกษาลักษณะทางจุลพยาธิสภาพ

ของเนื้อเย่ือตับอ่อนด้วยการย้อมสี H&E พบไอเลตส์ของหนูเบาหวานมีรูปร่างไม่แน่นอน และกลุ่มเซลล์มี

ขนาดของเซลล์แตกต่างกัน บางเซลล์มีช่องว่างระหว่างเซลล์มากขึ้น แสดงว่ามีการเหี่ยวของเซลล์ท้าให้

ช่องว่างระหว่างเซลล์เพิ่มขึ้น บางบริเวณพบเป็นช่องโหว่ขาวแสดงว่ามีการตายของเซลล์เพิ่มขึ้น ตรงกัน

ข้ามกับหนูเบาหวานที่ได้รับเอสเพอริดินพบว่าพยาธิสภาพต่างๆที่พบในหนูเบาหวานมีความรุนแรงลดลง

อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอสเพอริดินสามารถฟื้นฟูสภาพของเซลล์ในไอเลตส์ที่ถูกท้าลายให้คืน

สภาพกลับมาท้าหน้าที่ได้ และไม่ท้าให้เบต้าเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่พบมากที่สุดประมาณ 80% ในไอเลตส์มี

การตายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษาการวัดระดับการแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase–3 ซึ่ง

เป็นตัวบ่งชี้การตายแบบ apoptosis ในเนื้อเย่ือตับอ่อน พบว่าหนูที่ถูกเหนี่ยวน้าให้เป็นเบาหวานด้วย STZ 

มีการแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase–3 ในไอเลตส์เพิ่มขึ้น ขณะที่การให้เอสเพอริดินในหนู

เบาหวานสามารถลดระดับการแสดงออกของโปรตีน cleaved caspase–3 ในไอเลตส์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
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รายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่าหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวน้าด้วยสาร STZ มีการแสดงออกของโปรตีน 

caspase 3 และ 8 ในเนื้อเย่ือตับอ่อนเพิ่มขึ้น และการแสดงออกของโปรตีนที่ท้าให้เกิดการตายแบบ 

apoptosis (pro-apoptotic proteins) ได้แก่ BAX และ Bik เพิ่มขึ้น  แต่พบการแสดงออกของโปรตีน 

Bcl-2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ต้านการตายแบบ apoptosis (anti-apoptotic protein) ในเนื้อเย่ือตับอ่อนลดลง 

(37)  นอกจากนี้จากการศึกษาของ Souvik และคณะยังพบว่าหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวน้าด้วยสาร STZ มี

การเพิ่มขึ้นของการตายแบบ apoptosis ในเบต้าเซลล์จากการศึกษาด้วยวิธี TUNEY assay และพบการ

เพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดของการการตายแบบ apoptosis ในเบต้าเซลล์ตับอ่อนด้วย (38)  ดังนั้นจากผลการ

ทดลองในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้ว่าเอสเพอริดินมีฤทธิ์ช่วยลดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์ในไอ

เลตส์ของหนูเบาหวาน ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าเอสเพอริดินอาจจะมีฤทธิ์ไปกระตุ้น anti-apoptotic proteins และ

ยับย้ัง pro-apoptotic proteins ท้าให้การตายแบบ apoptosis ของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนลดลง หรืออาจจะ

ไปกระตุ้นการเพิ่มจ้านวนของเบต้าเซลล์ ท้าให้เบต้าเซลล์กลับมาท้าหน้าที่ในการสร้างและหล่ังของอินซูลิน

ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับน้้าตาลในเลือดลดลง ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ดังกล่าวยังไม่ทราบแน่ชัด จ้าเป็นที่

จะต้องท้าการศึกษาต่อไปในอนาคตเพื่อจะเป็นข้อมูลในการน้ามาพัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานต่อไป 

สรุป 

 เอสเพอริดินมีฤทธิ์ต้านการตายแบบ apoptosis ของเซลล์ในไอเลตส์ และท้าให้การท้างานของเบต้า

เซลล์ตับอ่อนและปริมาณอินซูลินในซีรั่มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ระดับน้้าตาลในเลือดของหนูเบาหวานที่

ถูกเหนี่ยวน้าด้วย STZ ลดลง 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ hesperidin ในตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวน าใหเ้ป็นเบาหวาน 

ด้วยสาร streptozotocin 

Antioxidant effect of hesperidine in pancreas of streptozotocin induced diabetic rats 
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บทคัดย่อ 

ภาวะเครียดออกซิเดชั่นมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวาน พบว่าเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เบต้าเซลล์ตับ

อ่อนสูญเสียหนา้ที่ และเกิดการตายแบบอะโพโทซิส การศึกษาก่อนหน้านี้พบวา่เอสเพอริดินมีฤทธ์ิในการต้านการแพ้ การ

อักเสบ ต้านมะเรง็ และต้านอนุมูลอิสระ การใหเ้อสเพอริดนิในหนูเบาหวานพบว่าสามารถป้องกันการเกิดภาวะเครียดออก

ซิเดชั่น และการตายแบบอะโพโทซิสจากน้ าตาลในเลือดท่ีสูงในเรตินาเซลลไ์ด้ อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเอสเพอริ

ดินมีฤทธ์ิในการลดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลลไ์ด้หรือไม่ ดังนัน้การศึกษานี้จงึมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของเอ

สเพอริดินต่อการต้านอนุมูลอิสระในเนื้อเยื่อตับอ่อน และการท าหน้าท่ีของเบต้าเซลล์ตับอ่อนของหนูท่ีถูกเหนี่ยวน าให้เป็น

เบาหวานด้วยสเตรปโตโซโทซนิ ท าการทดลองในหนูแรทสายพันธ์ุ Sprague Dawley เพศผู ้จ านวน 18 ตัว โดยแบ่งการ

ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หนูกลุ่มควบคุมปกต ิ หนูเบาหวาน และหนูเบาหวานท่ีได้รับสารเอสเพอริดิน ขนาด 100 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตวั/วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน  หลังจากสิ้นสุดการทดลองท าการวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

ปริมาณโปรตีนท้ังหมดและระดับการแสดงออกของโปรตีนอินซูลนิในเนื้อเยื่อตับอ่อน นอกจากนี้ปริมาณเอนไซม์ 

superoxide dismutase (SOD) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเนือ้เยื่อตับอ่อนจะถูกท าการศึกษาด้วย SOD assay kit ผล

การทดลองพบว่าหนเูบาหวานมีระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มขึน้ แต่มีปริมาณของโปรตีนท้ังหมดและระดับการ

แสดงออกของโปรตีนอินซูลนิในเนื้อเยื่อตับอ่อน รวมท้ังปริมาณเอนไซม์ SOD ในเนื้อเยื่อตับอ่อนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกต ิสิง่ท่ีน่าสนใจพบว่าเม่ือให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตวั แก่

หนูเบาหวาน ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบการเพิ่มข้ึนของปริมาณโปรตีนท้ังหมด 

ระดับการแสดงออกของโปรตีนอินซูลิน และปริมาณของเอนไซม์ SOD ในเนื้อเยื่อตับอ่อน ดังนัน้จากการศึกษาคร้ังนี้แสดง

ให้เหน็ว่าเอสเพอริดินมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในเนื้อเยื่อตับอ่อน และสามารถท าให้การท างานของเบต้าเซลล์ดีขึ้น ส่งผลให้

ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดของหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้เป็นเบาหวานด้วย STZ ลดลง  

ค าส าคัญ: เอสเพอริดิน  สารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อเยื่อตับอ่อน  เบาหวาน  
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Abstract 

 Oxidative stress is associated with the pathogenesis of diabetes mellitus.  Oxidative stress has been shown 

to induce pancreatic β-cell dysfunction and apoptosis.  Previous studies demonstrated that hesperidin has anti-

allergic, anti-inflammatory, anti-carcinogenic and anti-oxidant properties.  Administration of hesperidin can protect 

against hyperglycemia-induced retinal oxidative stress and apoptosis in diabetic rats.   However, the protective 

effect of hesperidin in mitigating oxidative stress of pancreatic β-cells remains largely unknown.  Therefore, this 

study aimed to investigate the effect of hesperidin on pancreatic antioxidant system and β-cell function in 

streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats.  Eighteen male Sprague Dawley rats were randomly divided into three 

groups.  Group 1 was control group, Group 2 was diabetic group and Group 3 was diabetic group treated with 

hesperidin at dose of 100 mg/kg BW/day.  After 30 days of administration, fasting plasma glucose level, the 

levels of pancreatic protein content and insulin protein expression were determined. Also, superoxide dismutase 

(SOD) activity in pancreatic tissue was measured using SOD assay kit. In the diabetic rats, the level of fasting 

plasma glucose was significant increased, while pancreatic protein content, insulin protein expression and SOD 

activity levels were decreased compared to normal rats.  Interestingly, hesperidin supplementation (100 mg/kg 

BW) in diabetic rats was found to decrease fasting plasma glucose and to increase pancreatic protein content, insulin 

protein expression and SOD activity.  Therefore, the obtained results suggest that hesperidin has antioxidant activity 

and improve pancreatic β-cell function in STZ-induced diabetic rats, which has been found to decrease 

hyperglycemia.   

Keywords: Hesperidin, pancreatic antioxidant activity, diabetes  

 

บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกาย ซึ่งมีสาเหตุ

มาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนถูกท าลายท าให้สร้างอินซูลินได้ลดลง หรืออาจเกิดจากอินซูลินที่หล่ังออกมา

ไม่สามารถออกฤทธิ์ต่อเซลล์ของร่างกายได้ตามปกติ เนื่องจากมีภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) (1, 

2)เมื่อร่างกายขาดอินซูลินจะส่งผลให้การขนส่งน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ลดลง การสลายไขมันในเซลล์

ไขมันและโปรตีนเพิ่มขึ้น ไกลโคเจนในตับสลายเป็นกลูโคส และมีการสร้างน้ าตาลใหม่ที่ตับเพิ่มขึ้นและ

ปล่อยออกสู่กระแสเลือดได้มากขึ้น ดังนั้นจะส่งผลท าให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) (3)  

ระดับน้ าตาลในเลือดสูงเรื้อรังก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ มากมาย เช่น การอักเสบและเสื่อมสภาพ

ของหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก (microangiopathy) และขนาดใหญ่ (macroangiopathy), โรคจอตาเสื่อม 

(Retinopathy), โรคไตเส่ือม (Nephropathy), โรคเส้นประสาทเส่ือม (Neuropathy), และโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (cardiovascular disease) เป็นต้น (4)  การศึกษาในสัตว์ทดลอง และห้องปฏิบัติการที่ผ่านมา

พบว่าระดับน้ าตาลท่ีสูงสามารถส่งผลท าให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์ตับอ่อนได้ โดยการไปกระตุ้นภาวะ

เครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) จากการเพิ่มการสลายน้ าตาลในเบต้าเซลล์ผ่านหลายๆกลไก ได้แก่ 

glucose autoxidation, advanced glycation end product (AGE), polyol pathway, glyceraldehydes 

autoxidation, protein kinase C (PKC) activation, methylglyoxal formation และ  hexosamine 

metabolism (5, 6)  นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าระดับน้ าตาลท่ีสูงในเลือดสามารถท าให้สารต้านอนุมูลอิสระ
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ได้แก่ superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), และglutathione peroxidase (GPx) ในเบต้าเซลล์

ลดลง (7, 8)  เบต้าเซลล์มีความไวต่อการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นได้ง่ายกว่าเซลล์อื่นๆ เนื่องจากเบต้า

เซลล์มีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณน้อยมาก ดังนั้นเมื่อมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงจะสามารถชักน าให้เกิด

สารอนุมูลอิสระ และการท างานของระบบต้านอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ลดลงก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิ

เดชั่นได้ (9) การศึกษาที่ผ่านมาจ านวนมากทั้งในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลองได้ท าการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของยีนและระดับของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่อภาวะ

เบาหวานพบว่าระดับน้ าตาลที่สูงเรื้อรังจะส่งผลท าให้ระดับของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระลดลง และท าให้

ระดับของ ROS ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระเพิ่มข้ึน (10) นอกจากนี้ยังพบว่าระดับน้ าตาลที่สูงเรื้อรังมีผลท าให้

เกิดการตายของเบต้าเซลล์ตับอ่อนเพิ่มขึ้น แต่มีผลท าให้การสร้างและหล่ังอินซูลินลดลง (11)  ส าหรับหนู

เบาหวานที่ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระพบว่าระดับของ ROS และเปอร์เซ็นต์การตายของเบต้าเซลล์ตับอ่อน

ลดลง และพบการท างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในการสร้างและหล่ังอินซูลินเพิ่มข้ึน (12)  ดังนั้น

การศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพร หรือสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการ

น ามาพัฒนาเป็นยาใหม่เพื่อใช้ในการรักษาโรคเบาหวานในแง่ของการควบคุมการแสดงออกของยีนสร้าง

เอนไซม์ หรือระดับของเอนไซม์ในระบบการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่น และการป้องกันการตายของเบต้า

เซลล์ตับอ่อนจากภาวะเครียดออกซิเดชั่น  

Streptozotocin (STZ) เป็นสารทีไ่ด้รับการยอมรับและถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการ

เหนี่ยวน าให้หนูเป็นเบาหวาน เนื่องจาก STZ เป็นสารที่มีความจ าเพาะเจาะจงต่อเบต้าเซลล์สามารถผ่าน

เข้าไปในเบต้าเซลล์ได้ทาง glucose transporter-2 (Glut-2) มีผลชักน าให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ได้แก่ 

reactive oxygen species (ROS) และ nitric oxide (NO) ซึ่งท าใหส้าย DNA ถูกท าลาย เบต้าเซลล์ถูก

ท าลายโดย NO ได้ง่ายเพราะในเบต้าเซลล์ตับอ่อนมีปริมาณของเอนไซม์ก าจัดอนุมูลอิสระปริมาณน้อย เมื่อ

สาย DNA ได้รับความเสียหายจะก่อให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์และการท างานของเบต้าเซลล์ผิดปกติ จึง

ท าให้การสร้างและการหล่ังของอินซูลินลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (13, 14)   

เอสเพอริดิน (hesperidin) เป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) สกัดมาจากผลไม้ตระกูลส้ม 

พบมากและราคาไม่แพง มีสรรพคุณในการลดระดับน้ าตาล และไขมันในเลือด ต้านการแพ้และการอักเสบ 

ลดความดันโลหิตสูง และต้านมะเร็ง (15-17)  นอกจากนี้ยังพบว่าเอสเพอริดินมีสารต้านอนุมูลอิสระ

มากมายเป็นส่วนประกอบ (18)  จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารเอสเพอริดินมีฤทธ์ิในการลดระดับ

ของไซไตไคน์ในเลือดของหนูเบาหวาน (19) ยับย้ังการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น และการตายของเรตินา

เซลล์ในหนูเบาหวาน (20)  และจากการศึกษาของ Tamilselvam และคณะ (2013) พบว่าเอสเพอริดิน

สามารถลดการตายของเซลล์ประสาทจากภาวะเครียดออกซิเดชั่นในโมเดลหนูท่ีเป็นโรคพาร์กินสันได้ 

(21) ดังนั้นจากรายงานการศึกษาเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าสารเอสเพอริดินน่าจะมีฤทธ์ิในการต้านสาร

อนุมูลอิสระในตับอ่อน และสามารถป้องกันการตายของเบต้าเซลล์ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง 

เพื่อที่จะพิสูจน์สมมุติฐานดังกล่าวนักวิจัยจึงได้ท าการทดลองครั้งนี้ในสัตว์ทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของเอสเพอริดิน และผลของเอสเพอริดินต่อปริมาณโปรตีนอินซูลินในเนื้อเยื่อ

ตับอ่อนของหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยสาร STZ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สารเคม ี

 เอสเพอริดิน และ สเตรปโทโซโทซิน ซื้อมาจากบริษัท sigma ประเทศอเมริกา ถูกเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ

ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส และสารเคมีอื่นๆ ซื้อมาจากบริษัทที่ได้มาตรฐานและรับรองคุณภาพ 

สัตว์ทดลอง 

        หนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley เพศผู ้อายุ 8-12 สัปดาห ์ซื้อมาจากส านักสัตว์ทดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม และพักในห้องเล้ียงสัตว์ทดลองที่มีอุณหภูมิประมาณ 22± 1 องศา

เซลเซียสก่อนน ามาทดลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปและน้ าที่เพียงพอตลอดเวลา 

งานวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมสัตว์ทดลอง  (NU-AE570926) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

การเหน่ียวน าให้หนูเป็นเบาหวาน 

หลังจากงดอาหารเป็นเวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมง หนูแรทจะถูกชักน าให้เป็นเบาหวานโดยการฉีด

สาร STZ ขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัว เข้าทางช่องท้องของหนูแบบฉีดครั้งเดียว ในขณะที่หนู

กลุ่มควบคุมปกติจะถูกฉีดด้วยซิเตรทบัฟเฟอร์ (pH 4.5) ขนาด 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม น้ าหนักตัว หลังจาก

การฉีด STZ เป็นเวลา 3 วัน หนูแรททุกตัวจะถูกเจาะเลือดจากปลายหางเพื่อท าการตรวจวัดระดับน้ าตาล

ในเลือด หนูที่มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด ≥ 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะพิจารณาให้เป็นหนูเบาหวาน และ

ถูกน ามาใช้ส าหรับการทดลองขั้นตอนต่อไป 

 

รูปแบบการทดลอง  

สัตว์ทดลองถูกออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ตัวดังนี ้

กลุ่มที่ 1: หนูกลุ่มควบคุมปกติและได้รับน้ ากลั่น  

กลุ่มที่ 2: หนูกลุ่มเบาหวานและได้รับน้ ากลั่น  

กลุ่มที่ 3: หนูเบาหวานที่ได้รับสารเอสเพอริดิน ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัว/วัน (22-24) 

 ขนาดของสารเอสเพอริดินจะปรับเปลี่ยนตามน้ าหนักสัตว์สัตว์ทดลองทุกสัปดาห์เพื่อที่จะคงขนาด

ของสารเอสเพอริดินไว้ที่ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัวตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยป้อนสารเอ

สเพอริดินวันละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 30 วัน ในขณะที่หนูกลุ่มควบคุมปกติ และกลุ่มควบคุมเบาหวานจะ

ได้รับการป้อนด้วยน้ ากลั่นซึ่งเป็นตัวท าละลายวันละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 30 วัน 

การประเมินระดับน  าตาลในเลือด (Fasting blood glucose) 

 หนูทุกกลุ่มการทดลองจะถูกเจาะเลือดจากปลายหางจ านวนประมาณ 50 ไมโครลิตร เพื่อท าการ

วัดระดับน้ าตาลในเลือดโดยใช้เครื่องวัดระดับน้ าตาลอัตโนมัติ (Advanced Accu-check glucometer) โดย

ท าการวัดทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาการทดลอง  

การเก็บเนื อเยื่อตับอ่อน และการสกัดโปรตีนจากเนื อเยื่อตับอ่อน 

        เมื่อ ส้ินสุดการทดลองหนูทุกกลุ่มจะถูกท าการการุณยฆาตด้วยการฉีดยาสลบ sodium 

pentobarbital ที่เกินขนาด (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัว) เข้าทางช่องท้อง หลังจากนั้นเก็บอวัยวะ
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ตับอ่อนไว้ที่ -80 องศาเซลเซียสจนกว่าจะน ามาท าการทดลอง การแยกโปรตีนจากเนื้อเย่ือตับอ่อนจะถูก

สกัดด้วย cold RIPA buffer ที่ผสมด้วยตัวยับย้ังเอนไซม์โปรตีเอส (protease inhibitor) และบดเนื้อเย่ือ

ตับอ่อนด้วยเครื่องปั่นบดละเอียด หลังจากนั้นน าไปปั่นแยกโปรตีนด้วยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็ว 

14,000 g อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และแยก supernatant ออกมาและเก็บไว้ที่

อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส  

  วัดความเข้มข้นของโปรตีนในแต่ละกลุ่มการทดลองโดยใช้ Micro BCA kit (Merck, USA) 

เปรียบเทียบกับ bovine serum albumin (BSA) standard curve ที่มีความเข้มข้นของ BSA อยู่ในช่วง 0-

1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และวัดค่าดูดกลืนแสง ที่ความยาวคล่ืน 562 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปก

โตรโฟโตมิเตอร์  

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (superoxide dismutase activity) ของเอสเพอริดินในเนื อเยื่อตับอ่อน 

 SOD activity ในเนื้อเย่ือตับอ่อนถูกวัดโดยใช้ SOD assay kit (Merck, USA) xanthine oxidase 

และ hypoxanthine เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้าง superoxide anion ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระโดยจะท าปฏิกิริยา

กับ tetrazolium salt ได้เป็น formazan dye ที่มีสีเหลือง ดังนั้น SOD จะเป็นตัวยับย้ังปฏิกิริยานี้โดยการ

เปลี่ยน superoxide radical ไปเป็นออกซิเจน (oxygen)  

 เตรียมสารมาตรฐานของ SOD (SOD standard) ตามความเข้มข้นต่างๆ และเตรียมโปรตีนในสาร

ตัวอย่าง หลังจากนั้นเติม radical detector จ านวน 200 ไมโครลิตรลงไปในไมโครเวลเพลท และเติมสาร

มาตรฐานตามความเข้มข้นต่างๆ หรือโปรตีนในสารตัวอย่างจ านวน 10 ไมโครลิตร ต่อมาเติมเอนไซม์ 

xanthine oxidase จ านวน 20 ไมโครลิตรลงไปในไมโครเวลเพลท ปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 230 ไมโครลิตร 

ผสมให้เข้ากันและบ่มปฏิกิริยาเป็นเวลา 20 นาที ในที่มืดและที่อุณหภูมิห้อง วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว

คล่ืน 450 นาโนเมตรด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

การวัดระดับการแสดงออกของโปรตีนอินซูลินในเนื อเยื่อตับอ่อนด้วยเทคนิค Immunohistochemistry 

   เนื้อเย่ือตับอ่อนหนา 5 ไมโครเมตรถูกน าไป deparaffin, rehydration, และชักน าให้ antigen คืน

สภาพด้วย citrate buffer หลังจากนั้นท าการชะงักการท างานของ endogenous peroxidase ด้วย 3% 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และย้อมดูการแสดงออกของโปรตีนอินซูลิน โดยใช้ primary anti-insulin 

(1:100) และตามด้วย biotinylated secondary antibody, streptavidin peroxidase reagent และ 3,3'-

Diaminobenzidine (DAB) หลังนั้น counterstain ด้วย haematoxylin และวิเคราะห์การแสดงออกของ

โปรตีนอินซูลินด้วยกล้องจุลทรรศน์และโปรแกรม image J 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในรูปค่าเฉล่ีย ± ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย (mean ± 
SEM) และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มการทดลองด้วย one-way analysis of variance 

(ANOVA) และ Tukey’s post hoc test โดยก าหนดค่าความเชื่อม่ัน >95% (p <0.05) 
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ผลการศึกษา 

ฤทธิ์ของเอสเพอริดินต่อระดับน  าตาลในเลือดของหนูเบาหวาน 

การฉีด STZ ขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัวเข้าทางช่องท้องแบบครั้งเดียวสามารถ

เหนี่ยวน าให้หนูเป็นเบาหวานได้โดยสามารถเพิ่มระดับน้ าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ แต่เมื่อให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัวแก่

หนูเบาหวานเป็นเวลา 30วัน พบว่าสามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน (รูปที่ 1) นอกจากนี้ยังพบว่าหนูเบาหวานมีน้ าหนักตัวลดลง และปัสสาวะ

ปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ การให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

น้ าหนักตัวแก่หนูเบาหวานสามารถท าให้น้ าหนักตัวของหนูเบาหวานเพิ่มขึ้น และปัสสาวะปริมาณลดลง

อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน (data not shown)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่1: ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดของหนูกลุ่มควบคุมปกติ หนูเบาหวาน และหนูเบาหวานที่ได้รับเอสเพอริดิน (100 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม น้ าหนักตวั) เป็นระยะเวลา 30 วัน ###P <0.001, หนูเบาหวานเปรยีบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ,    ***P <0.001, หนูเบาหวานที่

ได้รับเอสเพอริดินเปรียบเทยีบกบัหนูเบาหวาน 

ผลของเอสเพอริดินต่อปริมาณโปรตีนในเนื อเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวาน 

ผลการศึกษาปริมาณโปรตีนในเนื้อเย่ือตับอ่อนของหนูเบาหวานพบว่ามีปริมาณของโปรตีนลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ เมื่อให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

น้ าหนักตัวสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนในเนื้อเย่ือตับอ่อนของหนูเบาหวานให้กลับมาใกล้เคียงกับหนูปกติ 

(รูปที่2) 
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รูปที่2: ผลของเอสเพอริดิน (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัว) ต่อระดบัของโปรตีนในเนื้อเยื่อตบัออ่นของหนูเบาหวาน ###P 

<0.001, หนูเบาหวานเปรียบเทยีบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ,    **P <0.01, หนูเบาหวานที่ได้รับเอสเพอริดินเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน 

 

ผลของเอสเพอริดินต่อการแสดงออกของโปรตีนอินซูลินในเนื อเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวาน 

จากผลการย้อมสีตับอ่อนด้วยเทคนิค immunohistochemistry โดยใช้ anti-insulin antibody ผล

การทดลองพบว่าหนูเบาหวานมีการแสดงออกของโปรตีนอินซูลินในเนื้อเย่ือตับอ่อนลดลงอย่างชัดเจนเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ แต่เมื่อใหเ้อสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัว/วัน 

เป็นเวลา 30 วันแก่หนูเบาหวานพบว่าระดับการแสดงออกของโปรตีนอินซูลินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติเมื่อเปรียบเทียบหนูกลุ่มเบาหวาน (รูปที่ 3) 
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รูปที3่: ผลของเอสเพอริดินต่อการแสดงออกของโปรตีนอินซูลินในเนื อเยื่อตับอ่อน ภาพ A: หนูกลุ่มควบคุมและได้รับน  ากลั่น, ภาพ B: 

หนูกลุ่มเบาหวานและได้รับน  ากลั่น, ภาพ C: หนูกลุ่มเบาหวานที่ได้รับเอสพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน  าหนักตัว/วัน 

 

ผลของเอสเพอริดินต่อระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื อเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวาน 

จากผลการทดลองเพื่อศึกษาระดับของเอนไซม์ SOD ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อเย่ือตับ

อ่อนพบว่าหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้เป็นเบาหวานด้วยสาร STZ มีระดับของเอนไซม์ SOD ลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ การให้เอสเพอริดินขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนัก

ตัว สามารถเพิ่มระดับของเอนไซม์ SOD ในเนื้อเย่ือตับอ่อนของหนูเบาหวานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(รูปที่4) 
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รูปที่4: ผลของเอสเพอริดิน (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัว) ต่อระดับของเอนไซม์ SOD ในเนื้อเยื่อตับอ่อนของ

หนูเบาหวาน 
###

P <0.001, หนูเบาหวานเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ,    
**
P <0.01, หนเูบาหวานท่ีได้รับเอ

สเพอริดินเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

   การศึกษานี้เป็นการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของเอสเพอริดินในหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย 

STZ และศึกษาผลของเอสเพอริดินต่อการท างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูเบาหวาน ผลการศึกษาฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระของเอสเพอริดินในหนูเบาหวานด้วยการวัดระดับเอนไซม์ SOD ในเนื้อเย่ือตับอ่อนพบว่า

เอสเพอริดินมีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับของเอนไซม์ SOD ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อเย่ือตับอ่อนของ

หนูเบาหวาน และ ผลการศึกษาฤทธิ์ของเอสเพอริดินต่อการท างานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูเบาหวาน

โดยการวัดระดับการแสดงออกของอินซูลินในเนื้อเย่ือตับอ่อนพบว่าเอสเพอริดินมีฤทธิ์ในการเพิ่มการ

แสดงออกของโปรตีนอินซูลินในเนื้อเยื่อตับอ่อน และสามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดของหนูเบาหวานได้ 

โมเดลในการศึกษาโรคเบาหวานจากการทดลองก่อนหน้านี้มีการใช้สาร STZ ในการชักน าให้หนู

เป็นเบาหวานกันอย่างแพร่หลายเนื่องจาก STZ สามารถผ่านเข้าสู่เบต้าเซลล์ได้ทาง glucose transporter 2 

และชักน าให้เกิดการท าลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อนโดยการเพิ่มสารอนุมูลอิสระ ได้ แก่ superoxide, 

hydrogen peroxide และ hydroxyl radical  ส่งผลท าให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) 

ในเบต้าเซลล์ตับอ่อนได้ง่ายเนื่องจากในเบต้าเซลล์มีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณน้อยกว่าเซลล์อื่นๆใน

ร่างกาย (25)   ดังนั้นจะท าให้มีการท าลายออร์แกเนลล์, เอนไซม์ภายในเซลล์, สายดีเอ็นเอ, และสภาพ

โปรตีน (protein carbonylation) และมีการเพิ่มขึ้นของระดับลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น (lipid peroxidation)  

จึงส่งผลให้เบต้าเซลล์สร้างและหล่ังอินซูลินได้ลดลง (14, 26, 27) เมื่อมีการสร้างและหล่ังของอินซูลิน

ลดลงจะท าให้การขนส่งน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ (glucose uptake) เพื่อเป็นแหล่งพลังงานลดลง จึงเกิด

การเปล่ียนแปลงเมตะบอลิซึมมีการสลายไขมันและโปรตีนเป็นพลังงานแทนคาร์โบไฮเดรต ฤทธิ์ของ

อินซูลินในการยับย้ังการสลายไกลโคเจน และการยับย้ังการสร้างน้ าตาลใหม่ (gluconeogenesis) ที่ตับ

ลดลง ดังนั้นจึงท าให้มีการปล่อยน้ าตาลออกสู่กระแสเลือดได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะระดับน้ าตาลใน

เลือดสูง(hyperglycemia)  ระดับน้ าตาลที่สูงในเลือดมากเกินกว่าความสามารถของหลอดไตที่จะดูดกลับ
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ได้หมดจะถูกขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเสียน้ าออกจากร่างกายทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น 

(polyuria) การสูญเสียโปรตีนและไขมันสะสมในร่างกายเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเป็นสาเหตุท าให้น้ าหนัก

ตัวลดลง (weight loss) (28) จากการศึกษาในหนูทดลองของ Roh และคณะ (2016) พบว่าหนูแรทท่ีถูก

ชักน าให้เป็นเบาหวานด้วย STZ มีระดับน้ าตาลในเลือด และระดับของ ROS ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระใน

ซีรั่มและในเนื้อเย่ือตับอ่อนสูงกว่าหนูกลุ่มควบคุมปกติ และพบหนูเบาหวานมีน้ าหนักตัวลดลง (29)  

สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่าหนูที่ถูกชักน าภาวะเบาหวานด้วย STZ เป็นเวลา 30 วัน มีระดับ

น้ าตาลในเลือดสูง น้ าหนักตัวลดลง และปัสสาวะปริมาณมาก (data not shown) อย่างไรก็ตามการให้เอ

สเพอริดินแก่หนูเบาหวานสามารถลดพารามิเตอร์เหล่านั้นได้ ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Kakadiya และคณะ (2010) ที่พบว่าเมื่อให้เอสเพอริดิน (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนัก

ตัว) แก่หนูที่ถูกชักน าให้เป็นเบาหวานด้วย STZ และ nicotinamide เป็นเวลา 28 วัน จะท าให้น้ าตาลใน

เลือดและค่า HbA1C ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ (24)  ดังนั้นจาก

การศึกษาครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นว่าเอสเพอริดินมีฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือดของหนูเบาหวานที่ถูก

เหนี่ยวน าด้วยสาร STZ  

การศึกษาทั้งในห้องปฏิบัติการและการศึกษาทางคลินิกที่ผ่านมามีการรายงานว่าโรคเบาหวานมี

ความสัมพันธ์กับระดับของภาวะเครียดออกซิเดชั่น (10) ระดับน้ าตาลในเลือดท่ีสูงสามารถกระตุ้นการเกิด

สารอนุมูลอิสระโดยผ่านกลไกดังต่อไปนี้  ได้แก่  กระบวนการออกซิเดชั่นของกลูโคส  (glucose 

autoxidation) กระบวนการรวมตัวกันระหว่างน้ าตาลกับโปรตีน (non-enzymatic glycation of protein) 

และการกระตุ้นผ่านกระบวนการ protein kinase C (PKC pathway) และ polyol (Polyol pathway) (5, 

6)  สารอนุมูลอิสระได้แก่ ROS และ RNS มีรายงานว่าสามารถไปกระตุ้นการสร้างโปรตีนคาร์บอนิล 

(protein carbonyl products) และ advanced oxidation protein products (30)  ท าให้โครงสร้างโมเลกุล

ของโปรตีนเปลี่ยนแปลงและสูญเสียหน้าที่ปกติไป (31, 32)  และจากการศึกษาของ Altomare และคณะ 

(1997) พบว่าในผู้ป่วยเบาหวานมีโปรตีนคาร์บอนิลสูงกว่าคนปกติและมีความสัมพันธ์กับการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่นการเสื่อมของเรตินาเซลล์ในผู้ป่วยเบาหวาน (31) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน

ครั้งนี้ที่ท าการตรวจวัดระดับปริมาณของโปรตีนทั้งหมดในเนื้อเย่ือตับอ่อนและระดับการแสดงออกของ

โปรตีนอินซูลินในเนื้อเย่ือตับอ่อนของหนูเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณโปรตีนทั้งหมดในเนื้อเย่ือ

ตับอ่อนและระดับการแสดงออกของโปรตีนอินซูลินในเนื้อเย่ือตับอ่อนของหนูเบาหวานลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ เมื่อมีการให้เอสเพอริดินแก่หนูเบาหวานพบว่าปริมาณโปรตีน

ทั้งหมดในเนื้อเย่ือตับอ่อนและระดับการแสดงออกของโปรตีนอินซูลินในเนื้อเย่ือตับอ่อนเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจากผลการทดลองครั้งนี้เป็นไปได้ว่าเอสเพอริดินอาจจะมีฤทธ์ิยับย้ังการเกิดภาวะ

เครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์ตับอ่อนโดยการยับย้ังการเกิดสารอนุมูลอิสระ และ/หรือเพิ่มระดับของสาร

ต้านอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ตับอ่อน ท าให้เบต้าเซลล์ไม่ถูกท าลายและสามารถท าหน้าที่ในการสร้างและ

หล่ังอินซูลินได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ท าศึกษาระดับของสารอนุมูลอิสระ และการ

เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์ตับอ่อน เพื่อให้เข้าใจอย่างแน่ชัดเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของ
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เอสเพอริดินในการยับย้ังการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์ตับอ่อนจ าเป็นต้องมีการศึกษา

เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 

นอกจากระดับน้ าตาลในเลือดที่สูงสามารถชักน าให้เกิดสารอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ตับอ่อนได้

แล้ว ยังมีรายงานว่าระดับน้ าตาลในเลือดที่สูงสามารถลดสารต้านอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ตับอ่อนได้ด้วย 

)10(  จากการศึกษาในหนูทดลองก่อนหน้านี้โดยการตรวจวัดระดับการแสดงออกของเอนไซม์  SOD, 

CAT, และ Gpx ในเนื้อตับอ่อนของหนูที่มีภาวะเบาหวานพบว่าระดับการแสดงออกของเอนไซม์  SOD, 

CAT, และ Gpx ลดลงในหนูเบาหวานเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ )9 , 33, 34(  และจาก

การศึกษาของ Matsunami และคณะ (2009) พบว่าหนูแรทสายพันธุ์ Wistra ซึ่งถูกชักน าให้เป็นเบาหวาน

ด้วย STZ มีระดับของเอนไซม์ SOD และ CAT ในเนื้อตับอ่อนลดลงเช่นกัน )35(  นอกจากนี้จาก

การศึกษาของ Bindokas และคณะ (2003) พบมีการสร้างของ ROS เพิ่มขึ้นในเบต้าเซลล์ของหนู

เบาหวานซึ่ ง สัมพันธ์กับการตายของเบต้าเซลล์  (7) แต่ เมื่อให้  N-acetylcysteine (NAC) หรือ 

aminoguanidine ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแก่หนูเบาหวานพบว่าสามารถลดการตายของเบต้าเซลล์ และ

ท าให้การท างานของเบต้าเซลล์ดีขึ้น  )12(   ดังนั้นเป็นไปได้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นสามารต้านการ

เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์ และมีผลท าให้เบต้าเซลล์ท าหน้าที่ในการสร้างและหล่ังอินซูลิน

ได้มากขึ้น เพื่ออธิบายสมมุติฐานนี้ ในการทดลองครั้งนี้ได้ท าการวัดระดับของเอนไซม์ SOD ในเนื้อเยื่อตับ

อ่อนของหนูเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่าระดับของเอนไซม์ SOD ลดลงในหนูเบาหวาน ส่ิงที่ส าคัญพบว่า

การให้สารเอสเพอริดินแก่หนูเบาหวานสามารถเพิ่มระดับของเอนไซม์ SOD ในเนื้อเย่ือตับอ่อนของหนู

เบาหวานได้  ดังนั้นจากผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเอสเพอริดิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในตับอ่อน

ของหนูเบาหวาน และมีผลท าให้เบต้าเซลล์สามารถท าหน้าที่ในการสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม

ในการศึกษานี้ได้ท าการตรวจวัดเฉพาะระดับเอนไซม์ SOD ในเนื้อเย่ือตับอ่อน เพื่อให้เข้าใจและสามารถ

อธิบายกลไกการฤทธิ์ของเอสเพอริดินต่อการต้านสารอนุมูลอิสระในภาวะเบาหวานได้อย่างแท้จริง จึง

จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาระดับการแสดงออกของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ เช่น CAT และ GPx 

เป็นต้น และศึกษาระดับของสารอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ตับอ่อนต่อไปในอนาคต  

 

สรุป 

เอสเพอริดินมีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณอินซูลินในเนื้อเยื่อตับอ่อน

ของหนูเบาหวาน และส่งผลให้ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดลดลง 
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บทคัดย่อ 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาส าคัญของการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุ การใช้ความ

รุนแรง และอาชญากรรม เป็นต้น  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม 2)นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาคือประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 15-65 ปีขึ้นไป ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์สถานการณ์การบริโภคและนโยบายการป้ องกันเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ สถิติท่ีใช้คือสถิติเชิงพรรณนา 

ผลจากการวิจัย มีดังนี้ 

1. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เพศชายมีความชุกของการดื่มสูงกว่าเพศหญิง เป็นนัก

ดื่มประจ า ร้อยละ 15.56 ดื่มคร้ังคราว ร้อยละ72.44 ดื่มแบบเสี่ยงร้อยละ 23.83 ดื่มแบบอันตรายร้อยละ 2.07 และดื่ม

แบบติดร้อยละ 3.11 ดื่มแล้วขับร้อยละ 43.36  โอกาสการด่ืมสุรามากท่ีสุด คือ งานปีใหม่ร้อยละ 46.21 รองลงมางาน

สงกรานต์ร้อยละ 43.94 และดื่มน้อยท่ีสุดคือบุญประเพณีประมาณร้อยละ 8.33  

2. สถานการณ์ไม่ปฏิบัติตามนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เคยดื่มในวัดร้อยละ 5.56 และใน

สถานศึกษาร้อยละ 5.30 เคยเห็นการขายในสถานท่ีห้ามขาย ร้อยละ 21.45  เห็นการขายในช่วงเวลาท่ีห้ามขายใน

ช่วงเวลา 14.01-16.59 น. ร้อยละ 83.54 และในช่วงหลังเท่ียงคืน 24.01-10.59 น.ร้อยละ 21.21 เห็นการขายให้กับ

เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 37.88  และเคยพบเห็นการขายให้กลุ่มผู้ท่ีมีอาการมึนเมา ร้อยละ 60  เคยเข้าร่วมงานศพ

ปลอดเหล้า ร้อยละ 41.16 เคยเข้าร่วมงานบวชปลอดเหล้า ร้อยละ 38.13 เคยเข้าร่วมงานแต่งปลอดเหล้า ร้อยละ 

23.99   

3. การสนับสนุนการด าเนนิมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  พบวา่ เหน็ดว้ยอย่างมากกับการจัดงาน

บุญประเพณปีลอดเหล้า ร้อยละ 77.53  เห็นดว้ยอย่างมากกับการจัดงานเทศกาลปลอดเหล้า ร้อยละ 73.74 เหน็ด้วย

อย่างมากกับ การมีชุมชนต้นแบบ ร้อยละ 83.03 เห็นดว้ยอย่างมากกับการมีบุคคลต้นแบบ ร้อยละ 79.04   

ผลการศึกษา แสดงให้เหน็วา่สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มท่ี

สูงขึ้นและในส่วนของนโยบายการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความเข้มงวดเท่าที่ควร อีกท้ังมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากข้ึน 

ค าส าคญั : นโยบาย  การควบคมุคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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Abstract 

Alcohol is a major problem of the illness accidents violence and crime. The purpose of this research 

were 1) The consumption of alcohol in Maha Sarakham. 2) Policy in Preventing Alcohol in Mahasarakham. The 

sample consists of individuals aged 15-65 years and had a sample of 396 person using multi-stage random 

sampling. The instruments for data collection were interview situations and consumer protection policies on 

alcohol. Data were analyzed using descriptive statistics. 

The results in this study revealed that: 

1 . The study found that the consumption of alcohol, males have a higher rate than females. Drink of 

15.56 percent, 72.44 percent drink occasionally. 23.83 percent of hazardous drinkers. Harmful drinking 2.07 

percent .Drinking and driving a 43.36 percent . Drinking was most likely the work of the new year at 46.21, 

followed by 43.94 percent for Songkran Festival and drinking traditions merit least 8.33 percent. 

2. Results of the study showed that alcohol control policies. Never Drink temples 5.56 percent had 

alcohol in  institutions 5.30 percent. Seen in place prohibiting the sale of 21.45 percent. Sales seen during the 

ban in time 14:01 to 16:59 hrs. And 83.54 percent in after midnight from 24.01 to 10.59 hrs. 21.21 percent. 

83.54 percent of sales seen during the time period allowed for 02.01 pm. – 04.59 pm. and 21.21 percent seen 

during the sale after midnight 00.01 am.-10.59 am. 37.88 percent seen sales to children under 20 years and 

have seen the sale of a group of people who are intoxicated by 60 percent. He attended the funeral free booze 

41.16 percent had attended the ordination of non-alcohol 38.13 percent had attended alcohol-free wedding 

23.99 percent 

3. The use of alcohol control measures showed that favors the tradition of non-alcohol-free wine 

festival 77.53 percent, 73.74 percent, 83.03 for the model community with model individuals to quit drinking 

alcohol 79.04 percent. 

Keywords : Policy, Protection , Alcohol 

 

บทน า 

ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในระดับ

โลกและประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อผู้ดื่มและบุคคลรอบข้าง เกิดผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจของตัว

ผู้ดื่มและเป็นสาเหตุส าคัญของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases) เช่น โรคมะเร็ง  

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ และกลุ่มการบาดเจ็บ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนนจากการดื่มแล้วขับ เป็นต้น 

รวมถึงยังก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อผู้ที่ไม่ดื่ม และสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท 

การใช้ความรุนแรง และอาชญากรรม เป็นต้น  รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ผลกระทบ ปี 2556 ระบุว่า ประชากรไทยร้อยละ 31.5 เป็นผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้บริโภค

ในกลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงและการ

ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน (ทั กษพล ธรรมรังสี, 

2556, น.2) ในรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัดปี 2554 พบว่า พื้นที่ที่มี

ความชุกของนักดื่มสูง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่

มีความชุกของนักดื่มสูงสุด ได้แก่ พะเยา (ร้อยละ 54) รองลงมาคือ แพร่ เชียงราย นครพนม และน่าน 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

893 

ก
ล
ุ่ม
วิท

ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

ส าหรับพื้นที่ที่มีความชุกของการดื่มในระดับน้อยที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคกลาง (สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 

และคณะ, 2556 , น.6) 

ในส่วนจังหวัดมหาสารคามมีที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีพื้นที่ 5,228.843 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ  133 ต าบล 1,944 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งส้ิน 

944,385 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551)ชื่อว่าเป็น ตักศิลาแห่งอีสาน เป็นศูนย์กลาง

ทางด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่งและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจ านวน นิสิต 

นักศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้เกิดมีสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวในค่ าคืนเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้

เกิดมีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น และเกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ปัญหาด้านอุบัติเหตุ

จราจร ภาวการณ์เจ็บป่วย การท าร้ายร่างกาย อาชญากรรม   

จากผลการส ารวจข้อมูลปัญหาการดื่มสุราของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ปี  พ.ศ. 2554 

พบว่า ความชุกของนักดื่มในประชากรตังแต่ อายุ 15-60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39  และความชุกของนักดื่มใน

ประชากรวัยรุ่น (อายุ 15−19 ปี) ร้อยละ24.1 เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ เมื่อดื่มแล้วจะมีปัญหาที่

เกิดขึ้นจากการดื่มร้อยละ4.9 ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉล่ีย  397 บาท/เดือน  

(สุรศักดิ์ ไชยสงค์ และคณะ, 2556, น.64) จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ในปี 

พ.ศ.2554 จังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนให้ประชาชน 

ลด ละ เลิก ส่ิงมึนเมา และอบายมุข และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  

ด้วยวิถีพอเพียง จึงประกาศ การจัดงานศพ งานบุญและบุญประเพณี เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และปลอดการพนันทุกประเภท  และในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดมหาสารคามได้ประกาศเป็นวาระของ

จังหวัด โดยส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ปลอดอบายมุข ส่ิงผิดกฎหมายและยาเสพติด แต่จาก

การด าเนินงานก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ได้สะท้อนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาสถานการณ์การ

ดื่มและนโยบายการป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนและแก้ไขปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม 

      2 . เพื่อศึกษานโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม 

 

  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

894 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิท

ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ุข
ภ
าพ

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

เป็นการศึกษาสถานการณ์การดื่มและนโยบายการป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ของ

จังหวัด มหาสารคาม 

1.  กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-65 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ของจังหวัด

มหาสารคาม จ านวน 729,112 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง  คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-65 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ของจังหวัด มหาสารคาม 

โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากสูตรประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ก าหนดระดับความ

เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ค่าสัดส่วนที่ 0.5 และค่ากระชับความแม่นย าที่ร้อยละ 10 โดยใช้สูตร   

𝑛 =
Z2pq

𝑑2    ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 คน 

3. การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยมีการแบ่งชั้นภูมิ

ระหว่างพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาล ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ในแต่ละจังหวัดจะสุ่มเลือกอ าเภอ 3 อ าเภอ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

ขั้นที่ 2 ในแต่ละอ าเภอท าการแบ่งชั้นภูมิเป็นพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาล โดยแต่ละชั้นภูมิจะ

สุ่มเลือก 1 ต าบลด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ท าให้ 1 อ าเภอมีพื้นที่ท่ีตกเป็นตัวอย่าง 2 ต าบล 

ขั้นที่ 3 ในแต่ละต าบลจะสุ่มเลือกหมู่บ้าน/ชุมรุมอาคารจ านวน 3 หมู่บ้านโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

ขั้นที่ 4 ในแต่ละหมู่บ้านสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 22 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ 

 

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หมายเหต ุ

1 เมือง หนองแวง หมู่ 1,หมู่ 2, หมู่ 4 ในเขตเทศบาล 

ท่าตูม หมู่ 1,หมู่ 6, หมู่ 7 นอกเขตเทศบาล 

2 นาเชือก นาเชือก หมู่ 1,หมู่ 6, หมู่ 12 ในเขตเทศบาล 

หัวเข่าแตก หมู่ 3,หมู่ 5, หมู่ 6 นอกเขตเทศบาล 

3 ชื่นชม ศรีสว่าง หมู่ 3,หมู่ 4, หมู่ 7 ในเขตเทศบาล 

เหล่าดอกไม ้ หมู่ 2,หมู่ 7, หมู่ 11 นอกเขตเทศบาล 

 

  4. เครื่องมือวิจัยคณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นจากกการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นแบบสัมภาษณ์สถานการณ์การดื่มและนโยบายการป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแบบสัมภาษณ์

ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.6-1และตรวจสอบความเที่ยงโดยค่าสัมประสิทธิ์

ของอัลฟาครอนบาค (Alpha Chronbach Coefficient) ได้ระดับความเชื่อม่ัน  0.86 

   5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยนัดหมายกับทีมในพื้นที่

เพื่อแจกแบบสัมภาษณ์และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเองทั้ง 3 อ าเภอ จ านวน 396 คน เพื่อจะได้ข้อมูลที่

ถูกต้องมากที่สุดในระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ทั้งหมด 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) น าเสนอข้อมูล

สถานการณ์ฯ เป็น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลการศึกษา 

1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม 

1.1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นเพศชายมากที่สุด ร้อยละ 67.68 เพศหญิงและร้อยละ 

32.32 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา และประกอบอาชีพ

เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้รายบุคคลอยู่ระหว่าง 2,501-5,000 บาท/เดือน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง

ที่ศึกษา มีการกระจายท้ังในพื้นที่เมือง และนอกเมือง   

1.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง โดยเพศชายมีความชุกของนักดื่มสูงกว่า

เพศหญิง  ประมาณร้อยละ 85.78  อีกทั้งลักษณะการดื่ม พบว่า ร้อยละ 15.56  เป็นการดื่มประจ าร้อย

ละ 72.44 เป็นการดื่มครั้งคราว  หากพิจารณาในกลุ่มนักดื่มท่ีเสี่ยงต่อปัญหา พบว่ามีเป็นกลุ่มนักดื่มหนัก

ร้อยละ 61.86 เป็นการดื่มจนมึนเมาร้อยละ 47.69 และ กลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มแล้วขับขี่รถยนต์หรือ

มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 43.36  ลักษณะการดื่มและพฤติกรรมการดื่ม พบว่า กลุ่มที่ดื่มแบบเส่ียงต่ า ร้อยละ 

70.98 กลุ่มที่ดื่มแบบเส่ียง ร้อยละ 23.83 กลุ่มที่ดื่มแบบอันตราย ร้อยละ 2.07 และดื่มแบบติด

แอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.11 

1.3 โอกาสการดื่มสุรา มากที่สุด คือ งานปีใหม่ร้อยละ 46.21 รองลงมางานสงกรานต์ร้อยละ 

43.94 และงานที่กลุ่มตัวอย่างดื่มน้อยที่สุดคือบุญประเพณีประมาณร้อยละ 8.33 การเข้าถึงพบว่า 

ระยะทางในการไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 100 เมตร หรือใช้เวลาประมาณ 5 นาที ใช้วิธีการเดินไป

ซื้อสูงที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลโอกาสการดื่มสุราในจังหวัดมหาสารคาม 

โอกาสการดื่ม จ านวน ร้อยละ 

      งานปีใหม่ 183 46.21 

     งานสงกรานต์ 174 43.94 

     งานกฐิน 92 23.30 

    งานทอดผ้าป่า 93 23.48 

    งานขึ้นบ้านใหม่ 97 24.49 

    งานบวช 120 30.30 

    งานแต่ง 122 30.81 

    งานศพ 72 18.18 

    งานเล้ียงสังสรรค์กับเพือ่น 123 31.06 

    งานบุญประเพณ ี 33 8.33 

 

1.4 การโฆษณาและกิจกรรมการตลาดของบริษัท/ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เคยเห็นการ

สนับสนุนงานบุญประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 22.22  รองลงมาเคยพบเห็นการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 

หรือการถ่ายทอดกีฬา ร้อยละ 21.72 เคยเห็นน้อยที่ สุดการเสนอโปรโมชั่นพิ เศษของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  ร้อยละ 8.59 ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเคยเห็นการโฆษณาและกิจกรรมการตลาดของบริษัท/ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

กิจกรรมการตลาด จ านวน ร้อยละ 

การสนับสนุนทีมกีฬา การแข่งขันกีฬา หรือการถ่ายทอดกีฬา  86 21.72 

การสนับสนุนงานบุญประเพณที้องถิ่น  88 22.22 

การเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ต ดนตรี  55 13.89 

การเสนอโปรโมชั่นพเิศษของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์  34 8.59 

การจบัฉลาก (เรียงเบอร์เสี่ยงโชค) โดยมีรางวัลเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  43 10.86 

ป้ายโฆษณาของบริษัท/ธุรกิจเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในหรือหน้ารา้นค้า  65 16.41 

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ของบริษัท/ธุรกจิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  62 15.66 

 

1.5 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีนักดื่มมีค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉล่ีย 100 

บาทต่อเดือน เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 8.09 บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุอื่นๆ ร้อยละ 

8.20และเคยประสบปัญหาความรุนแรงในครัวเรือนร้อยละ 6.67 

 2 . ผลการศึกษาสถานการณ์นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับในจังหวัด

มหาสารคาม 

 2.1 กลุ่มตัวอย่างเคยดื่มในสถานที่ที่ห้ามดื่มวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร้อยละ 

5.56 และในสถานศึกษาหรือโรงเรียนร้อยละ 5.30 

 2.2กลุ่มตัวอย่างเคยเห็นการขายในสถานที่ห้ามขาย ร้อยละ 21.45  ประมาณเกือบครึ่งที่เคยพบ

เห็นการขายในวันส าคัญทางศาสนา ร้อยละ 45.71     

  2.3 เคยพบเห็นการขายในช่วงเวลาที่ห้ามขายในช่วงเวลา 14.01-16.59 น. ร้อยละ 83.54 และ

ในช่วงหลังเที่ยงคืน 24.01-10.59 น.ร้อยละ 21.21  

 2.4 เคยพบเห็นการขายให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 37.88  และเคยพบเห็นการขายให้

กลุ่มผู้ท่ีมีอาการมึนเมา ร้อยละ 60  

 2.5 งานที่เจ้าภาพจัดโดยบุคคลประกาศเป็นงานปลอดเหล้า พบว่า เคยเข้าร่วมงานศพปลอด

เหล้า ร้อยละ 41.16 เคยเข้าร่วมงานบวชปลอดเหล้า ร้อยละ 38.13 เคยเข้าร่วมงานแต่งปลอดเหล้า ร้อย

ละ 23.99  งานขึ้นบ้านใหม่  ร้อยละ 16.41   

2.6 การสนับสนุนการด าเนินมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  พบว่า เห็นด้วยอย่าง

มากกับการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ร้อยละ 77.53  เห็นด้วยอย่างมากกับการจัดงานเทศกาล

ปลอดเหล้า ร้อยละ 73.74 เห็นด้วยอย่างมากกับ การมีชุมชนต้นแบบ ร้อยละ 83.03 เห็นด้วยอย่างมาก

กับการมีบุคลต้นแบบในการ ลด ละ เลิก ร้อยละ 79.04  และ เห็นด้วยอย่างมากกับการมีพื้นที่สร้างสรรค์

ส าหรับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 80.30  

 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัย ในครั้งนี้จ าแนกการอภิปรายผล ดังนี้ 

 4.1 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เพศชายมีความชุกของนักดื่มปัจจุบันสูงกว่า

เพศหญิง ช่วงอายุที่ดื่มมากที่สุด 41-50 ปี  ลักษณะของการดื่มจะเป็นการดื่มประจ าอยู่ในอัตราที่สูง  

และดื่มหนักจนมึนเมา และเด็กวัยรุ่นมีแนวโน้มของการดื่มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการดื่มในอายุน้อยอีก
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ด้วย การตัดสินใจของการดื่มสุราของวัยรุ่น เกิดจากการเปล่ียนแปลงและความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นใน

ร่างกาย ท าให้แบบแผนทางทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สับสน อ่อนไหว ไม่ม่ันคง 

ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ถ้าระยะนี้ปรับตัวไม่ได้ความสับสนจะเกิดขึ้นก่อให้เกิดการตัดสินใจไปดื่มสุราในการ

แก้ปัญหา ในส่วนของการดื่มประจ าและมีความมึนเมา จะส่งผลกระทบต่อสุภาพโดยตรง เช่น ด้านร่างกาย

มีผลต่อตับ ท าให้เป็นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลต่อหัวใจ ผลต่อโรคทางจิตประสาท ด้านการเรียนมี

ผลกระทบต่อความบกพร่องทางสติปัญญาและการเคล่ือนไหว ความจ าเส่ือมแบบไปข้างหน้า ความ

บกพร่องด้านความจ า อาการผิดปกติที่สมองส่วนหน้า ท าให้เกิดความบกพร่องในด้านการคิดรวบยอด  

การวางแผน และการจัดระบบ  การฝ่อของสมองส่วนซีรีเบลล่ัมท าให้เกิดการเดินเซ ทรงตัวได้ไม่ดี  และ

ภาวะเลือดใต้ เย่ือหุ้มสมอง ทั้ งเฉียบพลันและเรื้อรัง เนื่ องจากการได้รับพิษจากแอลกอฮอล์  

(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) 

 4.2 ปัจจัยแวดล้อม พบว่า การดื่มสุราส่วนใหญ่แล้วจะดื่มในการสังสรรค์ งานสังคมและเทศกาล

ต่างๆ มีหลากหลายโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างดื่มมากที่สุด คือ งานปีใหม่  งานสงกรานต์ งานเลี้ยงสังสรรค์กับ

เพื่อน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอดิศวร์ หลายชูไทย และคณะ (2545) ที่พบว่าสาเหตุการดื่มสุรา

ส่วนใหญ่เพื่อสังคม  มีส่วนน้อยที่ด่ืมเพื่อเจริญอาหารและแก้ความเหนื่อยล้า และมักดื่มในช่วงเย็นร่วมกับ

ดื่มตั้งวงกับเพื่อน สุราเป็นที่นิยมกันในคนไทยประกอบกับมีความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มสุราว่า จะช่วยท าให้มี

เพื่อนพ้องมากในสังคม น าไปสู่การพึ่ งพา อาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม และจากงานวิจัยของ  

ศิรินทิพย์ มีสุขอ าไพรัสมี (2545) พบว่าสังคมปัจจุบันมักจะให้เหตุผลในการดื่มสุราเพราะต้องการเข้า

สังคม จะเห็นวาการดื่มสุราเป็นเรื่องปกติในสังคม เป็นส่ิงที่สังคมยอมรับในปัจจุบัน อีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้

คนหาซื้อสุราได้ง่ายเกิดจากระยะทางการไปร้านค้าไม่ไกลท าให้หาซื้อได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ 

นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ (2549) พบว่า การซื้อสุราเป็นเรื่องที่สะดวกมาก เพราะร้านจ าหน่ายสุราอยู่

ใกล้บ้าน โดยเฉล่ียผู้ซื้อใช้เวลาไปซื้อเพียง 7.5 นาที โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาน้อยที่สุดเพียง 

5.8 นาที ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นอุปทาน ที่ตอบสนองความต้องการดื่มสุราหรืออุปสงค์  

4.3 การโฆษณาและกิจกรรมการตลาดของบริษัท/ธุรกิจเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ พบว่า มีใน

หลากหลายรูปแบบ เคยพบเห็นการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา หรือการถ่ายทอดกีฬา การสนับสนุนงานบุญ

ประเพณีท้องถิ่น การสนับสนุนคอนเสิร์ต ดนตรี ป้ายโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ราชาวดี เอี่ยมศิลป์ (2550) พบว่า ลักษณะภาพยนตร์โฆษณา ทั้งเนื้อหา เทคนิคของการ

ท าภาพยนตร์โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่เน้นจุด

ขาย และสีสันต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ เลิศ ดาวสุวรรณ (2553) พบว่า ปัญหาที่

เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สารมารถควบคุมไปแนวทางเดียวกันได้ ผู้ผลิต หรือผู้น า

เข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังใช้กลยุทธ์ แอบแฝงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ได้ เช่น การน า

นางแบบมาถ่ายรูปโป๊เปลือยในปฏิทินซึ่งมีย่ีห้อหรือเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ น ามา

แจกจ่ายให้ประชาชน การถ่ายทอดสดกีฬาจากต่างประเทศ หรือเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ท าให้ประชาชนจดจ าเครื่องหมายการค้าได้ 

4.4 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีผลกระทบค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับ

บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางถนน และเกิดปัญหาความรุนแรงในครัวเรือน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%D2%AA%D2%C7%B4%D5%20%E0%CD%D5%E8%C2%C1%C8%D4%C5%BB%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ชลธิชา  โรจนแสง (2550) ที่พบว่าในแต่ละครั้งของการดื่มสุราจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100-200 บาท 

โดยเงินที่ใช้ในการดื่มสุราเป็นเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้  อีกทั้งการศึกษาของ นิชนันท์ ค าล้าน (2547) 

พบว่า ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ าท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง รายได้ลดลงเงินไม่พอซื้อสุรา ท าให้มี

หนี้สินและก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวตามมาด้วย มักจะขาดงานเอะอะโวยวายอาละวาด ท าร้ายสมาชิก

ในครอบครัวและท าร้ายบุคคลอื่น จนเกิดปัญหาอาชญากรรมในครอบครัวได้ อีกทั้งการดื่มสุราก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป เพราะฤทธิ์ของสุราท าให้ผู้ดื่มไม่สารมารถควบคุมสติสัมปชัญญะ ระบบ

ประสาทและระบบสมองไม่สามารถสั่งการได้ทันเวลา ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและรุนแรง 

4.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย พบว่า ไม่ปฏิบัติตามเท่าที่ควร ยังมีการขายสุราในสถานที่ที่ห้ามขาย 

ห้ามดื่ม มีการขายในช่วงเวลาที่ห้ามขาย และขายให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

กฎหมายท่ีได้ก าหนดไว้สาเหตุ เกิดจาการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด และบทลงโทษยังไม่รุนแรงพอ ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับการศึกษาของ เลิศ ดาวสุวรรณ (2553) พบว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับการห้ามจ าหน่าย

ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เพราะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีอ านาจตามกฎหมายไม่ได้เข้มงวดกวดขัน

อย่างจริงจัง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจรู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการเหล่านั้นเพราะได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนนอกระบบจึงท าให้ไม่สามารถควบคุมจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เท่าที่ควร ในส่วนการขาย

ในช่วงเวลาที่ห้ามขายที่พบว่ายังมีการขายในช่วงเวลานั้นอยู่ เนื่องจากระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดนั้นยังไม่

มีความเหมาะสมกับสถานการณ์เพราะยังมีเวลาที่เป็นช่องให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้และช่วงเวลาที่

ปล่อยให้จ าหน่ายก็เป็นเวลาที่เลิกเรียนจึงท าให้เยาวชนสามารถเข้าไปซื้อได้ท าให้การก าหนดช่วงเวลาห้าม

จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ผลและแม้จะมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ไม่จับและไม่ได้น า

มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง(เลิศ ดาวสุวรรณ, 2553, น.114) 

4.6 การสนับสนุนนโยบายการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พบว่า เห็นด้วยอย่างมากกับการ

จัดงานบุญประเพณี งานเทศกาลปลอดเหล้า การมีชุมชนต้นแบบ มีบุคลต้นแบบ เพราะจะได้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคีในชุมชน และคนในชุมชนมี

ความสุข สามารถลดปัญหาอาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุ หรือปัญหาในครอบครัวได้ และในชุมชมชน

ควรมีการสร้าค่านิยมในการลดการดื่มสุราในเยาวชนร่วมด้วย ซึ่งจาการศึกษาของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ 

(2541) พบว่า การที่เยาวชนตัดสินใจที่จะใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นบริบท

โดยรวมที่หันมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีเห็นชัดเจนคือ ขนบธรรมเนียม และประเพณี มีส่วนส าคัญใน

การเกื้อหนุนต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   การที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็งได้ต้องเกิดจาการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2546) กล่าวว่า 

วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (AIC) เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาพูดคุย

แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ท าให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและ

ความต้องการ  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ยังมีจุดอ่อนในการศึกษา โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ควรเพิ่ม

เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวกับประเด็นมาตรการการบังคับใช้กฎหมายว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไร 

เพื่อจะได้น ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนให้มีการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พร้อมๆ กันในหลายๆ มาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ครอบคลุมในการแก้ปัญหาให้ประสิทธิผลมากขึ้น  

 

สรุปผลการศึกษา 

สถานการณ์การบริโภคและนโยบายการป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดมหาสารคาม 

สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เพศชายมีความชุกของ

การดื่มสูงกว่าเพศหญิง เป็นนักดื่มประจ า ร้อยละ 15.56 ดื่มครั้งคราว ร้อยละ72.44 ดื่มแบบเสี่ยงร้อยละ 

23.83 ดื่มแบบอันตรายร้อยละ 2.07 และดื่มแบบติดร้อยละ 3.11 ดื่มแล้วขับร้อยละ 43.36  โอกาสการ

ด่ืมสุรามากที่สุด คือ งานปีใหม่ร้อยละ 46.21 รองลงมางานสงกรานต์ร้อยละ 43.94และดื่มน้อยที่สุดคือ

บุญประเพณีประมาณร้อยละ 8.33  2) สถานการณ์ไม่ปฏิบัติตามนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

พบว่า เคยดื่มในวัดร้อยละ 5.56 และในสถานศึกษาร้อยละ 5.30 เคยเห็นการขายในสถานที่ห้ามขาย ร้อย

ละ 21.45  เห็นการขายในช่วงเวลาที่ห้ามขายในช่วงเวลา 14.01-16.59 น. ร้อยละ 83.54 และในช่วง

หลังเที่ยงคืน 24.01-10.59 น.ร้อยละ 21.21 เห็นการขายให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 37.88  

และเคยพบเห็นการขายให้กลุ่มผู้ที่มีอาการมึนเมา ร้อยละ 60  เคยเข้ าร่วมงานศพปลอดเหล้า ร้อยละ 

41.16 เคยเข้าร่วมงานบวชปลอดเหล้า ร้อยละ 38.13 เคยเข้าร่วมงานแต่งปลอดเหล้าร้อยละ 23.99   

3) การสนับสนุนการด าเนินมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  พบว่า เห็นด้วยอย่างมากกับการ

จัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ร้อยละ 77.53  เห็นด้วยอย่างมากกับการจัดงานเทศกาลปลอดเหล้า ร้อย

ละ 73.74 เห็นด้วยอย่างมากกับ การมีชุมชนต้นแบบ ร้อยละ 83.03 เห็นด้วยอย่างมากกับการมีบุคคล

ต้นแบบ ร้อยละ 79.04   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพร้อมของบริษัทผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแห่งหนึ่ง ในการ

ขอรับรองระบบ BRC Global standard for food issue7 โดยตรวจประเมินตามข้อก าหนดหลัก 7 ข้อ คือ 1.ความมุ่งม่ัน

ของผู้บริหาร 2.แผนความปลอดภัยของอาหาร 3.ระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร 4.มาตรฐานสถาน

ท่ีตั้ง 5.การควบคุมผลิตภัณฑ์ 6.การควบคุมกระบวนการ 7.บุคลากร ซึ่งมีข้อก าหนดพื้นฐาน  12 ข้อ คือ ความมุ่งม่ันของ

ผู้บริหาร (ข้อ 1), แผนความปลอดภัยด้านอาหาร HACCP (ข้อ 2), การตรวจติดตามภายใน (ข้อ 3.4), การบริหาร

จัดการผู้ส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (3.5.1), การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ า  (ข้อ3.7), การสอบ

ย้อนกลับ (ข้อ 3.9), แผนผัง แผนภูมิการผลิต และการจัดแยก (ข้อ 4.3), การจัดเก็บ และสุขอนามัย (ข้อ 4.11), การ

บริหารจัดการสารก่อภูมิแพ ้(ข้อ 5.3), การควบคุมกระบวนการผลิต (ข้อ 6.1), การควบคุมฉลาก และการบรรจุ (6.2), 

การฝึกอบรม (ข้อ 7.1) นอกจากนี้มีข้อก าหนดท้ังหมด 305 ข้อ  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นบริษัทผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแห่งหนึ่ง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่

แบบประเมินความพร้อมของสถานประกอบการตามระบบ  BRC Global standard for food issue7 สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. จากการประเมินความพร้อมตามข้อก าหนดหลัก 7 ข้อ พบว่าบริษัทฯ มีความพร้อมมากท่ีสุดในทุกข้อก าหนด

หลัก (ได้คะแนนประเมินร้อยละ 100.00  100.00  96.00 96.07 100.00 และ 100.00  ตามล าดับ) 

2. จากการประเมินความพร้อมข้อก าหนด Fundamental 12 ข้อ พบว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกข้อก าหนดพื้นฐาน  

3. จากผลการประเมินความพร้อมของบริษัทฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารมาตรฐาน BRC issue 7 พบว่า

ได้ 6 Minor แสดงว่าได้เกรด A/A+   

ค าส าคัญ:  ความปลอดภัย, อาหาร, แช่เยือกแข็ง, ผู้ค้าปลีก, อันตราย 
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ABSTRACT 

This independent study investigated the evaluation of readiness of a frozen seafood product company 

towards compatibility of food safety management system in accordance with the BRC Global standard for food 

issue7 by conducting the observation and auditing evidence. Readiness evaluation topics were conducted following 

BRC Global standard for food issue7 which consisted of seven main requirements, such as Section 1-Senior 

management commitment, Section 2-Food safety plan HACCP, Section 3-Food safety and quality management 

system, Section 4-Site standards, Section 5-Product control, Section 6-Process control, and Section 7-Personal 

which has Twelve Fundamental requirements, such as Senior management commitment and continual improvement 

(1 .1), The food safety plan-HACCP (2), Internal audits (3.4), Management of suppliers of raw materials and 

packaging (3.5.1), Corrective and preventive actions (3.7), Traceability (3.9), Layout, product flow and 

segregation (4.3), Housekeeping and hygiene (4.11), Management of allergens (5.3), Control of operations 

(6 . 1 ), Labelling and pack control (6.2), Training: raw material handling, preparation, processing, packing and 

storage areas (7.1) moreover they have 305 clauses.  

The representative samples in this research are from a frozen seafood product company. The research tool 

is BRC issue 7 self assessment questionnaires. The statistical methods are Frequency Measurement, Percentage. 

The Research Result:  

1. From the evaluation of readiness in seven main requirements, it was found that the company has the 

highest level of readiness in all main requirements (100.00, 100.00, 96.00, 96.07 100.00 and 92.65 percent 

of evaluation scores, respectively).  

2. From the evaluation of readiness in twelve fundamental requirements, it was found that the company 

has the readiness in all fundamental requirements. 

3. From the evaluation of readiness of a frozen seafood product company in accordance with the BRC 

Global standard for food issue7, it was found that the company has 6 Minor so A/A+ grade. 

Keywords:  Food, Standard, BRC, GMP, HACCP 
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การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อม โดยบูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการ 

และการวิจัย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อม โดยการบูรณาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการ

วิจัย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ (1) พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง (2) พัฒนาทักษะ

วิชาชีพด้านช่างเชื่อมส าหรับนักเรียนโรงเรียนแม่ปั๋ง ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  และ (3) บูรณาการการ

เรียนการสอนวิชาวิจัยทางการศึกษาและการบริการวิชาการการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อมในรายวิชาการวิจัยทาง

การศึกษา ส าหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง จ านวน 25 คน และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ

ด้านช่างเชื่อม (ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเก่ียวกับงานเชื่อมเบ้ืองต้น แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ) แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการเข้า

ร่วมโครงการ และแบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อม มีความรู้ด้านทฤษฎีในหัวข้อต่างๆ สูงขึ้น 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 และมีทักษะในการปฏิบัติชิ้นงานแบบต่างๆ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  

นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้านช่างเชื่อม ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด และยังพบว่า นักศึกษาช่วยสอนมีความพึงพอใจในการบูรณาการ การบริการวิชาการและการวิจัย จากการเข้า

ร่วมการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคญั: ทักษะวิชาชีพช่างเชื่อม  การบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวจิัย 
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Abstract 

 This research is The Development of Welding Vocational skills by Integrating Instruction Academic 

Servicing and Researching : A Case Study in Ban Mae Pang School, Phrao District, Chiangmai. The objectives of 

this project are (1) To develope of a training curriculum on Welding Vocational skills for Grade 2 students in Ban 

Mae Pang School (2 )  To develope the Welding Vocational skills for students in Ban Mae Pang School, Phrao 

District, Chiangmai. (3 )  To Integrate Learning, Teaching in Educational Research and Academic Servicing of 

training of Welding Vocational skills in Educational Research for undergraduate students in Industrial Education, 

Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL). A sample was selected from 25 

students of Grade 2  in Ban Mae Pang School and 5  undergraduate students in Industrial Education, Faculty of 

Engineering. The research instruments are a training curriculum on Welding Vocational skills (Including of theory 

and practical part involved with the basic welding, performance appraisal form, Achievement learning testing form 

both theory and practical part), satisfaction assessment form in project participating and student survey form 

academic service integration to the enrolling course and research. The results have shown that students who attended 

Welding Vocational skills training gained knowledge about theory in many topics with a statistical significance of 

0.01 and have operations management skills and pass criteria. Moreover, The results have shown that students who 

attended training are satisfied with Welding Vocational skills training in overall image in maximum level. 

 Furthermore, The results have shown that the Teaching Assistants that attended in Welding Vocational 

skills training, are satisfied with Integrating Academic Servicing and Researching in overall image in maximum 

level. 

Keywords: Welding Vocational skill, Integrating Instruction, academic service and research 
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การศึกษาทักษะภาษาอังกฤษของชาวบ้านชุมชนบ้านเดียม  

ต าบลเชียงแหวอ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

โศภิดา บุญจ านง 

 

The Study of English Skills of Ban Deam Villagers, Cheangweah Sub – District,  

Kumpawapi District, Udon Thani Province. 

Sopida Boonchamnog 

 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

Office of General Education, UdonThaniRajabhat University 

*Corresponding author. E-mail : wetchaninnart@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะภาษาอังกฤษของชาวบ้านชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว

อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่มได้แก่ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนบ้านเดียม 2) กลุ่มแม่บ้านโฮมสเตย์บ้านเดียม และ3) กลุ่มคนขับเรือน าเท่ียว เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

การไม่ได้ต้อนรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติบ่อยนัก ส่งผลให้การสนทนาเกิดความไม่ม่ันใจ รู้ค าศัพท์น้อย และนักเรียนทุก

คนต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมากขึ้น ด้านกลุ่มแม่บ้านโฮมสเตย์บ้านเดียมและกลุ่มคนขับเรือน าเท่ียวสามารถ

สื่อสารเป็นค าๆ ไม่สามารถสนทนาเป็นประโยค ปัญหาท่ีพบในการน าเท่ียวคือการใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายสถานท่ี 

เนื่องจากคนขับเรือบางคนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คนท่ีพูดได้จะสื่อสารได้แค่ระดับค าหรือประโยคสั้นๆ กลุ่ม

คนขับเรือจึงต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการท่องเท่ียวให้มากข้ึน 

ค าส าคญั: ทักษะภาษาอังกฤษ , มัคคุเทศก์น้อย 

 

Abstract 

This research aimed to study the English skills of Ban Deam villagers, Cheangweah sub – district, 

Kumpawapi district, Udon Thani province. The sample groups were primary school students (grade 4 - 6) at Ban 

Deam School, Ban Deam Home stay hosts, and boat drivers at Ban Deam dock. The tools used to collect data were 

the interviews and the questionnaires. 

The study revealed that the students had little opportunity to serve foreign tourists since they cannot speak 

English fluently, are not confident in speaking English, and know few vocabularies therefore; they would like to 

learn more English. Home stay hosts and boat drivers could speak little English words but they could not 

communicate in sentences. The problems found in the trip was describing the place because some boat drivers could 

not communicate English and the someone could communicate in word or short sentences so boat drivers group 

need to learn more English for tourism. 

Key words: English skill, Young Tour Guide 
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การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าในกลุ่มเครื่องส้าอาง น ้าหอม 

และอุปกรณ์เสริมสวย 

นภนนท์  หอมสุด1, ภูวนันท์ศิริ สุวรรณธนู2 และภษร ปริญญาวิสุทธิ3 

 

 Marketing communication affecting cosmetic brand trust via fan page  

cosmetics, perfumes and accessories member. 
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1Assistant professor, (Department of marketing,Faculty of Management,Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi 

76120) 

2,3students (Department of marketing,Faculty of Management,Silpakorn University Phetchaburi IT Campus,Phetchaburi 76120) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือสารตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าประเภทเครื่องส าอาง

ของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มห้องเครื่องส าอาง น้ าหอม และอุปกรณ์เสริมสวย )Facebook) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ มีจ านวน400คน คือผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มห้องเครื่องส าอาง น้ าหอม และอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 683.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

)Multiple Regression Analysis) คือการโฆษณา )X1) การประชาสัมพันธ์ (X2) การขายโดยพนักงานขาย (X3( การส่งเสริมการตลาด )X4 (

) การจัดกิจกรรมX5) การใช้ส่ือออนใลน์ (X6 (มีอิทธิพลต่อการความเชื่อมั่นในตราสินค้า )Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสมการ 0.05

 พยากรณ์คือY =  0.715+ (0.187) X1 + (0.284) X2 + (0.267) X4 ผลการวิจัยพบว่าการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าประเภทเครื่องส าอาง ประโยชน์ที่ใด้จากการวิจัยคือผู้บรหิารสามารถให้ความส าคัญกับการโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใด้อย่างถูกต้องและชัดเจนสามารถสร้างความ
ใด้เปรียบทางการแข่งขันและน าใปสู่ความใว้วางใจในตราสินค้าของผู้บริโภค 

ค้าส้าคัญ   :การส่ือสารการตลาด , ความเชื่อมั่น, ตราสินค้า 

 

Abstract 

         This research aims to study the communications market to influence confidence in branded consumer products such as cosmetics. 

In the rooms, cosmetic, perfume and accessories (Facebook) to predict the quantitative research methods. The sample used is a 

consumer-based products. In the rooms, cosmetic, fragrance and accessories. The instrument used for this research. Queries with 

coefficients of confidence equals 0.836 analyzed by using regression analysis multiple (Multiple Regression Analysis) is an ad (X1), 

public relations (X2), sales by salesperson (X3), promotion (X4), events (X5), use online media (X6) influence the confidence in 

the brand (Y) 0.05 and significantly predictive equation is Y = 0.715+ (0.187) X1 + (0.284) X2 + (0.267) X4 research found 

that advertising publicity. And promotion affect confidence in the brand cosmetics category. The benefits of the research. Administrators 

can focus on advertising. Public relations And promotion of the factors that affect the confidence of consumers have accurate and clear. 

You can create a competitive advantage. And to trust in the brand among consumers. 

Keywords: marketing communication, trust, brand. 
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี1 

วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท 

 

Consumer Satisfaction towards Integrated Marketing Communications of Community 

Products PhaSook, Kumpawapee, Udonthani 

WatchirachiWetchaninnart 

 

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี 41000 

Department of Marketing, Faculty of Management Science, UdonthaniRajabhat University, Udonthani Province, 41000 

*Corresponding author. E-mail : wetchaninnart@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชม2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ชุมชมของผู้บริโภค

จ าแนกตาม อายุ การศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชน ร้านค้าปลีก 

การออกร้านร่วมกับภาครัฐและเอกชน และนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาศึกษาดูงานจ านวน 466 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนและ

แบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที และความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 46 ปี

ขึ้นไป สถานภาพสมรส จบการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อ

เดือน ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.53) และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.34, x = 3.19, x = 3.18)มีเพียงด้านการขายโดย

พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ท่ีผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.99และ x = 3.93) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการของผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลผาสุกแตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  

                                                           

1 บทความนี้เป็นการน าเสนอเนื้อหาสว่นหนึ่งของงานวิจัยเรือ่งการพัฒนาการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
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Abstract 

The objectives of the research were 1) to study the satisfaction of customers toward Integrated Marketing 

Communicationsin community products and 2) to compare the satisfaction of customers toward Integrated Marketing 

Communicationsin community products with the following as age, education, and occupation. The population of 

this research was the customers who were buying the product from community stores, retailers, the OTOP fairs and 

tourists, which were 466 people. The sample was selected by using Proportion Sampling and Accidental sampling. 

A questionnaire was used as the tool in this research. A data was analyzed by using percentage, mean, standard 

deviation, t-test and One – Way Analsisy of Variance. The results of this research were found that the most 

customers were female, which aged over 46 years old, married, completed primary education and had agriculture 

occupation Average income was between 5,001 – 10,000 Baht per month. With overall, the level of satisfaction 

of customers toward Integrated Marketing Communicationswas at high level ( x = 3 . 53 ) . Moreover, customers 

were satisfied in each at medium level ( x = 3.36 , x = 3.20 , x = 3.18) . In the factor of personal selling and 

public relation, customers were satisfied at high level ( x = 3.99 and x = 3.93). The hypothesis test showed that 

the differences of age, education and occupation affected customer satisfaction towards Integrated Marketing 

Communicationsof community products of PhaSook differently. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจ   

ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

สุระศักดิ์  พันธุระ 

 

 The Relationship Between Good Governance-Based Educational Administration and 

Job Satisfaction of Teachers under Buriram Primary Education Service Area Office 4 

Surasak  Phanthura 

    

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ จังหวัดบรุรีัมย์ 31000 

Department of Education, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University, Thailand 

*Corresponding author. E-mail  : vichakarn.su@gmail.com   

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต 4  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  ครู  322  คน  ได้จากการสุ่มประชากรโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan)  และใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random Sampling) 

อย่างมีสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist)  และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดับ  

ประกอบด้วยแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ  .94  และ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ  .95  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ผลการวิจัยพบว่า 

 1.  การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต  4  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านจะอยู่ในระดับมาก   

 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านจะอยู่ในระดับมาก 

 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์   เขต  4  ในภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 

ค าส าคญั : หลักธรรมาภิบาล  ความพึงพอใจ 
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Abstract 

          The purposes of this research was to study the relationship between good-based governance Educational 

administration and job satisfaction of teachers under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 .   The 

samples of this research were 322  teachers, selected from a total population through the table of Krejcie and 

Morgan.  A stratified random sampling technique was also employed according to school sizes.  The  research 

instrument was a questionnaire with two parts of a checklist and a   5-rating scale part covering the questions about 

good governance-base educational administration with the reliability of 0 . 94 .   Moreover, the job satisfaction 

questionnaire possessed the reliability of 0.95.  The collected data were analyzed by using percentage, mean, and 

standard  deviation.  The hypothesis was tested by using Pearson Product-moment Correlation Coefficient at a 

statistical significant level of .05.   

  The results of the study were as follows : 

 1 .   The good governance-based educational administration of the administrators under Buriram Primary 

Education Service Area Office 4  was at a high level in overall and each aspect. Having considered each aspect, it 

showed that all aspects were also found at a high level. 

 2.  The teachers’ job Satisfaction was at a high level in overall and each aspect.  Having considered each 

aspect, it showed that all aspects were also found at a high level. 

  3.  The relationship between good governance-based educational administration of the administrators and 

the teachers’ job satisfaction was positive at a statistical significant level of .01, and the relationship was relatively 

at a high level. 

Keywords: Good Governance, Satisfaction 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

มินตรา โกเมนไทย 

 

Factors influencing purchasing decision of Sticker in Line Application of consumers in 

Bangkok Metropolitan Area 

Mintra Komenthai 

 

ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพมหานครฯ 

International Business Management, Faculty of General Management, Stamford University Bangkok 

*Corresponding author. E-mail: m.komenthai@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสิน ใจซื้อสติ๊กเกอร์ใน

แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 วิธีด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการเกบบรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 000 คน ของ

ผู้บริโภคท่ีใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการวิเคราะห์ระดับความคิดเหบนจ าแนก

ตามข้อมูลประชากรศาสตร์ และท าการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค โดย

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกต่าง สถิติทดสอบ

ความแปรปรวน และสถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ใน

แอพพลิเคชั่นไลน์ท่ีแตกต่างกันในเรื่องของอายุและอาชีพจะมีระดับความคิด พฤติกรรมและทัศนคติในการวิเคราะห์

ตัดสินใจในระดับท่ีต่างกัน ในเรื่องของรายได้มีความสัมพันธ์ในการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตามระดับรายได้ของแต่ละ

บุคคล ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นไลน์

ไม่ต่างกัน ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่ายมีการตระหนักถึงความต้องการและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภค ส่วนตัวแปรด้านราคา ตัวแปรด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น

ไลน์ และปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันพบว่ามีการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ไม่ต่างกัน 

ค าส าคญั: การตัดสนิใจซื้อสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชัน่ไลน,์  ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) To study of demography factors, Affecting decision to purchase stickers 

in Line application of consumer in Bangkok 2) To study of marketing mix factors, Influence decisions to purchase 

stickers in Line application of consumer in Bangkok 3)  To study behavior of consumers, Affecting decision to 

purchase stickers in Line application of consumer in Bangkok   

 Research Methodology: The sample consisted of study was conducted through survey research with the 

purpose to propose suggestions to factors involved sticker in Line application of consumer in Bangkok. The sample 

size of 400 consumers acquired for adequate representation of population. The analysis was based on multivariate 

statistical techniques including Frequency, Mean, Standard deviation, T-test, One-Way ANOVA and Pearson’s 

Product Moment correlation Coefficient analysis. The most common level of significance selected is alpha = 0.05 

 Research findings were as follows: Demography factors by age, career and income are different to purchasing 

decision of sticker in line application that is different. The factors of gender, marital status and education level are 

different to purchasing decision of sticker in line application does not differ, In matters of age and career have levels 

idea, behavioral and attitude are analysis to purchasing decision be different. In terms of income has a relationship 

to influence buying decisions based on the income level of the individual. Marketing mix factors by product and 

place affect to purchasing decision of sticker in line application a statistical significant level of 0 .05  Price and 

promotion did not affect to purchasing decision of sticker in line application and Behavior of consumers factors that 

are different, In terms of product and place are aware of the demand and satisfaction that influence purchase decisions 

that meet the demand of consumers. Was found that there was a decision to purchasing decision of sticker in line 

application does not differ. 

Keywords: The decision to purchase stickers in Line applications,  Marketing Mix. 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดท่ีทันสมัยด้านการศึกษา1 

สุภาพร คงศิริรัตน์2 

  

King Chulalongkorn and the Concept of Modernity in Education3 

Supaporn Kongsirirat4 

    

1บทความวจิัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความทันสมัย 

2รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3This research article is part of the research project titled King Chulalongkorn and Modernity. 

4 Associate Professor, Department of Thai, Faculty of Humanities, Naresuan University, Mueng District, Phitsanulok Provinve, 65000 

*Corresponding author. E-mail  : supapornk7@yahoo.com   

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดท่ีทันสมัยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวโดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับลักษณะของคนทันสมัย (modern man)  ของอเลกซ์ อิงเคลเลส (alex Inkeles) มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับความคิดท่ีทันสมัยของพระองค์โดยศึกษาจากพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานให้บุคคล

ต่าง ๆ และได้มีการรวบรวมตีพิมพ์เป็นรูปเล่มจ านวน 10 เรื่อง  ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงมองว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ  กล่าวคือการศึกษาช่วยพัฒนาคนให้มีโลก

ทัศน์ ช่วยสร้างและพัฒนาอาชีพ และยังเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาจริยธรรมด้วย  นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชทัศนะว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชาติ  โดยต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ

นโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ 

ค าส าคัญ: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  การศึกษา  ความทันสมัย   ความคิดท่ีทันสมัย   

 

Abstract 

         This article aimed to study the concept of modernity in education of King Chulalongkorn.  Alex Inkeles’s 

concept of Modern Man was applied in the analysis of publishing 10 letters written by King Chulalongkorn to 

different individuals in order to study the king’s modern outlook.  The findings revealed that King Chulalongkorn 

projected a view that education was a tool for human and national development in that education helped enhance 

one’s worldview as well as create and develop one’s career, and that it was also a tool to elevate one’s ethical life.  

In addition, King Chulalongkorn expressed a view that education as a tool for national development must be 

employed in accordance with the national policies and strategies. 

Keywords: King Chulalongkorn, education, modernity, modern outlook 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เร่ืองจากปก ของนิตยสาร 

ฅ.คน Magazine ในช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2557 จ านวน 63 เรื่อง โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของสารคดี ได้แก่ 

ชื่อเรื่อง ความน า เนื้อเรื่อง และบทสรุป ด้วยเกณฑ์ท่ีสังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการด้านวรรณกรรมสารคดี ผล

การศึกษาพบว่า 1. ด้านกลวิธีการตั้งช่ือเร่ือง มีกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง 3 ลักษณะ คือ 1.กลวิธีการน าชื่อเจ้าของชีวประวัติ

มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง พบว่าส่วนใหญ่มีการน าชื่อเจ้าของชีวประวัติมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง 2.กลวิธีการบอก

เนื้อหาของชื่อเรื่องพบว่ามีการบอกเนื้อหา 3 ลักษณะ คือ บอกเนื้อหาอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา บอกเนื้อหาอย่าง

คลุมเครือ และบอกเนื้อหาแบบแฝงนัย และ3. กลวิธีการน ากลวิธีทางภาษามาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง ปรากฏ 5 กลวิธี คือ 

แบบเล่นสัมผัสคล้องจอง แบบซ้ าค า แบบเล่นเสียง เล่นค า แบบใช้โวหารความเปรียบ และแบบผสมผสาน 2. กลวิธีการ

เขียนความน า มี 5 กลวิธี คือ แบบบรรยาย แบบอ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวัติ แบบตั้งค าถาม แบบพรรณนาความ 

และแบบผสมผสาน  3. กลวิธีการน าเสนอเนื้อเร่ือง พบ 5 กลวิธี คือ บรรยาย พรรณนา อธิบาย การอ้างค าพูดของ

เจ้าของชีวประวัติ และการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 4. กลวิธีการเขียนบทสรุป พบ 5 กลวิธี คือ การสรุปด้วย

ภาพรวมของชีวประวัติ การสรุปด้วยจุดเน้นของชีวประวัติ การสรุปชีวประวัติด้วยทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน การสรุป

โดยใช้ค าพูดของบุคคล และการสรุปด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งของเจ้าของชีวประวัติ 

ค าส าคัญ :  กลวิธีการน าเสนอ  สารคดีชีวประวัติ  นิตยสาร ฅ.คน Magazine  คอลัมน์เรื่องจากปก 

 

Abstract 

         This research article aimed to study the presentation techniques of 63 biographies in the Cover Story Column 

in Kor Kon Magazine during the years 2005-2014.  The analysis focused on the structural features of non-

fiction, namely the title, the content and the conclusion using the criteria synthesized from the concepts of non-

fiction scholars.  The findings revealed the following: 1.  The technique for phrasing the title which comprised 3 

methods: 1. including the name of the person featured in the biography in the title; 2. categorizing based on the 

contents which could be sub-divided into 3 characteristics, namely a clear-cut and to-the-point title, an ambiguous 
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title, and a title with implication; and 3. employing linguistic methods which comprised 5 methods, namely, using 

rhymes, using repetition, playing with sounds, playing with words, using figurative language, and using mixed 

methods; 2. The technique for writing the introduction which comprised 5 methods, namely describing, quoting 

a statement from the person featured in the biography, questioning, depicting, and a mixed-method technique; 3 . 

The technique for presenting the content which comprised 5  methods, namely describing, depicting, explaining, 

quoting, and referring to other sources; 4. The technique for writing the conclusion which comprised 5 methods, 

namely presenting the overall picture of the biography, emphasizing certain parts of the biography, presenting the 

writer’s own viewpoint, quoting from another person, and referring to a situation in the life of the person featured 

in the biography. 

Keywords: presentation technique,  biography,  Kor Kon Magazine,  Cover Story Column 

 

บทน า 

  สารคดีชีวประวัติเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล

ที่แฝงไปด้วยข้อคิดในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้ วนิดา บ ารุงไทย อธิบายว่าสารคดีประเภทนี้นอกจากจะบอกเล่า

ประวัติความเป็นมา การด าเนินชีวิต และการท างานของเจ้าของชีวประวัติแล้ว ยังให้แง่มุมเกี่ยวกับชีวิต 

ตลอดจนแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีอาจเป็นแบบอย่างในการสร้างค่านิยมที่ดีแก่ผู้อ่าน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจ

ในความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังอาจสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นไป ทัศนคติ ค่านิยม ของสังคม ตลอดจน

ประวัติศาสตร์อื่น ๆ ตามที่เจ้าของประวัติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย (2545, น. 102) ดังนั้น สารคดี

ชีวประวัติจึงเป็นวรรณกรรมที่ให้คุณค่าแก่ผู้อ่านหลายด้าน เช่น ด้านการให้ประสบการณ์โดยอ้อม ด้าน

แนวคิดในการด าเนินชีวิต และด้านบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

 ปัจจุบันสารคดีชีวประวัติเป็นงานเขียนที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางทั้งในลักษณะ

หนังสือเล่ม บทสัมภาษณ์และบทความ ซึ่งน าเสนอเป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยมักจะ

น าเสนอชีวประวัติของบุคคลเพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือน าเสนอให้เห็นเรื่องราวชีวิตโดยย่อ ทว่าในช่วง 

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2557 ได้มีนิตยสารรายเดือนที่น าเสนอสารคดีชีวประวัติเกือบตลอดทั้งเล่ม คือ 

นิตยสาร ฅ.คน Magazine ซึ่งผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด  

 นิตยสารฉบับนี้เน้นเสนองานเขียนประเภทสารคดีที่มีเนื้อหาหลากหลาย โดยเฉพาะสารคดี

ชีวประวัติที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของบุคคลจากหลากหลายชนช้ัน ท าให้ผู้อ่านทราบถึงแนวคิดและมุมมอง

ของเจ้าของชีวประวัติ ผ่านเรื่องราวชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ดังจะเห็นได้จาก จดหมายที่ส่งมาแสดงความ

คิดเห็นในคอลัมน์ ‘เสียงจากซอง’ ดังนี้ (เมย์, 2555, น. 15) 

 ...เขียนมาในครั้งนี้ ก็ด้วยอยากจะขอบคุณ ‘ฅ.คน’ ค่ะ เพราะทั้ง 72 เล่มที่ได้อ่าน มันได้สร้าง

อะไรหลาย ๆ อย่างให้เกิดกับความคิดและชีวิตมากมายจริง ๆ คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าส่ิงดี ๆ และ

ประสบการณ์ดี ๆ หลาย ๆ อย่างในชีวิตวันนี้ ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการได้รู้จักกับ ‘ฅ.คน’…รู้สึกว่าความคิด

เติบโตขึ้นก็เพราะ ‘ฅ.คน’ และทีวีบูรพา รู้สึกว่า ‘ฅ.คน’ และทีวีบูรพา เป็นเหมือนครูคนหนึ่งของชีวิตเลย

ทีเดียว... 

 ในบรรดาคอลัมน์ทั้งหมดที่น าเสนอชีวประวัติในนิตยสารฉบับนี้ คอลัมน์  เรื่องจากปก ถือเป็น

คอลัมน์หลักที่ส าคัญของนิตยสารฉบับนี้ เนื่องจาก ปกเป็นส่วนส าคัญที่สุดของหนังสือที่สามารถดึงดูด
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ความสนใจจากผู้อ่าน เปรียบเสมือนหน้าต่างบานแรกของนิตยสารในการส่ือแนวคิดและแนวเนื้อหา 

ตลอดจนความคิดของผู้จัดท านิตยสาร อีกทั้งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของนิตยสารฉบับนั้น (มาลี บุญศิริ

พันธ์, 2546 , น. 246 – 247) ดังนั้น บุคคลที่น ามาขึ้นปกของนิตยสาร ฅ.คน Magazine จึงต้องมีความ

น่าสนใจ จึงได้รับเลือกให้ขึ้นปกนิตยสาร และแน่นอนว่า เรื่องราวที่น ามาเสนอในคอลัมน์นี้ ย่อมมี

ความส าคัญ น่าสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ 

 นอกจากนี้ เรื่องราวชีวิตของบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นปกนิตยสาร ฅ.คน Magazine ยังได้ผ่าน

การน าเสนอทางโทรทัศน์ในรายการสารคดี คนค้นฅน ของ บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ซึ่งได้รับความนิยมจาก

ผู้ชมมาแล้ว จึงน ามาขยายเรื่องราวและมุมมองต่าง ๆ ของบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นในคอลัมน์นี้ จึงเป็นเครื่อง

ยืนยันได้ว่า คอลัมน์ เรื่องจากปก น าเสนอชีวประวัติของบุคคลที่มีความน่าสนใจ  

 อย่างไรก็ตาม เรื่องราวชีวิตของบุคคลบางคนที่น ามาขึ้นปกนิตยสารได้ถูกน ามาเผยแพร่ในคอลัมน์ 

เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine ก่อนแล้วจึงน าเสนอในรายการสารคดี คนค้นฅน เช่น สารคดี

ชีวประวัติเรื่อง หมอล็อต สัตว์ป่า ภารกิจ ชีวิต และหัวใจ ซึ่งน าเสนอเรื่องราวของ หมอล็อต สัตวแพทย์

หนุ่มที่อุทิศตัวให้กับการรักษาสัตว์ที่อยู่ในป่า หากทราบว่ามีสัตว์ป่าเจ็บป่วยจากที่ใด เขาจะเดินทางไป

ช่วยเหลือจนถึงที่ โดยไม่ค านึงว่าระยะทางจะห่างไกลเพียงไร แม้บางครั้งต้องเป็นหนี้สินเพื่อน าเงินไปซื้อ

อุปกรณ์รักษาสัตว์ก็ตาม ชีวประวัติเรื่องนี้ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (2551, น. 136) ประธานกรรมการ

อ านวยการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ คนค้นฅน ได้กล่าวถึงการตอบรับของผู้ที่ได้อ่านเรื่องของ 

หมอล็อต ก่อนถูกน าเสนอผ่านทางรายการสารคดีโทรทัศน์ คนค้นฅน ความว่า “…เรื่องนี้ผมท ารายการ

โทรทัศน์ซึ่งจะออกอากาศให้ชมต้นปี 2551 แต่คุณโดม – ปองธรรม สุทธิสาคร หัวหน้ากองบรรณาธิการ

หุ่นเพรียวลมของเราเขียนลงในนิตยสาร ‘ฅ.คน’ ให้ได้อ่านกันก่อน ขนาดเอารูปช้างขึ้นปก หมอล๊อต

ยังฮอตขนาดมีแฟนคลับคนรักหมอล๊อตกันตรึมแล้ว ถ้าออกทีวีจะขนาดไหน..”.  

 จากทัศนะดังกล่าวอนุมานได้ว่าคอลัมน์ เรื่องจากปก น่าจะมีกลวิธีการน าเสนอเรื่องราวชีวิตของ

บุคคลได้อย่างน่าสนใจและชวนให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ ดังนั้น การศึกษาวิจัยฉบับนี้จึงประสงค์ที่จะ

ศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine เพื่อ

รวบรวมองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีการน าเสนอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสารคดี

ชีวประวัติของวงวรรณกรรมไทยต่อไป  

 จากการศึกษากลวิธีการน าเสนอในสารคดีชีวประวัติพบว่ามีผู้ได้ศึกษาไว้พอสมควร เช่น ลักษณ

หญิง รัตรสาร (2519, หน้า 64 – 66) ได้ศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติของสมเด็จกรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง พบว่ามีลักษณะเหมือนเล่าให้ฟัง โดยมีการอ้างค าบอกเล่าจากเจ้าของ

ชีวประวัติ มีการเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่แสดงลักษณะของเจ้าของชีวประวัติ อีกทั้งยังมีการเล่าถึง

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เจ้าของชีวประวัติมีชีวิตอยู่เป็นเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปด้วย ท าให้

ชีวประวัติที่น าเสนอมีความน่าสนใจ  

 ศิริลักษณ์ ศรีกล่ า (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีอัตชีวประวัติเรื่อง ‘เกิด

วังปา-รุสก์’ ของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ตามโครงสร้างของสารคดีพบว่ามีกลวิธีการตั้ง

ชื่อเรื่องตามเหตุการณ์ สถานที่ และการใช้ชื่อเฉพาะ ด้านการเขียนความน ามีกลวิธีการเขียนด้วยการเล่า

เท้าความ การอธิบาย การเล่าความเป็นความมาของเหตุการณ์ การบอกเจตนาในการแต่ง การเล่าข่าวหรือ
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เหตุการณ์ การแสดงทัศนะ การเล่าการเดินทาง และการแสดงความรู้สึก ด้านกลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่อง มี

การอ้างอิงข้อมูลจากค าบอกเล่า จดหมาย และเอกสารทางราชการ นอกจากนี้ยังมีการแทรกบทสนทนา

หรือค าพูดของบุคคลในเหตุการณ์ด้วย มีกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย้อนหลัง ตามส าดับปฏิทิน บางมีเล่าสลับ

เวลา และเหตุการณ์ โดยใช้ค าที่ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ ตลอดจนีการใช้โวหารภาพพจน์ในการสร้างความ

สะเทือนอารมณ์ และบทสรุปปิดท้ายพระองค์ใช้กลวิธีการแสดงความรู้สึก การอธิบาย การทิ้งท้ายให้

ติดตามตอนต่อไป การแสดงความคิดเห็น การสรุปความ การท านายเหตุการณ์ การชักชวนให้ปฏิบัติตาม 

และการกล่าวถึงแผนที่จะท าต่อไปในอนาคต นอกจากนี้พาขวัญ สิงหเทพ (2547, หน้า 116 – 117) ยัง

เสนอว่าสารคดีอัตชีวประวัติเรื่องนี้ยังมีกลวิธีการเสนอเรื่องที่น่าสนใจ คือ มีการใช้บุรุษสรรพนามที่ 1 และ 

3 เป็นผู้เล่าเรื่อง มีการใช้บรรรยายและพรรณนาโวหารในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานที่ 

บุคคล และบรรยากาศ อีกทั้งมีการใช้อุปมาโวหารในการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น 

 นอกจากนี้ รื่นฤทัย สัจจพันธ์ (2543, หน้า 127) ยังได้กล่าวถึงกลวิธีการน าเสนอสารคดี

ชีวประวัติในปัจจุบันว่ามีลักษณะการน าเสนอที่ท าให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้อันเป็นข้อเท็จจริงไปพร้อมกับ

สุนทรียภาพทางอารมณ์ท านองเดียวกับวรรณกรรมบันเทิงคดี กล่าวคือเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว

ชีวิตของเจ้าของประวัติ ด้วยกลวิธีการเขียนอย่างนวนิยายที่สร้างให้เจ้าของชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องมี

อารมณ์และความคิด มีการใช้บทสนทนา มีการสร้างฉากบรรยากาศ มีการสร้างผู้เล่าเรื่องแทนการใช้

ผู้เขียนเป็นคนเล่าเรื่อง รวมถึงก าหนดให้ผู้ใกล้ชิดกับเจ้าของประวัติเป็นผู้เล่าเรื่อง เป็นต้น  

 จากการศึกษากลวิธีการน าเสนอในสารคดีชีวประวัติบุคคลที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นยังไม่พบว่ามีผู้

ศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine จึงเป็น

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ท าให้สนใจที่จะศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในนิตยสารฉบับนี้ เพื่อ

เป็นบทบันทึกหนึ่งของกลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติของไทยสืบไป 

 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของสารคดีชีวประวัติ โครงสร้างสารคดี  และกลวิธีการ

น าเสนอสารคดีชีวประวัติ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสารคดีชีวประวัติ 

 2. รวบรวมสารคดีชีวประวัติจากคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine โดยคัดเลือก

สารคดีชีวประวัติที่น าเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลเพียงคนเดียว ทั้งหมด 63 เรื่อง 

 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการน าเสนอสารคดีและสารคดีชีวประวัติ เพื่อ

เป็นการทบทวนวรรณกรรมและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 

 4. น าข้อมูลสารคดีชีวประวัติทั้ง 63 เรื่องมาวิเคราะห์กลวิธีน าเสนอตามลักษณะโครงสร้างของสาร

คดี ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง กลวิธีการเขียนบทน า กลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่อง และกลวิธีการ

เขียนบทสรุป 

 5. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผลในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์  
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ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน 

Magazine จ านวน 63 เรื่อง ตามโครงสร้างของสารคดี 4 องค์ประกอบ คือ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง กลวิธีการ

เขียนความน า กลวิธีน าเสนอเนื้อเรื่อง และกลวิธีการเขียนบทสรุป สรุปผลได้ดังนี้ 

 1. กลวิธีการต้ังชื่อเรื่อง  

 ด้านกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องของสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน 

Magazine พบว่ามีกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง 3 ลักษณะ คือ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องโดยน าชื่อเจ้าของชีวประวัติมา

เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง กลวิธกีารบอกเนื้อหาของชื่อเรื่อง และกลวิธีการน ากลวิธีทางภาษามาใช้ในการตั้ง

ชื่อเรื่อง ดังนี้ 

  1.1 กลวิธีการต้ังชื่อเรื่องโดยน าชื่อเจ้าของชีวประวัติมาเป็นส่วนหน่ึงของชื่อเรื่อง 

  จากการศึกษาพบว่าคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine มีการน าชื่อ

เจ้าของชีวประวัติมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องจ านวน 51 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 81 เช่นเรื่อง รัตนา สัจจเทพ 

ปมชีวิต ผลิตนักสู้  (จิรา บุญประสพ, 2549, น. 32) มีการน าชื่อเจ้าของชีวประวัติคือ ‘รัตนา สัจจเทพ’ 

มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง เป็นต้น 

  ส่วนอีก 12 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 19 ไม่ได้น าชื่อเจ้าของชีวประวัติมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

ชื่อเรื่อง เช่นเรื่อง คุณยาจอมซ่าส์ !! กับ ‘ยาวิเศษ’ ในหัวใจ (ปองธรรม  สุทธิสาคร, 2551, น. 38) 

เป็นต้น 

  1.2 กลวิธีการบอกเนื้อหาของชื่อเรื่อง  

  การตั้งชื่อเรื่องของสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์  เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน 

Magazine มีกลวิธีการบอกเนื้อหาของชื่อเรื่อง 3 ลักษณะโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การตั้งชื่อ

เรื่องในลักษณะที่บอกเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมามีจ านวน 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57 การตั้งชื่อเรื่องใน

ลักษณะคลุมเครือ มีจ านวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24 และการตั้งชื่อเรื่องในลักษณะที่บอกเนื้อหา

โดยนัยมีจ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19 รายละเอียดดังนี้ 

   1.2.1 บอกเนื้อหาชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา 

   การตั้งชื่อในลักษณะนี้จะแสดงเนื้อหาที่น าเสนออย่างชัดเจนพบว่ามี 3 ลักษณะ คือ 

   1) บอกเนื้อหาว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของใคร การตั้งชื่อเรื่องในลักษณะนี้จะใช้ชื่อ

หรือฉายาของเจ้าของชีวประวัติน า และตามด้วยส่วนขยายท่ีบอกตัวตนของเจ้าของชีวประวัติมาใช้ในการตั้ง

ชื่อเรื่อง เพื่อบอกให้ทราบว่าเรื่องที่น าเสนอนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของใคร เช่นเรื่อง ลุงด า ท่าชะม่วง เฒ่านัก

สู้ผู้รอนแรมไปในทะเลชีวิต (ชยฤกษ์ หะนนท,์ 2554, น. 31)  

   2) บอกเนื้อหาว่าบุคคลนั้นมีเรื่องราวชีวิตอย่างไร การตั้งชื่อในลักษณะนี้ผู้เขียน

จะน าชื่อของเจ้าของชีวประวัติมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง และมีประโยคที่แสดงเรื่องราวชีวิตให้ผู้อ่านพอ

ทราบคร่าว ๆ ว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไร ท าอะไร เช่นเรื่อง จากเด็กวัดถึงรัฐมนตรีเขย่าโลก บนเส้นทางชีวิต 

น.พ.มงคล ณ สงขลา (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2550, น. 27)  
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   3) บอกประเด็นที่น าเสนอ การตั้งชื่อเรื่องในลักษณะนี้จะแสดงประเด็นที่น าเสนอ 

เช่นเรื่อง วันน้ีของรุ่ง วันที่แม่รู้เดียงสา (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2549, น. 34) บอกประเด็นให้ผู้อ่าน

ทราบว่าเรื่องนี้จะน าเสนอประเด็นชีวิตของรุ่งในช่วงเวลาปัจจุบัน    

   1.2.2 บอกเนื้อหาอย่างคลุมเครือ 

   การตั้งชื่อเรื่องในลักษณะนี้จะไม่แสดงเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการน าเสนออย่าง

ชัดเจน แต่จะสร้างความฉงนสงสัย เรียกร้องความสนใจให้ผู้อ่านเกิดความต้องการทราบเรื่องราวและ

ติดตามอ่าน เช่นเรื่อง ลีโรดส์ บนเส้นทางแห่งความผูกพัน (อสมา ลิมป์ธนกุล, 2549, น. 22) และเรื่อง 

พอลล่า : ฉันเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหญิง (อิสอร, 2552, น. 33) 

   1.2.3 บอกเนื้อหาแบบแฝงนัย  

   การตั้งชื่อเรื่องในลักษณะนี้เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่บอกเนื้อหาที่น าเสนอโดยใช้ค าที่

แฝงนัย เช่นเรื่อง ความหมายแห่งทุกลมหายใจ พระไพศาล วิสาโล (กฤษกร วงค์กรวุฒิ, 2553, น. 

35) ชื่อนี้ใช้ค าที่แฝงนัยคือค าว่า ‘ลมหายใจ’ ซึ่งหมายถึง การมีชีวิต ดังนั้น ชื่อเรื่องนี้จึงบอกเนื้อหาที่

น าเสนอว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตอยู่ของพระไพศาล วิสาโล 

  1.3 กลวิธีการน ากลวิธีทางภาษามาใช้ในการต้ังชื่อเรื่อง 

  คอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine มีการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจโดยใช้

กลวิธีทางภาษา 5 กลวิธี โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ กลวิธีการเล่นสัมผัสคล้องจอง มีจ านวน 30 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48 กลวิธีการใช้โวหารความเปรียบ มีจ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 กลวิธีเล่นเสียง 

เล่นค า มีจ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3 และกลวิธีการซ้ าค า มีจ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3 

นอกจากนี้ยังพบว่าอีก 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11 มีการน ากลวิธีทางภาษาตั้งแต่สองกลวิธีขึ้นไปมาใช้ใน

การตั้งชื่อเรื่อง ส่วนอีก 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30 ไม่ปรากฏการใช้กลวิธีทางภาษาที่โดดเด่น คิดเป็นร้อย

ละ 26 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1.3.1 กลวิธีการเล่นสัมผัสคล้องจอง 

   การตั้งชื่อเรื่องโดยใช้กลวิธีการเล่นสัมผัสคล้องจอง เป็นการเล่นสัมผัสคล้องจอง 

ด้วยสัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ ท าให้ชื่อเรื่องมีสละสลวยดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เช่น เรื่อง สุข เศร้า 

เคล้าน้ าตา กว่าจะมาเป็น ‘เทพ’ (ปองธรรม สุทธสาคร, 2553, น. 79) มีการเล่นสัมผัสพยัญชนะในค าว่า 

สุข กับ เศร้า และเล่นสัมผัสสระ ในค าว่าเศร้า และเคล้า และสัมผัสสระอา ในค าว่า ตา กับค าว่า กว่า 

   1.3.2 กลวิธีการใช้โวหารความเปรียบ 

   กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบใช้โวหารความเปรียบ เป็นการน าค าที่เป็นสัญลักษณ์มา

ใช้เปรียบเทียบแทนเรื่องราวของเจ้าของชีวประวัติ เช่นเรื่อง ฟ้าหลังฝนของสไบทอง (ปองธรรม สุทธิ

สาคร, 2551, น. 39) ‘ฟ้าหลังฝน’ เป็นสัญลักษณ์ความเปรียบของการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือส่ิงใหม่ ๆ 

หลังจากที่ผ่านเรื่องราวเหตุการณ์อันเลวร้าย  

   1.3.3 กลวิธีเล่นเสียง เล่นค า 

   กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องโดยใช้กลวิธีเล่นเสียง เล่นค า เป็นกลวิธีท่ีผู้เขียนเลือกใช้ค าที่

เขียนเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันซ้ ามาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง เช่นเรื่อง เพียรท าความดีไม่มี

ความหมาย? จ่าเพียร พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (ปณัสย์ พุ่มริ้ว, 2553, น. 35) มีการเล่นค าซ้ าใน
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ค าว่า ‘เพียร’ คือ ‘ความพากเพียร’ กับชื่อของ ‘จ่าเพียร’ ซึ่งเมื่อเสียชีวิตแล้วได้เล่ือนยศเป็น พล.ต.อ.สม

เพียร เอกสมญา  

   1.3.4 กลวิธีการซ้ าค า 

   กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องโดยการน ากลวิธีการซ้ าค า เป็นกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง โดยน า

ค าที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้ ากัน เพื่อถ่วงดุลเสียงหรือความหมายของชื่อเรื่องให้มีความชัดเจน เช่น

เรื่อง วันน้ีของรุ่ง วันที่แม่รู้เดียงสา (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2549, หน้า 34) มีการซ้ าค าว่า ‘วัน’ ในค าว่า 

‘วันนี้’ และ ‘วันที่’ เพื่อเน้นย้ าความหมายของชื่อเรื่องให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น คือบอกให้ทราบว่าเรื่องที่

น าเสนอนั้นเป็นเรื่องราวชีวิตของ ‘รุ่ง’ ใน ‘วันนี้’ และผู้เขียนก็ขยายความด้วยการซ้ าค าว่า ‘วัน’ อีกครั้ง

เพื่อบอกให้ทราบว่าเป็น วันที่รุ่งในฐานะแม่รู้เดียงสา  

   1.3.5 กลวิธีการใช้กลวิธีทางภาษาแบบผสมผสาน 

   กลวิธีการใช้กลวิธีทางภาษาแบบผสมผสานมาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง เป็นการน า

กลวิธีทางภาษาตั้งแต่ 2 กลวิธีขึ้นไปมาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง เช่นเรื่อง ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต ‘พันธกิจ

สุดท้าย’ ปัญญานันทภิกขุ (อินทรชัย พาณิชกุล, 2550, หน้า 27) มกีารน ากลวิธีซ้ าค าและความมาใช้เล่น

ความ ผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเล่นสัมผัสคล้องจอง ดังใน จะเห็นได้ว่าผู้เขียนมีการซ้ าค าและความใน

วลีที่ว่า ‘ชีวิตคืองาน’ และ ‘งานคือชีวิต’ เพื่อเล่นความในชื่อเรื่อง ขณะเดียวกันก็มีลักษณะของการเล่น

สัมผัสสระในค าว่า ‘ชีวิต’ และ ‘พันธกิจ’ 

 

 2. กลวิธีการเขียนความน า 

 ด้านกลวิธีการเขียนความน าของสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน 

Magazine พบว่ามีกลวิธีการเขียนที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ชวนติดตามเรื่องราวด้วยกลวิธีการเขียน 

5 กลวิธีโดยเรียงล าดับจากน้อยไปมาก ดังนี้ กลวิธีการเขียนความน าแบบบรรยาย ปรากฏจ านวน 35 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 56 แบบผสมผสาน ปรากฏจ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22 แบบยกค าพูดของเจ้าของ

ชีวประวัติ ปรากฏจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14 แบบพรรณนา ปรากฏจ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

6 และแบบตั้งค าถามปรากฏจ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  2.1 แบบบรรยาย  

  กลวิธีการเขียนความน าแบบบรรยายเป็นกลวิธีการเขียนเกริ่นน าด้วยการบอกเล่าเรื่องราว

ตามล าดับ หรือเป็นการเขียนแบบให้ภาพของบุคคลหรือเหตุการณ์ รวมถึงการเขียนในลักษณะให้ข้อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศ เหตุการณ์ สถานการณ์ สถานที่ หรือบุคคล เช่นเรื่อง ยอดมวย? คนคลั่ง 

ฝรั่งบ้า! ‘เครก วิลสัน’ เป็นสารคดีชีวประวัติที่น าเสนอเรื่องราวของนักมวยฝรั่งชื่อ ‘เครก วิลสัน’ 

บทความเปิดเรื่องด้วยความน าที่บรรยายให้เห็นภาพเหตุการณ์บนเวทีมวยที่นักมวย 2 คนก าลังยืน

เผชิญหน้ากันเพื่อรอสัญญาณเริ่มชก จากนั้นผู้เขียนได้บรรยายให้รายละเอียดเกี่ยวกับนักมวยทั้ง 2 ฝ่าย 

นักมวยฝ่ายแดงชื่อ ‘ธราธิป นามนิล’ และนักมวยฝ่ายน้ าเงินชื่อ ‘เครก วิลสัน’ ดังนี้ (ปองธรรม สุทธิสาคร

, 2552, น. 27) 
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 นักมวยสองคนยืนประจันหน้ากันอยู่กลางเวที... 

 นักมวยฝ่ายแดง ธราธิป นามนิล วัย 22 ปี เจ้าของฉายา “นักชกเซ็นเตอร์พอยต์” นอกจากหน้าที่

หล่อ เหลากระเดียดไปทางเพลย์บอยมากกว่านักมวยแล้ว เขายังมีดีกรีเป็นถึงนักชกในสังกัดกองทัพบก 

 ขณะที่ฝ่ายน้ าเงิน เครก วิลสัน จากวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา วัย 53 ปี สถิติการชก หนักไปทาง

แพ้ มากกว่าชนะ หลายคนสงสัยว่า เหตุใดในวันขนาดนี้ เขายังยืนหยัดชกมวยแทนที่จะหาเวลาไปหา

ความสุขให้ ชีวิต อย่างไรก็ตาม มิสเตอร์วิลสันยืนยันชัดเจนว่าความสุขของเขาคือ ทุกวินาทีบนสังเวียน

ผ้าใบ… 

  2.2 แบบผสมผสาน  

  กลวิธีการเขียนความน าแบบผสมผสานเป็นการน ากลวิธีการเขียนตั้งแต่ 2 กลวิธีขึ้นไปมา

ผสมผสานกัน เป็นกลวิธีที่ปรากฏรองลงมาจากกลวิธีการเขียนความน าแบบบรรยาย กลวิธีนี้ท าให้ผู้อ่าน

เห็นภาพ ได้ยินเสียง และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาพหรือเสียงที่ผู้เขียนยกมาใส่ไว้ในความน า เช่น ความ

น าเรื่อง มิสป่าตอง   คนงามสองพันปี ใช้กลวิธีการบรรยายให้เห็นภาพเหตุการณ์ ผสมผสานกับกลวิธีการ

อ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวัติ ซึ่งท าให้ผู้อ่านเสมือนเห็นทั้งภาพและได้ยินเสียง ดังนี้ (ปองธรรม สุทธิ

สาคร, 2552, น. 39) 

 ท่ามกลางแสงสีและผู้คนคึกคักหนาตา ในซอยบางลา บริเวณหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ผู้หญิง

คนหนึ่ง ก าลังเดินถือถุงขยะไปตามฟุตปาธช้า ๆ เส้ือสายเดี่ยวรัดรูปหลอกสีสัน หน้าตาที่แต่ งจนเข้ม

จัดเป็นลิเกงานวัด ผมที่กัดสีจนทองไปทั้งหัว เครื่องประดับที่เปล่งประกายระยิบระยับรวมไปถึงมงกุฎ

เพชรที่ครอบอยู่บนศีรษะ น่าจะท าให้เธอกลายเป็นสาวเปรี้ยว และมีสีสันมากที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวที่

คลาคล่ าไปด้วยคล่ืนมนุษย์แห่งนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเพ่งพินิจดูจากใบหน้าที่อุดมไปด้วยรอยตีนกาจ านวน

มากพอ ๆ ปีพุทธศักราช และความเต่งตึงของผิวพรรณที่อยู่ในขั้นหนังก าพร้าเรียกแม่แล้วก็จะรู้ได้ทันที่ว่า

เธอเดินทางผ่านความสาวมาไกลหลายทศวรรษ ไม่ผิดหรอกที่ผู้สูงอายุสักคนจะท าการกระชากวัยให้

ย้อนกลับลงมา...เธอเชื่อฝังหัวว่าตนเองเป็นผู้หญิงที่งามเลิศที่สุดในปฐพี เป็นความงามที่ไม่จ าเป็นต้องไถ่

ถามจากกระจกวิเศษ “มิสอายุเพิ่งจะสิบแปด ยังสาวยังสวย เห็นไหมผิวพรรณยังเต่งตึงอยู่เลย”… 

  2.3 แบบอ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวัติ  

  กลวิธีนี้จะน าค าพูดของเจ้าของชีวประวัติมาเป็นส่วนน าเรื่อง เช่นเรื่อง คู่แท้แห่งเชียงคาน 

ต านานรักที่ยังมีชีวิต บทความเริ่มเรื่องด้วยค าพูดของ ‘ตาลอบ’ ผู้เป็นเจ้าของชีวประวัติขณะพูดคุยกับ

ภรรยาที่ป่วยเป็นอัมพาต ดังนี้ (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2550, น. 26)  

 “อย่าร้องเลย ฉันอยู่ตรงนี้แล้ว ไม่ได้ไปไหนหรอก ฉันจะอยู่กับเธอ จะดูแลเธอจนกว่าเราจะตาย

จากกัน” เสียงอันแหบจางของชายชราร่างเล็กวัย 73 ปี ดังขึ้นภายในห้องนอนแคบๆ ของบ้านเก่าๆ หลัง

หนึ่งใน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.... 

  2.4 แบบพรรณนา  

  กลวิธีนี้เป็นการให้รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้เป็นความน าเรื่อง โดยใช้ถ้อยค าที่ละเมียด

ละไมไพเราะ มุ่งโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกผู้อ่าน หรือสร้างจินตนาการที่ชัดเจน เช่นเรื่อง อังคาร กัลยาณ

พงศ์ ชีวิตในจิตรกรรม และค ากวี บทความได้พรรณนาวิถีชีวิตของ ‘อังคาร กัลป์ยาณพงศ์’ ซึ่งได้เลือกที่
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จะท างานและใช้ชีวิตตามที่ตนปรารถนาอย่างมุ่งมั่น ซึ่งน้อยคนนักที่จะสามารถท าได้ จึงส่งผลให้เขา

กลายเป็นศิลปินเช่นปัจจุบัน ด้วยการใช้ถ้อยค าสละสลวย ดังนี้ (กองบรรณาธิการ, 2555, น. 34) 

 ส าหรับมนุษย์คนหนึ่ง ย่อมไม่ง่ายกับการเลือกเส้นทางเดินแห่งตนดั่งใจหมายได้อย่างครบบริบูรณ์ 

และใน ความเป็นจริงแห่งชีวิตก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดการรับรู้ของผู้คนทั่วไป แต่หากจะมี ‘สักคน’ ที่เลือก

ทางเดิน อันปรารถนาให้กับตนเองในวันที่พบว่าชีวิตควรต้องมี ‘ส่ิงน าทาง’…เมื่อย้อนทางชีวิตกลับไปนับ

แต่ครั้ง จ าความได้ ส่ิงอันเป็นความรักความชอบที่โอบล้อมอยู่ในแต่ละห้วงยังติดตรึงแนบชิดมาเป็นเลือด

 เนื้อกายตน ในวัยเติบใหญ่ผ่านกาลเวลามาอย่างมิปล่อยให้ส่ิงอันเสมอลมหายใจล้าแรงในการลง

มือมอบ ใจ...และในความเป็นชีวิตหนึ่งนั้นมี ‘ความรัก’ เป็นส่ิงประสาน จึงพุ่งพาเขา – ผู้เป็น ‘ศิลปิน’ ให้

ยังเป็นในส่ิงที่ได้เลือกแล้วมาตราบปัจจุบัน... 

  2.5 แบบต้ังค าถาม  

  กลวิธีการเขียนความน าแบบตั้งค าถามนี้ปรากฏเพียงเรื่องเดียวในบทความชุดนี้ คือเรื่อง 

จากเด็กวัดถึงรัฐมนตรีเขย่าโลก บนเส้นทางชีวิต น.พ.มงคล ณ สงขลา บทความเริ่มเรื่องด้วยการตั้ง

ประเด็นค าถามในปัญหาที่ ‘น.พ.มงคล ณ สงขลา’ เผชิญและต้องตัดสินใจคล่ีคลาย คือการที่ผู้ป่วย

เสียชีวิตปีละมาก ๆ เพราะยาที่จ าเป็นต้องกิน มีราคาแพงอย่างไม่เป็นธรรม ดังนี้ (ปองธรรม สุทธิสาคร , 

2550, น. 27) 

 ถ้าตลอด 10 ปี ในการท างานของคุณ เห็นอยู่ต าตาว่า คนที่มาร้องขอความช่วยเหลือได้ล้มหายตาย

จากไปทุกปี คราวละมาก ๆ และคนที่รอความตายก็เพิ่มจ านวนขึ้น ๆ เนื่องเพราะโอกาสอันจ ากัดของการต้อง

ซื้อยาแพงทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่า ยาที่มีคุณสมบัติไม่ต่างกันที่ต้องกินทุกวัน วันละ 3 เวลา ไปตลอดชีวิต สามารถซื้อขาย

ได ้ในราคาเม็ดละ 140 บาท อยู่มาวันหนึ่ง ภาระนี้ได้มาตกอยู่บนบ่าของคุณ คุณจะท าอย่างไร 

 หนึ่ง ยอมให้ซื้อในราคาแพงต่อไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อ ไม่ให้สถานภาพของตัวเอง

ส่ันคลอน เพราะคนขายมีอิทธิพล ส่ังเป็นส่ังตายให้กับคุณได้ หรือสองท าทุกอย่างเพื่อให้ได้ยาราคาถูก... 

 

 3. กลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่อง 

 ด้านกลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine 

เกือบทุกเรื่องใช้กลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่อง 5 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการบรรยาย พรรณนา อธิบาย การอ้าง

ค าพูดของเจ้าของชีวประวัติ และการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  ส าหรับมาใช้น าเสนอชีวประวัติเพื่อให้

ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลของเจ้าของชีวประวัติอย่างรอบด้าน ดังจะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1 การบรรยาย  

  กลวิธีการบรรยายเป็นกลวิธีการบอกเล่าเรื่องราว หรือให้ข้อมูลของเหตุการณ์ สถานที่ 

วัตถุ และบุคคลเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ เห็นภาพ และเข้าใจชัดเจน ในการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ 

เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine ใช้กลวิธีนี้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ ให้ข้อมูลพื้นฐาน 

และประสบการณ์ ของเจ้าของชีวประวัติ ท าให้ผู้อ่านได้รู้จักที่มาที่ไปและเหตุการณ์ในชีวิตของเจ้าของ

ชีวประวัติ เช่น สารคดีชีวประวัติเรื่อง หมอผู้ล าชีวิตด้วยหัวใจ (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2552, น. 33) ใช้

กลวิธีการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายแพทย์ ‘สุชาติ ทองแป้น’ นายแพทย์ประจ าโรงพยาบาล
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มหาสารคาม ท่ีเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ยากจนและพ่อแม่ต้องท างานหนักจนไม่มีเวลาดูแลเขาและ

น้อง  ดังนี้ 

  นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น อายุรแพทย์หนุ่มวัย 36 ปี หรือที่ผู้คนในโรงพยาบาลมหาสารคาม

เรียกกัน อย่างติดปากว่า ‘หมอแป้น’ ... หมอแป้นเกิดในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลจากค าว่ามีอันจะกินพ่อ

และแม่ของเขาเป็นชาวนา และชาวไร่มันส าปะหลังใน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ความยากจนข้นแค้น 

ประกอบกับการ ท างานอย่างหนัก ท าให้บุพการีทั้งสองไม่มีเวลาเลี้ยงดูเขาและน้องสาวมากนัก…  

  3.2 การพรรณนา  

  กลวิธีนี้เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในลักษณะที่ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์

ความรู้สึกคล้อยตาม หรือก่อให้เกิดจินตภาพเสมือนว่าผู้อ่านได้สัมผัสเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วย

ตนเอง ในการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine ที่ใช้การ

พรรณนา เช่นเรื่อง รจนา เพชรกันหา ความฝันไม่ยืนยาว ดวงดาวไม่ค้างฟ้า   ตอนหนึ่งเป็นความ

พรรณนาให้เห็นใบหน้าของรจนาที่สามีโดยพฤตินัยท าร้ายร่างกาย พร้อมกับสภาพจิตใจท่ีบอบช้ าจากความ

เดียดฉันท์ของญาติ ดังนี้ (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2553, น. 56)  

 ใบหน้าอันสวยสดของรจนาถูกแทนที่ด้วยรอยปูดบวมและเลือดที่ไหลเป็นน้ า ดวงตาที่เคยสะกด

คนทั้งโลกให้หันมามองมีเลือดคั่งอยู่เป็นจุดๆ ทว่าความเจ็บปวดดังกล่าวมิได้เกาะกินแค่เพียงร่างกาย

ภายนอกเท่านั้น ในใจของเธอบัดนี้ก็เจ็บร้าวไม่แพ้กัน...หญิงสาวออกจากโรงพยาบาลเร็วกว่าก าหนด 

เนื่องจากไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล เธอแบกเอาใบหน้าที่ปูดยับ พร้อมด้วยหัวใจที่แหลกสลายเดินทางไป

ขอเงินญาติ ๆ ทว่านอกจากจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ แล้ว ค าพูดเหน็บแนมจากคนที่เป็น

เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน ยังท าเอาเธอน้ าตาตกใน 

  3.3 การอธิบาย 

  กลวิธีนี้มีลักษณะเป็นการขยายความโดยให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ 

ในการน าเสนอสารคดีชีวประวัติชุดคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine มีการใช้กลวิธีการ

อธิบายเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ สถานที่ หรือหลักปรัชญา เช่นสารคดีชีวประวัติเรื่อง เสี่ยบุญ

หลาย เมื่อหัวใจไม่ได้พิการ ผู้เขียนใช้กลวิธีการอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค้าขายของบุญ

หลาย พ่อค้าผู้พิการซ้ าซ้อน ว่าเขาสามารถขายของหมดทุกวัน ด้วยการขายของในปริมาณมากแต่ได้ก าไร

น้อย ดังนี้ (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2551, น. 31) 

 ยกตัวอย่างมะนาวที่บุญหลายรับมาในราคากระสอบละ 700 ลูก 100 บาท หากเขาตั้งราคาขายท่ี 

3 ลูก ต่อ 1 บาท เช่นเดียวกับตลาดทั่วไป บุญหลายจะได้ก าไรเป็นเท่าตัว ทว่าในความเป็นจริง พ่อค้าหนุ่ม

กลับเลือกจ าหน่ายในราคา 5 ลูก ต่อ 1 บาท ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเขาจะได้ก าไรทั้งหมดแค่เพียงกระสอบละ 40 

บาทเท่านั้น หากแต่ในมุมกลับกัน ก็สามารถจูงใจให้ลูกค้าหันมาซื้อของเขาเป็นจ านวนมาก จนเรียกได้ว่า

หมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่นาน 

  3.4 การอ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวัติ 

  กลวิธีนี้เป็นการน าค าพูดของเจ้าของชีวประวัติที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือจากบันทึก

เอกสารอื่น ๆ มาแทรกเป็นส่วนหนึ่งของบทความร่วมกับการบรรยายของผู้เขียน ถือเป็นการสร้างสีสันให้

ผู้อ่านได้รับอรรถรส นอกจากนี้ยังท าให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวชีวิต อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ทัศนะ
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ความคิดต่อชีวิตและการด าเนินชีวิต ตัวตน รวมถึงรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ของเจ้าของ

ชีวประวัติโดยตรงอีกด้วย เช่น ในสารคดีชีวประวัติเรื่อง คนบุญผู้หยาบช้า คนบ้าผู้น่านับถือ ซึ่งน าเสนอ

ชีวประวัติของ ‘เสรี หอมมาก’ ผู้มีพฤติกรรมน่ารังเกียจด้วยการใช้วาจาหยาบคาย แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง เขา

เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มักช่วยเหลือกิจกรรมงานบุญของวัดหรือผู้ที่เดือดร้อน บทความอ้างค าพูดที่เป็นวาจา

หยาบคายของเสรี ในขณะบอกเล่าเหตุผลที่เขาไม่ชอบสวมเส้ือในยามใช้ชีวิตทั่วไป แต่จะสวมเฉพาะเมื่อ

จ าเป็น ดังนี้  (ปองธรรม สุทธิสาคร, 2550, น. 31) 

 “กูถอดเส้ือแบบนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 นาน ๆ ทีอย่างถ้ามีงานท าบุญที่ต่างจังหวัดไกล ๆ นั่น

แหละถึงจะใส่ ไม่รู้จะใส่แม่งท าเหี้ยอะไรให้เกะกะ เมื่อก่อนตอนไปโรงเรียนก็ยังใส่เส้ืออยู่ แต่พอพ่อไม่ให้

เรียนต่อ กูก็ถอดแม่งตั้งแต่ตอนนั้น” 

  3.5 การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ   

  กลวิธีนี้คือการน าเหตุการณ์หรือเรื่องราวของเจ้าของชีวประวัติจากการค าบอกเล่าของ

บุคคลอื่น หรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ มาใช้ในการเสนอข้อมูล เพื่อช่วยให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ ชัดเจน 

และเกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เช่นสารคดีชีวประวัติเรื่อง วิถีแห่งปราชญ์แท้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป

ยุตฺโต) ได้อ้างอิงข้อมูลการบอกเล่าของ ‘บุปผา คณิตกุล’ ซึ่งเป็นน้องสาวของพระพรหมคุณภรณ์ ที่เขียน

ไว้ใน เกร็ดชีวิตพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เพื่อบอกเล่าถึงสุขภาพของท่านว่า (กองบรรณาธิการ, 

2551, น. 42) 

 อายุท่านยังไมครบขวบดี ก็ป่วยหนักโดยโรคทางเดินอาหาร และท้องร่วงอย่างแรง... โรคเก่านี้เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ท่านไม่แข็งแรงอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งต่อมาท่านก็ยังพบกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ ครั้นพอ

จ าเริญกาลได้บรรพชาเป็นสามเณร ก็เกิดเป็นใส่ติ่งอักเสบต้องเข้ารับการผ่าตัด เป็นโรคปอด มีแผลใน

 ปอด และได้รับการรักษาจนหายขาดแล้ว ตอนหลังก็เป็นโรคแพ้อากาศ หายใจไม่สะดวก แพทย์

ให้ใช้ยา พ่นขยายหลอดลม... 

 

 4. กลวิธีการเขียนบทสรุป    

 ด้านกลวิธีการน าเสนอบทสรุปของสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน 

Magazine พบว่ามี 5 กลวิธี โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การสรุปโดยใช้ค าพูดของบุคคล พบ

จ านวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43 การสรุปด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งของเจ้าของชีวประวัติ พบ

จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19 การสรุปด้วยภาพรวมของชีวประวัติ พบจ านวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 17 การสรุปด้วยทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียนพบจ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11 และการสรุปด้วย

จุดเน้นของชีวประวัติ พบจ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10 ทั้งนี้แต่ละกลวิธีมักจะพบทัศนะของผู้เขียน

แทรกผสมอยู่เพื่อเน้นย้ าหรือบอกให้ทราบถึงสาระส าคัญที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ รายละเอียดดังนี้  

  4.1 สรุปด้วยค าพูดของบุคคล  

  กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่ผู้เขียนน าค าพูดของเจ้าของชีวประวัติ หรือของบุคคลใกล้ชิดมาใช้ใน

การสรุปเรื่องราว เช่นสารคดีชีวประวัติเรื่อง ความหมายแห่งทุกลมหายใจ พระไพศาล วิสาโล มีการใช้

ค าพูดของ ‘พระไพศาล วิสาโล’ ขณะก าลังเทศนาส่ังสอนผู้มาอบรมปฏิบัติธรรมในการปิดเรื่อง  ด้วยค าพูด

ที่แสดงถึงความหายของการมีชีวิตอยู่โดยระลึกถึงความตาย ดังนี้ (กฤษกร วงค์กรวุฒิ, 2553, น. 65) 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

925 

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

 “การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากเย็นเสียย่ิงกว่าเต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาตรงกลางของแฉก

กลางมหาสมุทรอันเวิ้งว้าง...เมื่อได้เกิดมาแล้วจึงนับเป็นโชค...เมื่อเป็นโชคดีย่ิง ก็สมควรใช้ทุก ๆ ลมหายใจ

นั้นอย่างเต็มคุณค่าให้สมกับที่ได้เกิดมาอย่างยากเย็นเข็ญนัก และในเมื่อการมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องยาก จึงต้องใช้

ชีวิตให้สมประโยชน์ให้มากที่สุด การใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์นั้น พระพุทธองค์ท่านให้นึกถึงมรณะสติ... 

 คนเราอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้น ถ้าคนเรารู้จักวิธีตายเราก็จะรู้วิธีที่อยู่ การที่คนเราร าลึกถึงความ

ตายอยู่ เสมอ ก็จะท าให้เราเห็นคุณค่าของชีวิต ความตายท าให้เราตระหนักได้ว่าความจ ากัดของเวลาใน

โลก ชีวิตจึงสมควรด าเนินไปอย่างมีคุณค่าที่สุด”  นี่คือประโยคแรกที่ได้ยินจากภิกษุรูปหนึ่งในเย็นย่ าที่สาย

ฝนพร่างพรูลงมาในความสงัดของราวป่า... 

  4.2 สรุปด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงของชีวประวัติ 

  กลวิธีนี้เป็นการสรุปด้วยการน าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในชีวประวัติมาใช้ในการจบ

เรื่อง ซึ่ง กลวิธีนี้มีลักษณะบรรยายให้ภาพเหตุการณ์ หรือแสดงให้เห็นนาฏการความเคล่ือนไหว ผสมกับ

การแทรกทัศนะของผู้เขียน เช่นเรื่อง มหาตมะ คานธี วิถีแห่งอหิงสา ไม่ปรารถนาในอ านาจ ในตอนเปิด

เรื่อง ผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยการบรรยายให้เห็นภาพเคล่ือนไหวการเดินเท้าของมหาตมะ คานธี ท่ีออกไปท า

นาเกลือด้วยตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฝ่าฝืนอ านาจรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษ 

กล่าวคือ รัฐผูกขาดการค้าเกลือจึงห้ามคนอินเดียท านาเกลือแม้ว่าจะท าส าหรับใช้บริโภคในครัวเรือนก็ตาม 

และในตอนบทสรุปใช้การบรรยายให้เห็นภาพเหตุการณ์การเดินเท้าของมหาตมะ คานธีเพื่อไปสวดภาวนา 

และได้กลายเป็นจุดจบของชีวิตมหาตมะ คานธี ดังนี้ (กฤษกร วงค์กรวุฒิ, 2554, น. 69 - 70) 

 ....ท่ามกลางผู้คนมากมายที่รอคอยอยู่ในการสวดภาวนาประจ าวัน มหาตมะเดินช้า ๆ ผ่านทุกคน

ไป มัน เป็นวันที่ 30 มกราคม 1948 ในวัยย่าง 79 ชายชาวฮินดูวัยสามสิบห้า ชื่อนาทูราม ก็อดซี จาก

วรรณะ พราหมณ์ ยืนอยู่แถวหน้าของผู้คนที่มารอการสวดภาวนา เขาค้อมตัวลงแสดงความคาราวะไป

พร้อมกับคนอื่น ๆ มหาตมะย้ิมน้อย ๆ ประสานมืออ านวยพร ก็อดซีฉวยปืนขนาดเล็กจากอกเส้ือ ล่ัน

กระสุนสามนัดเข้าที่ท้องและอกท่านในระยะประชิดที่มองเห็นแววตาของกันและกัน ชายชราทรุดฮวบ ได้

ยินเสียง กระซิบสุดท้ายแผ่วเบาจากริมฝีปาก “...ราม” ทุกส่ิงทุกอย่างดูเหมือนหยุดชะงัก อินเดียทั้งมวล

ตกอยู่ในความโศกสลดท่ีทอดนานออกไปกว่า 2 สัปดาห ์  

 ...ไม่มีการตอบแทนทางการเมือง อ านาจ หรือส่ิงใดที่มีค่าอย่างแท้จริงส าหรับท่านยิ่งไปกว่าความ

จริง แม ้จะส้ินใจลงไปอย่างรวดร้าว หากท่านเองไม่เคยส้ินศรัทธาต่อแนวทางที่พิสูจน์ทดลองมาตลอดชีวิต 

และเชื่อแน่โดยไม่ส้ินหวังว่า สักวันหนึ่ง ผู้คนจะเข้าถึงมันโดยปราศจากความกลัว… 

  4.3 สรุปด้วยภาพรวมของชีวประวัติ  

  กลวิธีการสรุปด้วยภาพรวมของชีวประวัติจะมีลักษณะสรุปเรื่องราวทั้งหมดของชีวประวัติ

ที่ผู้เขียนน าเสนอ ณ ปัจจุบันของเจ้าของชีวประวัติ เช่นเรื่อง แม่ใหญ่ไฮ  การต่อสู้ยังไม่จบ ! ที่น าเสนอ

เรื่องราวชีวิตของแม่ใหญ่ไฮที่ได้รับผลกระทบจากการถูกรัฐบาลยึดที่นาไปท าฝาย ส่งผลให้แม่ใหญ่เฝ้าต่อสู้

เรียกร้องที่นาท ากินกลับคืนมาให้ลูกหลาน บทสรุปได้ประมวลชีวประวัติของแม่ใหญ่ไฮช่วงนั้น พร้อม

แทรกทัศนะของผู้เขียนต่อการต่อสู้ของแม่ใหญ่ไฮ ดังนี้ (กฤษกร วงค์กรวุฒิ, 2550, น. 46) 

 แม่ใหญ่ใช้เวลา 27 ปีต่อสู้ด้วยตีนเปล่า ๆ จนฝาย รพช. ถูกทุบทลายตามหน่วยงานต้นสังกัดที่ถูกยุบ

เลิกไป บนคันนาเกล้ียง ๆ ของผืนดินเปล่า ๆ แกจะต้องใช้เวลาอีกนานเพียงใด เรียกร้องเอาส่ิงที่แกยังไม่ได้
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 กลับคืนมาให้ครบ  พ่อฟอง พ่อเสือใหญ่ ใครต่อใครก็ตายจากไปหมดแล้ว ทิ้งแกไว้เพียงล าพังให้ท า

หน้าที่ส าคัญ อาจเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อปกป้องหลานเหลนของแกไว้กับผืนดินที่มันควรจะหยุดร้องไห้เสียที 

  4.4 สรุปด้วยทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน  

  กลวิธีนี้เป็นการสรุปโดยใช้ทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องราวชีวิตที่น าเสนอ เช่นเรื่อง หมอ

เขียว ผู้ฝ่าทางตันสุขภาพ ด้วยการแพทย์วิถีพุทธ สรุปด้วยการแสดงทัศนะของผู้เขียนว่า คนบางคนเลือก

ที่จะต่อสู้กับปัญหา เช่นเดียวหมอเขียวผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่โรคภัยไข้เจ็บของประชาชนอันเป็นปัญหาทาง

การแพทย์ เขามุ่งมั่นหาทางออกและช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยให้แก่ผู้คนได้มากมาย ทั้งโดยไม่หวังผล

ก าไร ดังนี้ (ปณัสย์  พุ่มริ้ว, 2553, น. 52)  

 ว่ากันว่าโลกพัฒนาไปข้างหน้าได้เพราะมีคนจ าพวกหนึ่งที่ไม่ยอมจ านนอยู่กับปัญหาเดิมๆ จาก

ความคิดนอกกรอบของชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมจนอยู่กับทางตันปัญหาสุขภาพ ท าให้วันนี้เกิดแพทย์แผนใหม่

ของโลก การแพทย์ที่น่าจะเป็นทางออกของวิกฤตสุขภาพในขณะนี้ซึ่งจะช่วยชีวิตคนได้อย่างมหาศาล 

           หากเขาหวังจะร่ ารวยบนความเจ็บป่วยของผู้คนก็คงท าได้ แต่โชคดีท่ีเขาไม่คิดเช่นนั้น 

            “ทั้งหมดนี้เราพยายามท าโดยคิดว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า เร าเอาเนื้อหาของ

พระพุทธเจ้ามาใช้ ทุกประโยคล้วนเป็นทางดับทุกข์ พระองค์ท่านฝึกตัวเองให้พ้นทุกข์แล้วเอาวิชาพ้นทุกข์นี้

มาเกื้อกูลผู้อื่น  ช่วยให้โลกมีความผาสุกไปด้วย…” แม้ไม่อาจเทียบรอยเท้ากับมหาบุรุษผู้ย่ิงใหญ่แต่เขาก็

ภาคภูมิใจที่ได ้ เดินบนเส้นทางสายเดียวกัน เส้นทางแห่งการช่วยผู้คน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 

  4.5 สรุปด้วยจุดเน้นของชีวประวัติ  

  กลวิธีการสรุปด้วยจุดเน้นของชีวประวัติมีลักษณะการสรุปจบโดยใช้ประเด็นที่น่าสนใจใน

ชีวิตของเจ้าของชีวประวัติ หรืออาจเน้นชีวประวัติในช่วงเวลาชีวิต ณ ปัจจุบันของเจ้าของชีวประวัติ เช่น 

ประเด็นเรื่องราวความรัก หรือประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าของชีวประวัติ เช่นเรื่ อง เสี้ยวชีวิตเจ้าสัว

ใหญ่ บุญชัย เบญจรงคกุล บทความเสนอเรื่องราวชีวิตในด้านต่าง ๆ ของเส่ียบุญชัย และสรุปจบด้วย

ประเด็นความรักซึ่งถือเป็นสีสันส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์มาใช้ในการสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน  ดังนี้ 

(ปองธรรม สุทธิสาคร, 2553 (ฃ), หน้า 55) 

 นับจากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่บุญชัยไม่ได้ติดต่อหรือพบหน้ากับหญิงคนรักของ

เขา  เจ้าสัวใหญ่ผู้ละเอียดอ่อนเลือกที่จะเก็บเธอไว้ในล้ินชักแห่งความทรงจ าเหมือนเดิม โดยไม่มีความคิด

ความต้องการที่จะเหนี่ยวรั้งเธอมาเพื่อครองคู่หรืออยู่ใกล้ชิดกันอีก  บางทีส่ิงที่เขาเลือกอาจเป็นส่ิงที่

ถูกต้องและดีกว่า  เพราะไม่ว่าวันเวลาผ่านไปไม่นานเท่าใด อย่างน้อยที่ สุด มัวรีน มุลเลน จะยังคงเป็น

ผู้หญิงที่สวยงามอยู่อย่างนั้นตลอดกาล  โดยที่ไม่มีวันแก่และตายไปจาก บุญชัย เบญจรงคกุล 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษากลวิธีการน าเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร  ฅ.คน 

Magazine จ านวน 63 เรื่อง ตามโครงสร้างของสารคดีทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง 

กลวิธีการเขียนความน า กลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่อง และกลวิธีการเขียนบทสรุป สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
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 ด้านกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง พบว่ามีกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง 3 ลักษณะ คือ 1) กลวิธีการน าชื่อเจ้าของ

ชีวประวัติมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง 2) กลวิธีการบอกเนื้อหาของชื่อเรื่อง และ 3) กลวิธีการน ากลวิธีทาง

ภาษามาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง  

  กลวิธีการน าชื่อเจ้าของชีวประวัติมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง พบว่าส่วนใหญ่มีการน าชื่อเจ้าของ

ชีวประวัติมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง สอดคล้องกับกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องในสารคดีประเภทบุคคล หรือสาร

คดีชีวประวัติที่มาลี บุญศิริพันธ์ (2535, หน้า 67) ได้กล่าวว่า มักจะน าชื่อบุคคลหรือลักษณะเด่นของ

บุคคลมาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง  

 กลวิธีการบอกเนื้อหาของชื่อเรื่อง พบว่ามี 3 ลักษณะ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ บอกเนื้อหา

อย่างชัดเจนตรงไปตรงมามีจ านวน 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57 บอกเนื้อหาอย่างคลุมเครือ มีจ านวน 15 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24 และบอกเนื้อหาแบบแฝงนัยมีจ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19 กลวิธีการตั้งชื่อ

เรื่องแบบบอกเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมามีความนิยมน ามาใช้ตั้งชื่อเรื่องมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษารูปแบบและแนวนิยมในการตั้งชื่อเรื่องสารคดีในนิตยสารและวารสารของธัญญา สังขพันธานนท์ 

(2553, หน้า 68) ที่กล่าวว่าการตั้งชื่อเรื่องที่แสดงสาระของเนื้อที่จะน าเสนออย่างตรงไปตรงมาได้รับ

ความนิยมมากที่สุด เนื่องจาก ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและทราบได้ทันทีว่าผู้เขียนจะน าเสนอเกี่ยวกับ

เรื่องอะไร 

 กลวิธีการน ากลวิธทีางภาษามาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง พบว่ามี 5 กลวิธี คือ กลวิธีการเล่นสัมผัสคล้อง

จอง มีจ านวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48 กลวิธีการใช้โวหารความเปรียบ มีจ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 5 กลวิธีการเล่นเสียง เล่นค า มีจ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อย 3 และกลวิธีการซ้ าค า มีจ านวน 2 เรื่อง คิด

เป็นร้อยละ 3 และกลวิธีการใช้กลวิธีทางภาษาแบบผสมผสาน มีจ านวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วน

อีก 16 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 26 พบว่าไม่ปรากฏการใช้กลวิธีทางภาษาที่โดดเด่น กล่าวได้ว่ากลวิธีการตั้งชื่อ

เรื่องแบบเล่นสัมผัสคล้องจองได้รับความนิยมน ามาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

รัตน์ดา อาจวิชัย (2547, น. 330) ที่ได้ศึกษากลวิธีการตั้งชื่อเรื่องของธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี

ระดับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) พุทธศักราช 2558 (เดลินิวส์ออนไลน์, 2558) ว่านิยม

ตั้งชื่อเรื่องสารคดีแบบเล่นค า เล่นส านวน โดยการใช้กลวิธีทางภาษาอย่างมีวรรณศิลป์ เช่น การเล่นสัมผัส 

การเล่นค า การเล่นส านวน เป็นต้น มาใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เนื่องจากเป็นกลวิธีการใช้

ภาษาที่ท าให้เกิดความสละสลวย สามารถจุดประกายความสนใจจากผู้อ่านได้ 

 ด้านกลวิธีการเขียนความน า พบว่ามีกลวิธีการเขียนที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้ติดตาม

เรื่องราวด้วยกลวิธีการเขียน 5 กลวิธี โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ กลวิธีการเขียนความน าแบบ

บรรยายความปรากฏจ านวน 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56 แบบผสมผสานปรากฏจ านวน 14 เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ 22 แบบยกค าพูดของเจ้าของชีวประวัติปรากฏจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14 แบบตั้งแบบ

พรรณนาความปรากฏจ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6 และแบบค าถามปรากฏจ านวน 1 เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ 2 จะเห็นได้ว่ากลวิธีการเขียนความน าแบบบรรยายเป็นที่นิยมมากที่สุด กลวิธีนี้สอดคล้องกับผล

การศึกษากลวิธีการเขียนความน าสารคดีของธีรภาพ โลหิตกุล ซึ่งรัตน์ดา อาจวิชัย (2547, หน้า 327) ได้

ศึกษาไว้ เนื่องจาก เป็นกลวิธีที่ท าให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามได้ง่ายด้วยการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา 

นอกจากนี้กลวิธีการเขียนความน าแบบผสมผสานซึ่งเป็นที่นิยมรองลงมาจากกลวิธีการเขียนความน าแบบ
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บรรยายยังสอดคล้องกับกลวิธีการเขียนความน าสารคดีของอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีรางวัล ‘ศิลปา

ธร’ (คมชัดลึกออนไลน์, 2552) ซึ่งวชิระ ดวงดี (2550, น. 217) ได้กล่าวว่าผู้เขียนนิยมกลวิธีการเขียน

ความน าแบบบรรยายในลักษณะคล้ายเรื่องส้ัน ด้วยการบรรยายฉากและพฤติกรรมของบุคคล ตลอดจนใช้

บทสนทนาในการเริ่มเรื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน เนื่องจาก เป็นกลวิธีการเขียนที่ท าให้ผู้อ่าน

เสมือนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ และต้องการติดตามเรื่องราวต่อไป 

 ด้านกลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่อง พบว่านิยมใช้ 5 กลวธิี ได้แก่ กลวิธีการบรรยาย พรรณนา อธิบาย 

การอ้างค าพูด และการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  ในการเสนอชีวประวัติให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวและ

รู้จักเจ้าของชีวประวัติอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ยังท าให้ผู้อ่านได้อรรรถสในการอ่านไปพร้อมกัน ท้ังนี้ 

กลวิธีดังกล่าวจะน าเสนอผสมผสานกับไปตลอดเรื่อง ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการ

น าเสนอ โดยเฉพาะการใช้กลวิธีการบรรยายสลับกับกลวิธีการอ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวัติ ในลักษณะ

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง และในลักษณะบทสนทนาประกอบเหตุการณ์ กลวิธีนี้สอดคล้องกับกลวิธี

การน าเสนอเนื้อเรื่องในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร ซึ่งวชิระ ดวงดี (2550, หน้า 217) ได้กล่าวว่า อรสม 

สุทธิสาคร ใช้กลวิธีนี้เพื่อช่วยในด าเนินเรื่อง แสดงรายละเอียดของเรื่อง และสร้างบรรยากาศและอารมณ์

ของผู้บอกเล่าเพื่อให้เนื้อเรื่องน่าสนใจและสมจริง 

 และด้านกลวิธีการเขียนบทสรุป พบว่ากลวิธีการเขียนบทสรุปที่สามารถสร้างความประทับใจแก่

ผู้อ่าน 5 กลวิธี โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การสรุปโดยใช้ค าพูดของบุคคล พบจ านวน 27 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 43 การสรุปด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งของเจ้าของชีวประวัติ พบจ านวน 12 เรื่อง คิด

เป็นร้อยละ 19 การสรุปด้วยภาพรวมของชีวประวัติ พบจ านวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17 การสรุปด้วย

ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียนพบจ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11 และการสรุปด้วยจุดเน้นของชีวประวัติ 

พบจ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10 ทั้งนี้แต่ละกลวิธีมักจะพบทัศนะของผู้เขียนแทรกผสมอยู่เพื่อเน้นย้ า

หรือบอกให้ทราบถึงแง่มุมที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ จากการศึกษากลวิธีการเขียนบทสรุปของวิจัยฉบับนี้

เน้นศึกษากลวิธีการเขียนบทสรุปว่ามีกลวิธีการเขียนอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษากลวิธีการปิดเรื่อง

หรือจบเรื่องของสารคดีอื่น ๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว เนื่องจาก ของบุคคลอื่นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาลักษณะ

ของเนื้อหาท่ีใช้ในการบทสรุป  

 หากพิจารณาภาพรวมของบทความสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน 

Magazine แล้วจะพบว่าชีวประวัติชุดนี้มีกลวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราว ด้วย

การใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการน าเสนอ เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องที่นิยมน าชื่อเจ้าของชีวประวัติมาเป็นส่วนหนึ่ง

ของชื่อเรื่อง เพื่อบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องที่น าเสนอเป็นชีวประวัติของใคร แม้บางเรื่องจะไม่ปรากฏชื่อ

เจ้าของชีวประวัติก็ยังสามารถบอกเนื้อหาของเรื่องที่จะน าเสนอได้ และที่น่าสนใจคือ สารคดีชีวประวัติชุดนี้

ส่วนใหญ่แล้วสามารถเร้าและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามเนื้อเรื่องต่อไป ด้วยการใช้กลวิธีทาง

ภาษาที่ก่อให้เกิดสัมผัสคล้องจอง เพื่อท าให้ชื่อเรื่องมีความสละสลวยสะดุดความสนใจของผู้อ่าน และ

กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่บอกเนื้อหาของเรื่องอย่างคลุมเครือไม่ชัดเจนก็เป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่เร้าความสนใจให้

ผู้อ่านติดตามเรื่องราว 

 ส่วนกลวิธีการเขียนความน า สารคดีชีวประวัติชุดนี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยการน า

กลวิธีการเขียนที่หลากหลายมาใช้ในการเสนอภาพเหตุการณ์ชีวิตของเจ้าของเจ้าของชีวประวัติ ซ่ึงท าให้
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ผู้อ่านเสมือนได้เห็นภาพภาพและได้ยินเสียง ถือเป็นกลวิธีการเขียนของเรื่องส้ันและนวนิยาย ซึ่งธัญญา 

สังขพันธานนท์ (2553, หน้า 74 - 76) ได้กล่าวว่าเหมาะส าหรับใช้ในการเขียนสารคดีชีวิตบุคคล 

เนื่องจาก เป็นการบรรยายให้เห็นความเคล่ือนไหวของตัวละครหรือสิ่งที่น าเสนอ ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส

ในการเริ่มอ่าน และต้องการติดตามเรื่องราวต่อไป 

 ด้านกลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่อง ผู้เขียนใช้กลวิธีการน าเสนอเนื้อเรื่องที่หลากหลายมาใช้ในการ

น าเสนอชีวประวัติ โดยทุกเรื่องจะใช้กลวิธีการบรรยายสลับกับค าพูดของเจ้าของชีวประวัติหรือบุคคล

ใกล้ชิดของเจ้าของชีวประวัติตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งกลวิธีนี้ท าให้ผู้อ่านไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อเรื่องราว 

เนื่องจากผู้เขียนให้เจ้าของชีวประวัติหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราว สลับกับการบรรยายใน

ลักษณะบอกเล่าของผู้เขียน นอกจากนี้ กลวิธีการอ้างค าพูดยังช่วย ในการด าเนินเรื่อง ให้รายละเอียด

ปลีกย่อยของเหตุการณ์ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด และทัศนะของเจ้าของชีวประวัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การด าเนินชีวิตของผู้อ่าน และที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ กลวิธีอ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวัติยังมี

ลักษณะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ซึ่งท าให้ผู้อ่านได้ทั้งแนวทางการด าเนินชีวิต และแนวความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กันด้วย นอกจากนี้ ผู้เขียนยังใช้กลวิธีการบรรยายเหตุการณ์ซึ่งท าให้ผู้อ่านเห็น

ภาพเคล่ือนไหวเสมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ เมื่อมีการแทรกบทสนทนาของเจ้าของชีวประวัติท าให้ผู้อ่านได้

รู้จักตัวตนของเจ้าของชีวประวัติมากย่ิงขึ้น อีกทั้งกลวิธีการแทรกทัศนะของผู้เขียน ยังท าให้ผู้อ่านเข้าใจการ

กระท าของชีวประวัติ และเห็นแง่มุมในวิถีการด าเนินชีวิตของเจ้าของชีวประวัติ ซึ่งท าให้ผู้อ่านได้หยุดคิด

และทบทวนชีวิตของตนเองไปพร้อมด้วย และที่น่าสนใจมากประการหนึ่งส าหรับกลวิธีการน าเสนอสารคดี

ชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine คือ กลวิธีการให้บุคคลอื่นเป็นผู้เล่า

เรื่องราวของเจ้าของชีวประวัติโดยผ่านมุมมองของเขา ซึ่งท าให้ผู้อ่านรู้จักตัวตนที่แท้จริง และลักษณะพิเศษ

ของเจ้าของชีวประวัติในแง่มุมอันน่าประทับใจ ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ

เจ้าของชีวประวัติ กลวิธีนี้สอดคล้องกับกลวิธีการสร้างผู้เล่าเรื่องโดยใช้มุมมองของบุรุษที่สาม สอดคล้อง

กับกลวิธีการน าเสนอสารคดีที่ธัญญา สังขพันธานท์ (2553, หน้า 95) และรื่นฤทัย สัจจพันธ์ (2543, 

หน้า 127) ได้กล่าวว่าเป็นกลวิธีการเขียนอย่างวรรณกรรมบันเทิงคดี ซึ่งมีส่วนท าให้ผู้อ่านไม่เกิดความเบื่อ

หน่าย อีกทั้งยังท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าน่าเชื่อถือและสมจริงกว่าการน าเสนอจากมุมมองของผู้เขียนเพียงอย่าง

เดียว 

 และด้านกลวิธีการเขียนบทสรุป พบว่ากลวิธีการเขียนบทสรุปของสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ 

เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine ทุกกลวิธีมีการแทรกทัศนะของผู้เขียนเกือบทั้งหมด ท าให้

ผู้อ่านเห็นมุมมองและแง่คิดในการด าเนินชีวิต ตลอดจนเกิดความเข้าใจในการกระท าของเจ้าของชีวประวัติ 

ซึ่งท าให้สารคดีชีวประวัติชุดนี้มีคุณค่า สอดคล้องกับที่วนิดา บ ารุงไทย (2545, หน้า 108) กล่าวว่า สาร

คดีชีวประวัติที่ดีจะต้องช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจความส าคัญและการกระท าของเจ้าของชีวประวัติ  

 สรุปได้ว่าสารคดีชีวประวัติที่น าเสนอในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine มี

การใช้กลวิธีน าเสนอสารคดีชีวประวัติที่หลากหลายผสมผสานกัน ท าให้ผู้อ่านรู้จักและความเข้าใจเจ้า

ชีวประวัติย่ิงขึ้น ตลอดจนท าให้ผู้อ่านเห็นแง่มุมที่งดงามของบุคคลที่น าเสนอ ซึ่งท าให้สารคดีชีวประวัติชุด

นี้มีคุณค่าและให้คติในการด าเนินชีวิต ตลอดจนให้ความรู้ที่ท าผู้อ่านมองเห็นช่องทางในการด าเนินชีวิตที่

ชัดเจนขึ้น และมีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มากขึ้น   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธ์ุ 

โดยใช้นโยบายและกลไกลการปกครองขององค์กรบริหารส่วนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในด้านการการ

วางแผนในการจัดการสาธารณใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาในการพัฒนา ฟื้นฟู ลักษณะทาง

กายภาพสาธารณประโยชน์ ขนาดพื้นที่ ท่ีตั้งหมู่บ้าน การบูรณะสาธารณประโยชน์ การศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้วิธีการศึกษา

ผสมผสานท้ังการส ารวจเอกสาร ศึกษาโดยการสนทนากลุ่มกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงและการสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ปัญหา สาเหตุ และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัด

เชียงราย ความส าคัญทางเศรษฐกิจและการเกษตรชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนในชุมชนควรมีการปรับตัว

และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การเลือกตัวแทนเข้าบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิถีชีวิตของชาติ

พันธ์ุ การอนุรักษ์ อย่างเหมาะสมกับสภาพของชุมชน การเรียนรู้วิถีชุมชน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น

เครื่องมือในการสร้างคนในพื้นท่ีพร้อมกับความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เพื่อเฟื้อฟูชุมชน และการจัดสรรพื้นท่ีท ากินอย่างมี

ระบบ 

 2. ศึกษานโยบายและกลไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด้านบุคลากรในการให้บริการประชาชนมีสัดส่วนท่ีไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง  การบริหารจัดการ

สาธารณะ ก าจัดปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การก าจัดขยะและสิ่งปฎิกูล โฉนดท่ีดิน สาธารณูปโภค การขาดแคลนน้ าท าการ

เกษตรกรรม การคมนาคมไม่สะดวกการขนส่งสินค้าทางการเกษตร การบุกรุป่า การขายพื้นท่ีให้กับนักธุรกิจ จะต้องเน้น

ให้คนในพื้นท่ีมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วม 

 3. วิเคราะห์นโยบายและกลไกการปกครองส่วนท้องถ่ินของกลุ่มชาติพันธ์ุปัญหาภายในการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลของบุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในภาระหน้าท่ี และปัญหาภายในนอกในเรื่องเครือข่ายความ

ร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังมีความซ้ าซ้อน 

ค าส าคญั: ทรัพยากรธรรมชาติ  ชนชาติพนัธ์ุ การอนุรักษ์ กลไก การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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Abstract 

 This research The purpose is to study the role of natural resource management and environmental groups. 

The policies and mechanisms governing the organization of the district administration Pa Tung Chan District, Chiang 

Rai Province. In terms of planning for managing public use correctly. Analyze problems and obstacles in the 

development of the physical rehabilitation of public space at the village. Restoration of public Exploratory study 

using the combination of the survey document. A study by a group discussion with the district administration and 

forest tense interview. 

 1. Regarding the problems and causes, due to the rapid change of the importance of the economic situations 

and community agriculture, the people in the community should adapt themselves and participate in managing, and 

selecting their representatives to formulate strategic plans, develop the way of life of their ethnicity and preserve 

the natural resources and environment appropriately and consistently with the community conditions. Furthermore, 

the learning of community way of life, the utilization of natural resources and environment as a tool to empower 

people in the area ready to face with the economic strength to rejuvenate the community and allocate agriculture 

land systematically should have been considered. 

 2.  Concerning the policy and mechanism in managing the natural resources and environment of the local 

administration, it was found that ratio of the personnel and the people who need services was not enough causing 

the lack of thoroughly services. In addition, the public management, the infrastructure problem solving, the garbage 

and pollutants eradication, the land certificates, the lack of water for agriculture, the inconvenience of transporting 

agricultural goods, the deforestation, the land sale for businessmen, all the said above should have been emphasized 

in order to help the people be aware of the public mind and participation. 

 3. This research found that, regarding the analysis of the policy and local administrative mechanism of the 

ethic people, the local administrative personnel lacked enthusiasm in performing their duties and responsibilities 

coupled with the duplication of the external problems over other related units of network cooperation. 

Keywords: Natural Resources, Ethnic, Conservation, Mechanism, Development, Natural Resources and 

Environment 

 

บทน า 

  ประเทศไทยได้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างเป็นธรรมเพื่อให้

สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม การจากน าหลักการพัฒนาประเทศที่มีแบบแผนของตะวันตกที่เน้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านอุตสาหกรรมผลักดันให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงท า

ให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาจากภาคเกษตรกรรมสู่

ภาคอุตสาหกรรมยังขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีทิศทางท าให้เกิดผล

กระทบทางการลงทุนกับผลที่จะได้รับจึงเกิดการเส่ือมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

รุนแรงไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในสังคมไทย การบุกรุก การท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จึงมีความรุนแรงขึ้นตามล าดับ การสมดุลในการพัฒนาจึงกระทบกับความเป็นอยู่ท่ีมีความร่ ารวยกับยากจน

มากขึ้นตลอดจนการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมไม่มีระบบตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ประเทศไทยประสบปัญหาความ

ยากจนและการขาดแคลนบริการพื้นฐานต่างๆ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง 

คือ ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2504- 2506 และช่วงที่ 2 พ.ศ. 2507-2509 จึงได้ มุ่งเน้นเน้นที่จะเร่งรัด

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนเป็นพิเศษ 

และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การพลังงาน และการ

ชลประทานฯลฯ เพื่อให้มีส่วนสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีขึ้น โดยเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเฉล่ียร้อยละ6.4ต่อปีสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รายได้ต่อบุคคลเพิ่มสูงกว่าเป้าหมาย ในขณะที่การพัฒนาบริการพื้นฐานต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมี

ส่วนช่วยกระตุ้นกิจการต่างๆ ให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตภาคอุตสาหกรรม  การ

ส่งออก และกิจการด้านการเงินการธนาคารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  2 (พ.ศ. 

2510-2514) จากผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ก็ยังมีการขาดแคลนบริการพื้นฐานท าให้มีความจ าเป็น 

ที่จะต้องขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปขณะเดียวกันก็จะเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ กับการกระจายความ

เจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อลดปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่

สร้างความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนั้น 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) การพัฒนาประเทศ

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ  อัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้  โดยมีอัตราเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 11.7 ต่อปี 

ขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมของประเทศ 

และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายประการ กล่าวคือ ปัญหาการกระจายรายได้ และการกระจาย

ความเจริญที่ไม่สมดุลระหว่างภาคมหานคร ภาคชนบท การระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่สูง 

ยังผลให้เกิดการร่อยหรอและเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว การขยายกิจการทางเศรษฐกิจหลายด้าน ก่อให้เกิด

ปัญหามลพิษซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่7 (พ.ศ.2535-2539) 

 1. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

 2. กระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคให้มากย่ิงขึ้น 

 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่9 ให้ความส าคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้ มีส่วนร่วมด าเนินการใน ทุกขั้นตอนของ

แผนฯ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ประเทศไทยยังคง

ต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบ ให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ
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ที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณา

การเป็นองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 11 พ.ศ.2554-2558 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 

วัตถุประสงค์ 4 เป้าหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร์ ตามการศึกษาจากบริบทตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาสและภัยคุกคามของประเทศไทย วิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปล่ียนแปลง 3 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรม  ลดความ

เหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม สร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน และคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พร้อมกับการเปล่ียนแปลงได้

อย่างเป็นสุข 

 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น     มี

หลักประกันสังคมที่ท่ัวถึงและสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง  สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม 

สังคม มั่นคงเป็น 

 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย (ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , 2555-2559, หน้า 12.) จากการติดตามสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ยังคงมีปัญหาในหลายด้านอันเนื่องมาจากกิจกรรม

ต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   การเพิ่มขึ้นของประชากร 

และการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ความพยายามในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมยังคงเสื่อมโทรม ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ

ประเทศยังไม่ดีขึ้น ประกอบกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของการตอบสนองเป้าหมาย 

ผลผลิต ตัวชี้วัด รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางภายใต้แผนจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554   

 การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นส่ิงส าคัญที่หน่วยงานมีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรักษา ฟื้นฟู บูรณะสาธารณประโยชน์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นของตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของหมู่บ้าน สังคมอุตสาหกรรม การ

จัดการบริหารชุมชนจึงมีบทบาทในการที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ การจัดท าแผนโครงการเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จะต้องสร้างจิตส านึก 

การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดิน

สาธารณะและแหล่งน้ า ท าให้เกิดปัญหาการเกษตรที่ขาดน้ าในการบริหารจัดการ การเข้าไปดูแลหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องยังขาดจิตส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบในแหล่งน้ า  ป่าไม้ บทบาทและหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถจัดการปัญหาได้จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการสร้างเครือข่ายในการรับผิดชอบร่วมกัน 
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 พื้นที่ลุ่มน้ าแม่จันเป็นลุ่มน้ าขนาดเล็ก โดยตั้งพื้นที่ลุ่มน้ าบริเวณส่วนบนซึ่งเป็นป่าต้นน้ าอยู่ในเขต

ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน และต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เนื้อที่ประมาณ 235 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 146,875 ไร่ โครงการพัฒนาป่าไม้ท่ีสูงหน่วยที่ 5 แม่จัน (Highland Forestry Development Project 

Unit 5 Maechan) เป็นหน่วยงานสนามของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง   กองอนุรักษ์ต้นน้ า กรมป่าไม้ใน

โครงการพัฒนาเกษตรภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลก 

เพื่อปลูกป่าฟื้นฟูสภาพต้นน้ าล าธารที่ถูบุกรุกทายให้คืนสภาพ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ให้ดี

ขึ้น โดยการจ้างงานเป็นคนงานในการปลูกป่า บ ารุงป่า และท าการปลูกไม้ฟืนและไม้ใช้สอย สนองความ

ต้องการภายในครัวเรือนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณต้นน้ าล าธารช่วยการตัดไม้ท าลายป่าอีกทางหนึ่ง  

ปัจจุบันได้เปล่ียนชื่อหน่วยงานเป็นหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่จัน สังกัดส่วนประเมินทรัพยากรต้น

น้ า ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พื้นที่ป่าที่คงเหลืออยู่ใน

ปัจจุบันหลังจากการบุกรุกของชาติพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากการขยายพื้นที่ท าการเกษตร การพัฒนา

อาชีพสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาที่ไม่มีแผนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมให้ชัดเจนเพื่อคงรักษา   ความสมดุลของพื้นที่ให้อยู่กับชาติพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์ พื้นที่ในการ

อนุรักษ์พื้นป่าธรรมชาติที่รักษาและบันทึกไว้ในรายงานการด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า

แม่จัน ประมาณ 235 ตารางกิโลเมตร หรือ 146,875 ไร่ ซึ่งได้จ าแนกขอบเขตประเภทพื้นที่ ดังนี้ 

 1. ป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้เนื้อที่ 222 ตารางกิโลเมตร หรือ 138,750 ไร่ เป็น

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 2 ป่า ได้แก่ 

  1.1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ ตั้งอยู่ในท้องที่ ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย เนื้อที่ประมาณ 132 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,500 ไร่ จ าแนกเป็น 

 - ป่าเพื่อการอนุรักษ์  107.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,913 ไร่ 

 - ป่าเพื่อเศรษฐกิจ                20.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,562 ไร่ 

 - พื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการเกษตร     4.84 ตารางกิโลเมตร  หรือ  3,025 ไร่ 

  1.2 ป่าสงวนแห่ชาติป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง และป่าน้ าแม่จัน ตั้งอยู่ในท้องที่ ต าบลป่า

ตึง อ าเภอแม่จัน และต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ประมาณ 90 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 56.250 ไร่ จ าแนกเป็น 

 - ป่าเพื่อการอนุรักษ์     36.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,056 ไร่ 

 - ป่าเพื่อเศรษฐกิจ              51.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 32,388 ไร่ 

 - พื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  1.29 ตารางกิโลเมตร หรือ     806 ไร่ 

 พื้นที่แปลงปลูกป่า แปลงปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ า และแปลงปลูกป่าในโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อลดพื้นที่ในการท าลายของชาติพันธ์ที่บุกรุกท า

การเกษตรเล่ือนลอยจนท าให้ระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป การใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างไม่

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการได้ให้ประโยชน์ต่อชุมชนพื้นที่  การปลูกป่าจึงมีความจ าเป็นที่

ได้ปฏิบัติมาตลอดอย่างต่อเนื่อง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่จัน จังหวัดเชียงราย ส่วนจัดการ

ทรัพยากรต้นน้ า ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับผิดชอบ

ในการปลูกป่าทดแทนในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ดังนี้ 
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 1. เป็นพื้นที่แปลงปลูกป่าของหน่วยงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2538 รวมเนื้อที่ 18,164 ไร่ และ

ป ีพ.ศ. 2546 เนื้อที ่500 ไร่ คิดเป็นพื้นที่รวมท้ังหมด 18,664 ไร่ 

 2. เป็นพื้นที่แปลงปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ าของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2546    คิด

เป็นพื้นที่รวมท้ังหมด 4,470 ไร่ 

 3. เป็นพื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2557 และพื้นที่แปลงปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ าปี พ.ศ.2559 

และปีพ.ศ. 2543-2545 ของหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ยาว คิดเป็นพื้นที่รวมท้ังหมด 2,048 ไร่ 

 4. เป็นพื้นที่แปลงปลูกป่าในพื้นที่ FPT116 และFPT30คิดเป็นพื้นที่รวมท้ังหมด12,227 ไร่ 

ข้อมูลหมู่บ้าน 

 ขอบเขตป่าต้นน้ าของลุ่มน้ าแม่จันในพื้นที่ด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าแม่จัน  

จังหวัดเชียงราย ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ า ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ในการจัดการต้นน้ าแม่จันปรากฏว่า คลอบคลุมพื้นที่ปกครอง 2 อ าเภอ 2 ต าบล 37 หมู่บ้าน 

รวมประชากรประมาณ 13,908 คน 2,401 หลังคาเรือน แยกออก ดังนี้ 

 1. พื้นที่ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน ประกอบด้วย 

  - หมู่บ้าน        จ านวน             31 หมู่บ้าน  

  - ประชากร      จ านวน       11,263 คน 

  - ครัวเรือน      จ านวน          2,036 หลังคาเรือน  

 สภาพปัญหาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา บทบาทในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการใช้นโยบายและกลไกการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะน าเสนอผลการวิจัยในพื้นที่เสนอต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้น าไปพิจารณาก าหนดแผนนโยบายร่วมกันกับชุมชน ตลอดทั้งแผนงาน 

โครงการขั้นพื้นฐานสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ประชากร และความต้องการของชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1 เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุ และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่ม

ชาติพันธ์ในจังหวัดเชียงราย 

 2 เพื่อศึกษานโยบายและกลไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขององค์

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3 เพื่อวิเคราะห์นโยบายและกลไกลการปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 วิธีการวิจัยที่มีลักษณะการออกแบบ และระเบียบวิธีพื้นฐาน เป็นการศึกษาปรากฏการในภาพรวม 

ไม่แยกบางส่วนหรือบางองค์ประกอบมาท าการศึกษา  นักวิจัยต้องเข้าไปอยู่ในสนาม และสังเกตสิ่งที่ศึกษา

อย่างเป็นธรรมชาติ  รับรู้ส่ิงที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปอย่งจริงที่ต้องการในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นใด ๆ 

สามารถล้มล้างหรือเปล่ียนแปลงใหม่ที่มีการค้นพบใหม่  และโครงสร้างที่มีการยืดหยุ่มมากขึ้น 

องค์ประกอบจะต้องออกแบบที่ Working Design(เลือกกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระบุช่วงเวลาในการศึกษา 
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ระบุตัวแปร ) Working Hypothesis (ตั้งปัญหา ค าถามวิจัย และอ้างอิงทฤษฎี) Data Collection(สัมภาษณ์  

สังเกตบันทึกตัวอย่าง ทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร Data Analysis/Intemrelation ( โครงสร้างข้อมูลใหม่ 

ตรวจสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี และพรรณา) เทคนิคการรวบรวมข้อมูลได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่

เป็นปัจจัย กระบวนการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  การสัมภาษณ์เป็นวิธีการใช้รวบรวมข้อมูลจากการ

สนทนา ซักถามและโต้ตอบระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล และการสนทนากลุ่มย่อยในการศึกษา

ปัญหาในภาพรวมและการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่งภาครัฐและ

เอกชน 

  การก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research) อัน

ประกอบด้วย 

 1 การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) (ไพศาล วรค า, 2553, หน้า 212) 

 2 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) (วรรณี  แกมเกต,ุ 2551, หน้า 254) 

 การน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบและขอบเขตของ

ระเบียบวิธีการวิจัยหรือระบวนวิธีการวิจัยท่ีส าคัญมาใช้ในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. วิธีการวิจัย เป็นการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัยตามการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้นโยบายและกลไกลการปกครอง ในจังหวัด

เชียงราย ที่ได้ก าหนดระเบียบการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

เอกสารและกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก อันมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  1.1 การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ ในการก าหนดกระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัยโดย

การใช้แบบสัมภาษณ์มีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า) กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการ

สัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการน า ค า ส าคัญ

มาใช้ประกอบในการชี้น าค าสัมภาษณ์ เช่น มีการร่างข้อค าถามที่มีลักษณะปลายเปิดที่มีค าส าคัญพร้อมกับ

ลักษณะของข้อค าถามที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะมีการปรับเปล่ียนถ้อยค าของข้อค าถามให้มีความ

สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือมี

สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่มีความส าคัญหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในภาครัฐ 

ภาคประชาชน รวมทั้ง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความส าคัญในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตอบข้อค าถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึกได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย 

 วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ 

ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ทั้งในจังหวัดเชียงรายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อยจ านวน 10-15 คน พื้นที่ๆละ 6 คน รวมจ านวน 30 คน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์

ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์  โดยใช้นโยบายและกลไกการ

ปกครอง ในจังหวัดเชียงราย ที่ได้จากการศึกษาวิจัยท าให้ได้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิง
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ยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและ กลไกการการปกครองในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยได้ ทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค 

  1.2 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)ด าเนินการโดยใช้วิธีการสังเกตในพื้นที่

ภาคสนามและการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้น าและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าตึงและสมาชิกกลุ่มขาติพันธุ์ในพื้นที่  โดยการวิเคราะห์

สถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันในประเด็นของ สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเชิง

ประเด็นและเชิงพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 

3.2 ผู้ให้ข้อมูล 

  ประชากร (Populations) ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออก 2 ส่วน  ได้แก่   

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย ได้แก่ 

 1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง หรือผู้แทน     จ านวน  1  คน 

 1.2 สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล                   จ านวน  5  คน 

 1.3 พนักงานส่วนต าบล หรือผู้แทน                           จ านวน  4  คน 

2. กลุ่มชาติพันธุ์หรือองค์กรประชาชนป่าตึง อ าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

 2.1 กลุ่มชาติพันธุ์หรือองค์กรประชาชน                    จ านวน  1  คน 

 2.2 กรรมการหมู่บ้าน                                          จ านวน  3  คน 

 2.3 กลุ่มแม่บ้าน                                                 จ านวน  3  คน 

 2.4 ผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทน                               จ านวน  3  คน 

 

วิธีการศึกษา 

 เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้วิธีการศึกษาผสมผสานหลายรูปแบบทั้งส ารวจเอกสารและ

การศึกษาภาคสนาม ดังนี้  

 1. การศึกษาเอกสาร เป็นการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และผลงานการ

วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาจากหนังสือ บทความในวารสาร เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ และแผนพัฒนาต าบล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. ศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยวิธีการสนทนากลุ่ม กับองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นต าบลป่าตึง ศึกษาแนวคิด วิธีด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา

และอุปสรรคในการด าเนินงานในเขตพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือประชาชนในพื้นที่ 

3.3  เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด าเนินการดังนี้ 

 เครื่องมือท่ีน ามาใช้ส าหรับก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย การวิจยัได้ก าหนด

กระบวนวิธีการวิจัยโดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเชิงเอกสาร ซึ่งเป็น

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา ตลอดจน

ผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการสร้างพื้นฐานขององค์ความรู้ในทางวิชาการเกี่ยวกับ

กระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นแนวทางประการส าคัญในการน าไปสู่การ
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สร้างเครื่องมือท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพส่วน

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มี

ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือ การสัมภาษณ์แบบชี้น าที่ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามท่ีมี

ความชัดเจนตายตัว โดยเป็นแต่เพียงการก าหนดแนวข้อค าถามแบบเปิดกว้าง หรือเป็นการใช้แบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยท่ีมีผลท าให้ข้อค าถามมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง การ

สัมภาษณ์เจาะลึกเป็นเทคนิคและกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมอย่างย่ิงในการน ามาท่ี

ใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลที่เป็นผู้ท่ีมีความรู้และความช านาญหรือมีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องที่ก าลังด าเนินกระบวนวิธีการวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และความช านาญหรือมีความ

ผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายผู้สัมภาษณ์สามารถที่จะด าเนินการ

สัมภาษณ์ และสามารถที่จะสอบถาม ที่ส าคัญและมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จากผู้มีส่วน

ร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ อันท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย และข้อเท็จจริงในทาง 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 กระบวนการในการสร้างเครือ่งมือท่ีใช้ในกระบวนวิธีการวิจัย 

 ได้ก าหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกโดยกระบวนวิธีการสัมภาษณ์แบบชี้น าอันเป็นกระบวนวิธีการ

สัมภาษณ์ที่ไม่มีรูปแบบข้อค าถามท่ีตายตัว หรือกระบวนวิธีการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะที่ไม่มีข้อค าถามที่เป็น

มาตรฐานเป็นการกระบวนวธิีสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามท่ีน ามาใช้ในการ

สัมภาษณ์เจาะลึก เพียงแต่มีการก าหนดลักษณะของข้อค าถามท่ีมีลักษณะเปิดกว้างมีความยืดหยุ่น และมี

การน าค าผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนตามสถานการณ์ที่มีการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาส่วน

การก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบการวิจัยหรือการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ใน

กระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินกระบวนการวิจัย ดังนี้ 

 1. การศึกษาเอกสารแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงประจ าปี 2558 งบประมาณ และ

ข้อบังคับ ส่วนที่ด าเนินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. การสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาอ านาจ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง และปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  

  2.1 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 

             2.2 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  

   2.3 ข้อบังคับในเรื่องงบประมาณประจ าปี  

             2.4 ปัญหาสภาพแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงด้านการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิง  

  2.5 ปัญหาและอุปสรรคองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงดา้นการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการศึกษา 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มชาติ

พันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครองนี้ ด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิเคราะห์เอกสารและวิธีวิจัยเชิงส ารวจ

ผลการวิจัยเชิงส ารวจและการศึกษาภาคสนาม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1.ศึกษาปัญหา สาเหต ุและ

กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดเชียงราย 2. ศึกษา

นโยบายและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  3. 

วิเคราะห์นโยบายและกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์  การศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้วิธี

การศึกษาผสมผสานทั้งการส ารวจเอกสาร ศึกษาแผนพัฒนาต าบล โดยการสนทนากลุ่มกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าตึงและการสัมภาษณ์ผลการวิจัยเชิงส ารวจได้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ (กรองแก้ว อยู่สุข, 

2537) 

 ตอนที ่1 ปัญหา สาเหตุ และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มชาติ

พันธ์ในจังหวัดเชียงราย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ

กลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครอง สถิติที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละซึ่งเป็น

กลุ่มตัวอย่างของชาติพันธุ์ในพื้นที่เทศบาลต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน 20 คน 

(ส าเริง กล้าหาญ, 2549) 

 พื้นที่เทศบาลต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ าของจังหวัดเชียงรายมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจและการเกษตรของชุมชน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่

ของตนเอง โดยเลือกตัวแทนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ความหลากหลายของวัฒนธรรมของชนเผ่าตลอดจนวิถีชีวิตของ

ชาติพันธุ์ที่มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับสภาพของชุมชน การเรียนรู้วิถีชุมชนเผ่าม้ง 

ชนเผ่าอาข่า และลาหู ่การสร้างเศรษฐกิจที่มีการท าการเกษตรเลื่อนลอยเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากแต่เป็นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น

เครื่องมือในการสร้างคนในสังคม โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่อยู่กับพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ าเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างมากมาย  การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและกลไกการปกครองก็เพื่อ

เฟื้อฟูชีวิตชุมชนและการจัดสรรพื้นที่ท ากินที่เป็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมีระบบในทุกมิติ 

 ตอนที่ 2  ศึกษานโยบายและกลไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขององค์

ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยใช้นโยบายและ

กลไกการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผลการศึกษาแบ่งออก  ดังนี้  (รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) 

 1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่า

ตึง 3 ป ี(พ.ศ. 2554-2556) 

 2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในการสนทนากลุ่ม(Focus group) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และการสัมภาษณ์กลุ่มกับกลุ่มองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและ

ผู้น าชุมชนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
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 ตอนที่ 3 วิเคราะห์นโยบายและกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์  ป็นการก าหนด

นโยบายโดยยึดหลักปัญหาความเดือดร้อนและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก   โดยการบริหารงานใช้

หลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  เน้นการประสานงาน

ทุกภาคฝ่าย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบด้วยนโยบายด้านต่าง ๆ การพัฒนาเชิงอนุรักษ์

ของเทศบาลต าบลป่าตึงจากการสนทนากลุ่ม การศึกษาแผนการพัฒนา 3 ปี และยุทธศาสตร์การจัดการ

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเน้นเศรษฐกิจที่ของชุมชนเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดการสร้างรากฐานการ

เข้มแข็งของคนในชุมชนจะไม่สามารถพัฒนาที่ย่ังยืนได้  ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้การ

ขับเคลื่อนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้มีการจัดร่วมกันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

การจักการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมที่ไม่มีความสมดุล (พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) 
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การจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

พิชญ์สินี  จักรแก้ว1*
 สกนธ์ชัย ชะนูนันท์1 และอัญชลี  สิริกุลขจร2 

The learning management using Context-Based Learning to develop scientific inquiry process 

evaluating and design competency in the topic of Rate of Reaction for grade 11 students 
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บทคัดย่อ 

สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากสิ่งส าคัญในการอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์คือ ผู้คนต้องมีความสามารถในการแยกแยะประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวทาง

วิทยาศาสตร์ออกจากประเด็นในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ สามารถบอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ บอกวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ และต้องสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ในการเผชิญกับปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้ อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพบว่าสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียนไทย

ยังอยู่ในระดับท่ีต่ าซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานเป็นการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจท่ีได้น าเอาบริบทในชีวิตประจ าวันท่ีมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา

วิทยาศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนกับประสบการณ์จริงของนักเรียนมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นหรือผลักดันในการพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติ การท าการทดลอง ท าให้ได้พัฒนาท้ังความรู้ 

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ช่วยท าให้นักเรียนมีความคิดท่ีซับซ้อนหรือการคิดขั้นสูง มีการรู้วิทยาศาสตร์ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการคิดข้ันสูงในการแก้ปัญหา ดังนั้นรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานจึงมีความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็น

ฐาน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ านวน 41 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการใช้ชั้นเรียนตามวงจร PAOR ลักษณะเป็นการปฏิบัติซ้ าท้ังหมด 3 วงจร 

วิธีด าเนินการวิจัยท าได้โดยการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน 3 แผน และท าการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และใบกิจกรรมของ

นักเรียน จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานช่วยพัฒนาสมรรถนะการประเมิน

และออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาสมรรถนะดีข้ึนอย่างเป็นล าดับ 
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ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐาน  สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 

Abstract 

 Scientific inquiry process evaluating and design competency is very important because of that for living in 

scientific community, people must have an ability to identify scientific issues or scientific stories from other issues 

and can also identify which issues or questions can be examined by using scientific methods, and then propose ways 

to explore a given question scientifically, using scientific knowledge to solve real life problems.  However, from 

the survey results, it was found that this kind of students’ competency was low. As thus, this problem needed to be 

solved.  Context-Based Learning, CBL, is one of very interesting learning management which use  students’ real 

life contexts that involves complex scientific content and real life experience which are used as a starting point for 

students to develop their understanding of scientific concepts through hands-on activities, experiments, resulting in 

that students gain their knowledge, thinking processes, problem solving and decision making. In addition, this can 

help students develop complex ideas or higher-ordered thinking and higher levels of scientific literacy because they 

need to use scientific knowledge and higher-levels thinking to solve problems.  As a result, the mentioned CBL is 

in line with developing students’ scientific inquiry process evaluating and design competency.  The purpose of this 

research was to investigate grade 11
th
 students’ scientific inquiry process evaluating and design competency using 

context-based learning (CBL). The sample for this study were 41 grade 11
th
 students in Science Mathematics and 

Technology program.  In this study, classroom action research was employed as a research framework.  In the 

research process, the cycle of PAOR was run for three rounds. The research was conducted by using the three 

developed lesson plans of context-based learning in learning the topic of rate of chemical reaction and the data were 

collected by using the scientific inquiry process evaluating and design competency test and a student activity sheets 

from students’ work were also used. The result showed that the context-based learning can help students improve 

their scientific inquiry process evaluating and design competency. The students’ post-test score is higher than that 

of the pre-test one, showing that the students have progresses in term of scientific inquiry process evaluating and 

design competency. 

Key words: Context-Based Learning, scientific inquiry process evaluating and design competency, Rate of 

Reaction, Classroom Action Research 

 

บทน า 

ความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างย่ิงในการเตรียม

เยาวชนให้สามารถด าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน เพราะ

วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน

ปัจจุบันเน้นให้ความส าคัญกับการท าให้ผู้เรียนมีการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) (สุนีย์ คล้ายนิล, 

ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ประโมจนีย์, 2551) ในการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ 

OECD ในปี ค.ศ.2015 ได้ให้ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถของบุคคลที่จะเชื่อมโยง

ส่ิงต่าง ๆ เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไตร่ตรอง 
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(OECD, 2013) เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ PISA ที่ประเมินในปี ค.ศ.

2006-2012 กับ ค.ศ.2015 พบว่า PISA ได้ปรับเปล่ียนชื่อสมรรถนะการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์

ไปเป็นสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่รายละเอียด

และตัวบ่งชี้ของสมรรถนะยังคงคล้ายคลึงกับในปี ค.ศ.2006 (สิรินภา กิจเกื้อกุล, 2557) โดยสมรรถนะ

ดังกล่าวจะประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ 1. ระบุปัญหาท่ีต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ 

2. บอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3. เสนอวิธี

ส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ 4. ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ และ 5. บรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยัน

ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ (OECD, 2013) 

สมรรถนะดังกล่าวเป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญ เนื่องจากส่ิงส าคัญในการอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์คือ 

ผู้คนต้องมีความสามารถในการแยกแยะประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ออกจากประเด็นใน

เรื่องอื่น ๆ ได้ สามารถบอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ บอกวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ และต้องสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ในการเผชิญกับปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2554)  

เป้าหมายของหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ การ

คิดวิเคราะห์  ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความเป็นนักวิจัย มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มี

ความสามารถในการน ากระบวนการและความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล (อดิเรก แก้วจ ารัส , 2553) 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูจึงต้องสอดคล้องต่อเป้าหมายของโรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้

ได้ดีท้ังทฤษฏีและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่ง

รวมถึงสมรรถนะด้านการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนื่องจาก

เป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญในการอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์รายงานผล PISAในปี ค.ศ.2006 ซึ่งเน้นการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์พบว่า 

ผลคะแนนการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยต่ ากว่าค่าเฉล่ีย OECD (500) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 421 เช่นเดียวกับปี 2009 และปี 2012 มีคะแนนเท่ากับ 425 และ 444 คะแนน ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ในปี 2006 พบว่า คะแนนสมรรถนะด้านการบุประเด็นทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยต่ าที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 413 คะแนน ซึ่งมีค่าต่ ากว่าค่าเฉล่ียของ OECD 

(499) ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุว่าประเด็นหรือปัญหาใดเป็นปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่สามารถบอกได้ว่าปัญหาใดสามารถแก้ไขได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ถ้าในชีวิตจริง

นักเรียนไม่รู้ว่าประเด็นใดเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนก็จะไม่รู้วิธีการที่จะเผชิญปัญหา จึงท าให้ขาด

โอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในการเผชิญปัญหาที่พบในชีวิต ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาฝึกทักษะทางด้านนี้เพิ่มเติม (สุนีย์ คล้ายนิล, ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ประโมจนีย์, 

2551) ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาท่ีผู้วิจัยพบเจอในห้องเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
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ควบคุมที่นักเรียนต้องการศึกษา ไม่สามารถออกแบบการทดลองที่ก าหนดให้ได้ และมีทักษะด้านการท า

การทดลองน้อย ชี้ให้เห็นว่านักเรียนขาดสมรรถนะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบวัดสมรรถนะของ

นักเรียนห้องดังกล่าวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยครั้งนี้ โดยใช้ข้อสอบ PISA ของ OECD และ

ข้อสอบ PISA-LIKE ของ สสวท. จ านวน 10 ค าถาม คะแนนเต็ม 13 คะแนน พบว่า นักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียเท่ากับ 6.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 คะแนนที่ได้ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า และจากการ

วิเคราะห์การตอบค าถามพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร

ควบคุมของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าปัญหา 

หรือค าถามใดที่ก าหนดให้นั้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า

วิธีการแก้ปัญหาใดเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถบอกแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน

ได้ด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และไม่สามารถบอกวิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและแม่นย าได้  

ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ออกแบบการทดลองที่ก าหนดให้ได้ ไม่สามารถระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมที่

ครอบคลุมได้ และไม่มีทักษะในด้านการท าการทดลองเท่าที่ควร จากสภาพปัญหาที่พบดังกล่าว สะท้อนให้

เห็นว่านักเรียนยังคงขาดสมรรถนะดังกล่าว และจากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน

โรงเรียนที่ผ่านมาพบว่า การจัดการเรียนรู้ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การท า

การทดลอง ส่งผลท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่ าที่ควร ปัญหาดังกล่าว

สอดคล้องกับรายงานสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งพบว่า การจัดการเรียนการสอนของครู

ส่วนใหญ่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการบรรยาย มุ่งสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียน

ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายหรือข้อมูลที่มาจากชีวิตจริงและประสบการณ์ เนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนรู้ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ส่วนใหญ่ครูยกตัวอย่างจากต ารา ขาดการแปลงเนื้อหาที่เป็น

นามธรรมให้เป็นรูปธรรมและสภาพจริง ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการสอนเข้ากับชีวิต

จริงได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาฯ, 2552) การสอนของครูในลักษณะดังกล่าวส่งผลท าให้การ

เรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา และไม่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ

ปฏิบัติจึงท าให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการซึ่งรวมถึงสมรรถนะดังกล่าว และนักเรียนไม่สามารถ

เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครู

ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 เนื้อหา เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นบริบทใกล้ตัวของนักเรียนที่จะต้องได้พบเจอใน

ชีวิตประจ าวัน ลักษณะและธรรมชาติของเนื้อหาในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทดลอง ซึ่งการที่

นักเรียนจะเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ดีนั้น นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะและความสามารถในการสืบเสาะหา

ความรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วย (สุวนิตย์ บุญเพ็ง, 2557)  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการประเมิน

และออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการใช้เนื้อหาเรื่องนี้จึงมีความ

เหมาะสมในการน าไปใช้พัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 
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จากความส าคัญของสมรรถนะนั้นจ าเป็นอย่างย่ิงที่ครูผู้สอนจะต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะดังกล่าว จากการศึกษาและวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่า การ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะ

ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้บริบทหรือประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมาเป็น

จุดเริ่มต้นหรือผลักดันในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 

(Bennett, 2006) การจัดการเรียนรู้ถูกออกแบบมาให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมและแก้ไขปัญหาใน

วิธีซึ่งสะท้อนธรรมชาติของงานในชีวิตจริง (Karweit, 1993) บริบทที่น ามาใช้จะต้องมีความหลากหลายมี

ความสอดคล้องต่อหลักสูตร เนื้อหา สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้  ( Tessmer and 

Richey,1997) สอดคล้องกับทัศตริน เครือทอง (2552) ที่กล่าวว่าบริบทที่น ามาใช้จะอ้างถึงเหตุการณ์

และสถานที่ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนกับประสบการณ์

จริงของนักเรียน ท าให้มีความสมจริงและเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ช่วยท าให้นักเรียนมีความคิดที่ซับซ้อนหรือ

การคิดขั้นสูง มีการรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น (Hofstein, 2011) เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Broman and Parchmann, 2014)ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

รูปแบบการทดสอบของ PISA ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของสถานการณ์ที่มีความหลากหลายในชีวิตจริงและ

เกี่ยวข้องกับตัวเอง ท้องถิ่น ประเทศ หรือสถานการณ์ของโลก โดยนักเรียนต้องใช้สมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถามอย่างสมเหตุสมผล (OECD, 2013, Kuhn and Müller, 

2014)และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน และท าให้

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาเคมี (Antonio, 2015, Donna, 2009, Parchmann, 2006, อธิษฐาน, 2558, 

จินดา, 2553) และนักเรียนได้อภิปราย แลกเปล่ียนความรู้กันถึงบริบทหรือปัญหาต่าง ๆ ได้ก าหนด

ปัญหาและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (จินดา พราหมณ์, 2552) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การออกแบบการทดลอง (ทัศตริน เครือทอง , 2552) จึงท าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ ท าให้ได้พัฒนาทั้งความรู้ 

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ (ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม, 2554) ส าหรับขั้นตอนของการจัดการ

เรียนรู้ ผู้วิจัยได้อ้างอิงตามขั้นตอนของจินดา พราหมณ์ (2553) มีท้ังหมด 4 ข้ันตอน และได้เพิ่มขั้นตอน

ที่ 2 การตั้งข้อสงสัยและการวางแผนของทัศตริน เครือทอง (2552) เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการ

พัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ดังนั้นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทในงานวิจัยนี้จึง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การก าหนดสถานการณ์ 2) การตั้งข้อสงสัยและการวางแผน 3) 

การลงมือปฏิบัติ 4) การเรียนรู้แนวคิดส าคัญ และ  5) การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  

 

จุดประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน ที่มีต่อสมรรถนะการ

ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science, Mathematics and  Technology: SMAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 41 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

 รูปแบบการวิจัย งานวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 

Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (2000) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.วางแผน 

(Plan) 2.ปฏิบัติการ (Act) 3.สังเกตการณ์ (Observe) และ 4.สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็น

ฐาน และตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 

 

เครื่องมือและวิธีการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี จ านวน 3 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัติการ วงจรละ 1 

แผน และใช้เวลาสอนทั้งหมด 16 ชั่วโมง รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู ้

วงจรที่ แผนการจัดการเรียนรู ้ บริบทแนะน า บริบทคล้ายคลึง  เวลา(ชม) 

1 1. อัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมี ส้มต าถาด รถเข็นขนขยะ 6 

2 2. ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี ฝนกรด การล้างห้องน้ า 5 

3 3. พื้นที่ผิวของสารกบัอัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี การบ่มกล้วย การบ าบัดน้ าเสียปนเปือ้น

โลหะหนัก 

5 

รวม 16 

  

ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้บริบทฐาน ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดสถานการณ์ 2) การตั้งข้อสงสัยและการวางแผน 3) การลง

มือปฏิบัติ 4) การเรียนรู้แนวคิดส าคัญ และ 5) การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1. แบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อ้างอิงจากแนวข้อสอบของ PISA ซึ่ง

ประกอบด้วยสถานการณ์จ านวน 7 สถานการณ์ ค าถามจ านวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 
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ข้อ  แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 2 ข้อ และ แบบเขียนตอบอิสระ 12 ข้อ คะแนนเต็ม 24 คะแนน และได้ท า

การตรวจสอบเครื่องมือมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2.2. ใบกิจกรรมของนักเรียน เป็นใบกิจกรรมที่ให้นักเรียนเขียนบันทึกทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยใบกิจกรรมของนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบวิจัยปฏิบัติการ ตามวงจร PAOR ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้     ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) ผู้วิจัยส ารวจสภาพปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนก่อนเรียน

โดยแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

และด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ใบกิจกรรมของนักเรียน ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัย

น าข้อมูลที่ได้จากขั้นสังเกตการณ์มาวิเคราะห์สะท้อนผล จากนั้นท าการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนอีก

ครั้งโดยใช้แบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งวงจร PAOR แสดงได้ดังภาพ 1 ต่อไปนี้ 

                 วงจรที่ 1                   วงจรที่ 2          วงจรที่ 3 

 

 

 

 

ภาพ 1 วงจรของการวิจัย 

ปฏิบัติการในชั้นเรียน  

(ปรับมาจากแนวคิดของของ Kemmis & McTaggart, 2000) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. น าข้อมูลจากใบกิจกรรมของนักเรียนที่นักเรียนได้เขียนบันทึกในระหว่างการท ากิจกรรม มา

ท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557) ซึ่งการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาคือ

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลในลักษณะการเขียนบรรยาย และวิเคราะห์โดยใช้สถิต

พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�) เพื่อจัดระดับของสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

2. น าข้อมูลจากการท าแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
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ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้บริบทเป็นฐาน มาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิตพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) ค่าร้อยละ (%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรมนักเรียน 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานมีการ

พัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอย่างเป็น

ล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของนักเรียน 

 

ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉล่ียสมรรถนะของนักเรียน

จากวงจรปฏิบัติการที ่

1 2  3 

1. ระบุปัญหาที่ต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ 3.00 3.00 3.00 3.00 

2. แยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

3.00 2.50 3.00 3.00 

3. เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ 9.00 6.00 7.83 8.83 

4. ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ 3.00 2.00 2.00 3.00 

5. บรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยันถึงความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ 

3.00 2.00 2.83 3.00 

รวม 21.00 15.50 18.66 20.83 

ระดับสมรรถนะ ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 

 

จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากใบกิจกรรมของนักเรียนที่นักเรียนได้เขียนบันทึกในระหว่างการท ากิจกรรม 

ได้ผลดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการระบุปัญหาท่ีนักเรียนต้องการส ารวจตรวจสอบโดยใช้

วิธีการทางวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียน

บางส่วนมีความสับสนไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างปัญหาทั่วไป ๆ กับปัญหาต้องการส า รวจ

ตรวจสอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่ในตอนท้ายพบว่านักเรียนสามารถระบุปัญหาส ารวจ

ตรวจสอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในแยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถ

ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถบอกได้ว่านักเรียน

สามารถแยกแยะปัญหาได้ด้วยตนเองเนื่องจากรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมโดยผู้วิจัยไม่ชัดเจน และ

ผู้วิจัยชี้แนะค าตอบมากเกินไป ภายหลังที่ได้ปรับปรุงกิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าประเด็น

ปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้ชี้แนะค าตอบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนบางกลุ่มระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม

ของการทดลองไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุม ทั้งนี้เพราะนักเรียนไม่เข้าใจความแตกต่างของตัวแปรทั้งสาม 

และการเลือกสารเคมีและอุปกรณ์การทดลอง พบว่านักเรียนเลือกอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน และไม่ได้ระบุ

จ านวนของสารเคมีและอุปกรณ์ที่ชัดเจน และการเขียนวิธีการทดลอง พบว่านักเรียนอธิบายขั้นตอนการ

ทดลองไม่ชัดเจน บางกลุ่มไม่ได้ระบุการทดลองซ้ าเพื่อยืนยันผลการทดลอง เป็นต้น แต่ในตอนท้ายพบ

นักเรียนสามารถเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบได้ดี ย่ิงขึ้น โดยสามารถระบุตัวแปรได้ อย่างถูกต้องและ

ครอบคลุม เลือกสารเคมีและอุปกรณ์ได้ครบถ้วน และสามารถออกแบบการทดลองได้โดยล าดับขั้นตอน

การทดลองได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใน

ตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนบางกลุ่มสามารถที่จะประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ของกลุ่มเพื่อนได้แต่ยังไม่ครอบคลุม โดยไม่สามารถประเมินได้ว่าวิธีการทดลองมีความ

น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร นักเรียนบางกลุ่มเข้าใจผิดไม่ได้มุ่งเน้นการประเมินวิธีการทดลองของกลุ่มเพื่อน แต่

เน้นการประเมินคุณลักษณะของตัวแทนนักเรียนที่ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เช่น พรีเซนต์ดีไม่มีผิดพลาด 

พูดชัดเจน อธิบายวิธีเข้าใจ เป็นต้น และมุ่งเน้นการประเมินชิ้นงาน เช่น ภาพสวยเข้าใจง่าย เป็นต้น และใน

การเลือกวิธีส ารวจตรวจสอบมีนักเรียนบางกลุ่มที่ให้ค าตอบไม่ตรงค าถาม และการประเมินวิธีส ารวจ

ตรวจสอบของกลุ่มตนเองหลังทดลอง พบว่านักเรียนบางกลุ่มอธิบายเหตุผลประกอบการประเมินไม่ชัดเจน 

แต่ในตอนท้ายพบนักเรียนสามารถประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีย่ิงขึ้น โดยประเมิน

ได้ว่าวิธีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ พร้อมให้เหตุผลประกอบ สามารถเลือกวิธีการส ารวจตรวจสอบ

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้พร้อมให้เหตุผลประกอบ และประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ของกลุ่มตนเองหลังทดลอง พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มสามารถที่จะประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ของกลุ่มตนเองหลังทดลองได้ว่าวิธีที่กลุ่มตนเองเลือกใช้นั้นมีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้ถูกต้องและชัดเจน สามารถบอกข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้พร้อมทั้งอธิบาย

เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการทดลองครั้งต่อไปได ้

ตัวบ่งชี้ที่ 5 พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการบรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักวิทยาศาสตร์

ใช้ในการยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ ใน

ตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการระบุการทดลองชุดควบคุมและการทดลองซ้ า

ในขั้นตอนการออกแบบการทดลองและสามารถลงมือปฏิบัติการทดลองได้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการชี้แนะ

โดยผู้วิจัย และมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ได้ระบุการทดลองซ้ าในขั้นตอนการออกแบบการทดลองแต่สามารถ

ลงมือปฏิบัติการทดลองได้จริงและมีนักเรียนบางกลุ่มที่ได้ระบุการทดลองชุดควบคุมและการทดลองซ้ าใน

ขั้นตอนการออกแบบการทดลองแต่ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการทดลองไม่ได้ท าการทดลองซ้ าตามที่ได้

ออกแบบไว้เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ แต่ในตอนท้ายพบว่านักเรียนทุกกลุ่มมีการระบุการทดลองชุด

ควบคุมและการทดลองซ้ าในขั้นตอนการออกแบบการทดลองและสามารถลงมือปฏิบัติการทดลองได้จริง

ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 แต่ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 มีบางนักเรียนบางกลุ่มไม่ท าการทดลองซ้ าได้จริงแต่ทั้งนี้

นักเรียนได้ให้เหตุผลประกอบ และได้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของวิธีการทดลอง 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้บริบทเป็นฐาน

ของนักเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้บริบทเป็นฐาน 

 

การทดสอบ 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉล่ีย ( X ) 

 

S.D. 

ก่อนเรียน 24 7.98 3.41 

หลังเรียน 24 15.63 2.70 

 

จากตารางที่ 2 และ 3 และจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากใบกิจกรรมของนักเรียน พบว่าคะแนน

สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีความ

สอดคล้องกัน นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นนั้นสามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะการ

ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่าจากด าเนินการการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ นักเรียนมีการพัฒนา

สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ 

จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉล่ียสมรรถนะของนักเรียนจะพบว่าคะแนนจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 

ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 15.50 18.66 และ 20.83 คะแนน ตามล าดับ โดยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า

นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งแรกยังไม่ได้มี

การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนสอน เมื่อมีการปรับกิจกรรมในวงจรปฏิบัติการที่ 2 และ 3 จะเห็นว่า

นักเรียนมีคะแนนสมรรถนะเพิ่มขึ้นตามล าดับดังที่ได้แสดงในตารางที่ 2 และมีผลการประเมินจาก

แบบทดสอบวัดสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้

บริบทเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนได้ ผู้วิจัยสามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยง

เนื้อหาที่เรียนกับชีวิตจริง โดยใช้บริบทซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่

รอบตัวของนักเรียนและเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา        บริบทที่น ามาใช้นั้นมีความหลากหลายสอดคล้องต่อหลักสูตร (Tessmer 

and Richey,1997) อ้างถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่มีความ

ซับซ้อนกับประสบการณ์จริงของนักเรียน (ทัศตริน เครือทอง, 2552) มีความสอดคล้องกับการทดสอบของ 

PISA โดยสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมรรถนะที่
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เน้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ในการแสดงออกถึงการมี

สมรรถนะดังกล่าวนักเรียนจะต้องมีความสามารถตามตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ด้าน (OECD, 2013) จากการวิจัยพบว่า

การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบุปัญหาที่ต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้  นักเรียนเกิด

สมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นการก าหนดสถานการณ์ เนื่องจากนักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

บริบทหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้และระดมความคิดเพื่อระบุปัญหาที่นักเรียนต้องการส ารวจในการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น บริบทส้มต าถาด ฝนกรด และการบ่มกล้วย บริบทดังกล่าวท าหน้าที่เป็นตัวก าหนด

ทิศทางในการท ากิจกรรมของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงส่ิงที่อยู่รอบตัวนักเรียนว่ามี

ความสัมพันธ์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร และจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่

ตนเองมีอยู่ในการแก้ปัญหาอย่างไร สอดคล้องกับทัศตริน เครือทอง (2552) ที่ว่าสถานการณ์เป็นตัว

ขับเคล่ือนให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหา กิจกรรมในชั้นเรียนจะด าเนินไปเพื่อตอบค าถามภายใต้สถานการณ์นั้น 

และท าการสืบค้นจนกว่าจะได้มาซึ่งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาอธิบายสถานการณ์นั้น ๆ อย่างมีเหตุ

ผลได้ การเรียนรู้อย่างมีบริบทจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อบริบทที่ใช้อยู่ในกรอบที่ผู้เรียนคุ้นเคย การใช้

บริบทในการเรียนเป็นส่ิงที่ส าคัญเพราะช่วยสร้างความสนใจให้แก่นักเรียน ตลอดการสอนพบว่านักเรียน

ให้ความสนใจ พูดคุยถึงสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่นักเรียน ไม่เคย

เรียนมาก่อน อีกทั้งยังเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัวของนักเรียน สอดคล้องกับเบนเน็ตและโฮลแมน (Bennett 

and Holman, 2002) ที่กล่าวว่า การใช้บริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ท าให้นักเรียน

ตระหนักถึงความส าคัญในส่ิงที่เรียนรู้ และช่วยสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียน และช่วยกระตุ้น

ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของส่ิงที่เรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Williams, 2007) ช่วยให้นักเรียน

เชื่อมโยงเนื้อหาความรู้กับชีวิตประจ าวัน (Bromana and Parchmann , 2014) ช่วยพัฒนาความเข้าใจและ

ท้าทายความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้จากบริบทที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการ

น าไปใช้ (ทัศตริน  เครือทอง, 2552) และบริบทจะเป็นการสอดแทรกเนื้อหาวิชาเคมีเข้าไปด้วย ท าให้มี

ความสมจริงและเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ช่วยให้นักเรียนมีความคิดที่ซับซ้อนหรือการคิดขั้นสูง มีการรู้

วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น (Hofstein, 2011) เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ

คิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Karolina Broman and Ilka Parchmann, 2014) การใช้บริบทที่มีความ

น่าสนใจสามารถกระตุ้นให้นักเรียนระบุปัญหาได้และเกิดการเรียนรู้ โดยนักเรียนให้เหตุผลว่า เพราะครูได้

ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่

เกิดขึ้น ได้ระดมความคิดกับเพื่อนเพื่อช่วยกันหาระบุปัญหาของสถานการณ์เพื่อน าไปสู่การท าการทดลอง 

เป็นต้น สอดคล้องกับ สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552) ที่กล่าวว่าในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน 

ผู้สอนจะต้องเลือกเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน อยู่ในความสนใจของสังคม หรือส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผู้เรียนและคนในสังคม มาใช้เป็นประเด็นในการจัดการเรียนการสอน และเชื่อมโยงเนื้อหาทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ก็จะท าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

และนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการระบุปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะครูผู้สอนได้มีการ

อธิบายค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน เนื่องจากปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาที่มีความแตกต่าง

จากปัญหาทั่ว ๆ ไป เป็นปัญหาที่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไข นักเรียนควรจะมีความรู้และ
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ความเข้าใจก่อนซึ่งจะน าไปสู่การระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง และถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยน าเสนอบริบทท่ีคล้ายคลึง เช่น สถานการณ์รถเข็นขยะ การล้างห้องน้ า 

และการบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนโลหะด้วยถ่านกัมมันต์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อีก

ครั้งในสถานการณ์อื่น ๆ ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาก

ขึ้น ในขณะเดียวกันครูผู้สอนสามารถประเมินหรือวัดความเข้าใจผู้เรียนได้อีกครั้ง (ทัศตริน เครือทอง 2552) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สามารถแยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นการก าหนดสถานการณ์ 

เนื่องจากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอปัญหาที่นักเรียนต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนได้พิจารณาปัญหาที่นักเรียนน าเสนอ และร่วมกันแยกแยะว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถ

ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

โดยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถในการแยะแยะปัญหาอีกครั้ง โดยการให้เหตุผลประกอบกับ

ปัญหาท่ีนักเรียนได้ระบุไว้ว่าเป็นปัญหาที่ต้องการส ารวจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ นักเรียนเกิด

สมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 2  ขั้นการตั้งข้อสงสัยและการวางแผน นักเรียนได้ระดมความคิดออกแบบ

การทดลองเพื่อตรวจสอบปัญหาตามเลือกไว้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระบุจุดประสงค์ของการทดลอง 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ข้อมูลที่จ า เป็นต้องใช้ในการออกแบบทดลอง และ

ร่วมกันระดมความคิดเพื่อออกแบบการทดลอง สอดคล้องกับทัศตริน  เครือทอง (2552) ที่กล่าวว่า 

หลังจากที่ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและได้รับข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้เข้าใจค าถามหรือปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับบริบทนั้นได้บางส่วน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการต่อยอดความคิด โดยผู้เรียนจะต้องตั้งข้อค าถาม

ย่อยและวางแผนค้นหาค าตอบ ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถามตามความสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง

มือปฏิบัติ เช่น การก าหนดปัจจัย การออกแบบการทดลอง การก าหนดแหล่งข้อมูล และค าส าคัญต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับบริบทเพื่อสืบค้นต่อไป ในขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมด้วย

ตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ 

(ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม, 2554) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น ทักษะการตั้ง

สมมุติฐาน ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร และทักษะการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสุวัฒน์ นิยมค้า 

(2531) ได้กล่าวว่าในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียนได้

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้นคว้าความรู้นั้นมากกว่าการบอกให้นักเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้าน

ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับทฤษฏีกิจกรรม 

(Activity theory) โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จินดา 

พราหมณ์, 2553) และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติท า

การทดลองตามที่ได้วางแผนไว้ ในระหว่างที่ท าการทดลองถ้าหากพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบผลการทดลองได้ นักเรียนสามารถเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใหม่เพื่อ

ปรับปรุงวิธีการทดลอง ลักษณะการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหรือหลักการทาง

วิทยาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนในการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ 
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มาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา ข้อสงสัยที่ตนมีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและ

เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์(กุศลิน มุสิกุล, 2550) ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา นั่นหมายถึง

การใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาบน

พื้นฐานของความรู้ ข้อมูล และความถูกต้อง (สุทธิพงษ์ พงษ์วร, 2555) และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอน

ที่ 5 การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ นักเรียนจะต้องแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาในการเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่ ท าให้

นักเรียนได้น าความรู้ไปใช้อย่างมีความหมายในบริบทต่าง ๆ สามารถคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

อย่างมีเหตุผล รวมท้ังน าวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้อย่างถูกวิธี (ศศิธร โสภารัตน์, 2552) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ นักเรียนเกิด

สมรรถนะด้านนี้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นการตั้งข้อสงสัยและการวางแผน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอ

วิธีการทดลองและให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันประเมินวิธีการทดลอง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนประเมิน

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการทดลอง เช่น เลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม ล าดับขั้นตอนได้ถูกต้อง มี

การทดลองชุดควบคุม มีการทดลองซ้ า     มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ลักษณะการท ากิจกรรมสอดคล้องกับวรรณศิริ หลงรัก (2553) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านบริบทเป็นกิจกรรมแบบร่วมมือให้นักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

เพื่อค้นพบข้อสรุป ท าให้นักเรียนต้องน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ เกิดการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเรียนรู้แนวคิดส าคัญ ที่

เปิดโอกาสให้นักเรียนน าเสนอผลการทดลอง และร่วมกันประเมินวิธีการทดลอง โดยมีผู้วิจัยคอยกระตุ้น

ให้นักเรียนร่วมกันประเมินโดยการใช้ค าถามประกอบการกระตุ้น หรือชี้แนะผลการทดลอง ให้นักเรียน

ร่วมกันประเมินหรืออภิปรายผลการทดลอง กระตุ้นให้นักเรียนได้ประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์อีกครั้งว่าวิธีการที่ตนเองได้เลือกใช้นั้นมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือหรือไม่ มีข้อบกพร่อง

เกิดขึ้นหรือไม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการทดลองในครั้ง

ต่อไป และตัวบ่งชี้ดังกล่าวยังสามารถถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ประเมินประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 สามารถบรรยายและประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการยืนยันถึง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และความเป็นกลางและการสรุปอ้างอิงจากค าอธิบายได้ นักเรียนเกิดสมรรถนะ

ด้านนี้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นการตั้งข้อสงสัยและการวางแผน ในระหว่างการออกแบบการทดลองพบว่า

นักเรียนจะต้องค านึงถึงการออกแบบการทดลองที่มีความเชื่อถือ เช่น ระบุการท าการทดลองชุดควบคุม

เพื่อใช้เปรียบเทียบและท าการทดลองซ้ าเพื่อยืนยันผลการทดลอง หรือการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และ

ในขั้นตอนการประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนจะต้องค านึงการทดลองที่มี

ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งตรวจสอบจากการมีทดลองชุดควบคุม มีการทดลองซ้ า มีแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับการประเมินประเมินวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนที่ 4 การ

เรียนรู้แนวคิดส าคัญ และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ ในระหว่างที่นักเรียนร่วม

กันลงมือปฏิบัติท าการทดลอง นักเรียนจะต้องค านึงถึงการทดลองที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือด้วย 
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ได้แก่ การทดลองชุดควบคุมและการทดลองซ้ า ไม่เพียงแต่ออกแบบการทดลองไว้เท่านั้นแต่จะต้อง

สามารถท าการทดลองได้จริงตามที่ได้วางแผนไว้และตัวบ่งชี้นี้ถูกพัฒนาในขั้นตอนที่ 5 ขั้นการน าไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนบรรยายอีกครั้งว่าวิธีที่นักเรียนได้เสนอแนะในการส ารวจตรวจสอบ

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่นั้นมีความน่าเชื่อถือ หรือไม่อย่างไร 

  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานที่พัฒนาสมรรถนะ

การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

เรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการน าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ดังต่อไปนี้ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบท

เป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการท ากิจกรรม และประกอบด้วย

หลายขั้นตอน ในช่วงแรกครูอาจจะต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงล าดับการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้

นักเรียนเข้าใจตรงกัน นอกจากั้นครูผู้สอนสามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม

เนื่องจากบริบทในแต่ละท้องถิ่นอาจจะไม่เหมือนกัน แต่บริบทจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ผู้สอน

ต้องการสอน และในขั้นตอนการออกแบบวิธีการทดลอง ครูผู้สอนจ าเป็นต้องอ านวยความสะดวกให้แก่

นักเรียน เช่น จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองบางอย่างที่มีความเฉพาะจ าเป็นต้องใช้ในการ

ทดลองเรื่องนั้น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐาน และครูผู้สอนจะต้องท าการทดลองล่วงหน้า เพื่อ

ตรวจสอบว่าการทดลองดังกล่าวสามารถท าการทดลองได้ส าเร็จหรือไม่ เส่ียงต่อการเกิดอันตรายต่อ

นักเรียนหรือไม่ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่

นักเรียนท าการทดลอง 
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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษำสภำพท่ีเคยเป็นมำ สภำพปัจจุบัน สภำพปัญหำ สภำพท่ี

คำดหวัง ทำงเลือกเพื่อแก้ปัญหำหรือบรรลุสภำพที่คำดหวัง และกำรเลือกทำงเลือกเพื่อก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำร

จัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง และ 2 ) ศึกษำปรำกฏกำรณ์ของกำรปฏิบัติ กำร

เปลี่ยนแปลง กำรเรียนรู้จำกกำรกระท ำท้ังระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร ด้วยกระบวนกำรวิจัยเชิง

ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้ำหมำยคือโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ ผู้ร่วม

วิจัยคือ ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง จ ำนวน 56  คน ได้แก่ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำน จ ำนวน 11 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ ำนวน 35 คน และครูผู้สอนระดับชั้นอนุบำล จ ำนวน 19 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในกำรวิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภำษณ์เชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบันทึก  

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1 ) โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง เป็นโรงเรียนท่ีจัดตั้งใหม่ตำมนโยบำยผู้บริหำร

เทศบำลต ำบลเมืองคง เพื่อต้องกำรแบ่งเบำภำระของผู้ปกครองในกำรเลี้ยงดูบุตร โดยด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำสอดคล้อง

กับมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย คือ ด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ ด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ และด้ำนผลผลิต

ทำงกำรศึกษำ แต่มีหลำยมำตรฐำนท่ีผลกำรประเมินอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ “ระดับดีมำก ”ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกัน

ด ำเนินงำนโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำรวม 3 โครงกำร คือ (1 )โครงกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ (2 )

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ และ (3 )โครงกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำง

กำรศึกษำ 2 ) ปรำกฏกำรณ์ของกำรปฏิบัติ พบว่ำ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีควำมเหมำะสม ชัดเจน สอดคล้องกับ

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย มีผลให้โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงมีผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำร

ประกันคุณภำพภำยใน “ระดับดีมำก ”ขึ้นไปทุกมำตรฐำน 3 ) องค์ควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงท้ัง 3 ระดับ คือ (1) 

ระดับตัวบุคคล คือ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี มุ่งม่ันในกำรท ำงำน อุทิศตนให้กับกำรท ำงำนใฝ่รู้ใฝ่เรียน (2) ระดับกลุ่ม

บุคคล คือ มีควำมรักควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูล แบ่งปัน พึ่งพำกัน ท ำงำนเป็นทีม ร่วมคิดร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ มี

ภำวะผู้น ำ และ (3) ระดับองค์กร คือ มีบรรยำกำศในกำรบริหำรจัดกำรท่ีอบอุ่น ไว้วำงใจกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมและมีควำม

โปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 

ค าส าคญั:  กำรศึกษำปฐมวัย, หลักองค์รวม, กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
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Abstract 

 The objective of this research were to study : 1) the formers and present conditions, problems, 

expectations, possible alternative solutions to solve problems or achieve expectations, and the choices made in 

formulating an action plan for early childhood educational management at the Muangkhong District Municipal 

Anubau school. 2) the phenomena changes, learning by doing at the individual, group and organization level, and 

new knowledge created both by the action plan (main intervention) and the holistic approach (additional 

intervention) within the two cycles of the spiral participatory action research methodology. Research participants 

consisted of 65 stakeholders affiliated with the Muangkhong Distict Municipal Anubanschool. Research instruments 

included an observation form, in-depth interview, and document examination  

 The research finding: 1. Muangkhong District Municipal Anuban School was established by the new policy 

of Muangkhong Municipal administrators to lighten the burden of parents in raising children. The implement of 

education management is comply with early childhood education standard management, there are the educational 

factor, educational process and educational productivity. However, there are several standard assessments, in less 

than "very good". Therefore the researcher and co-researcher perform the projects to solve the problems together, 

including 3 projects: 1) enhancing educational factor project 2) enhancing educational process project, and 3) 

enhancing the standards educational productivity project.2. The phenomenon of the performance has shown that 

early childhood education management is clearly appropriate in accordance with the standards of early childhood 

education. As a result, Muangkhong District Municipal Anuban School has result of quality assessment is according 

to standards of internal quality assurance, "very good" to all standards3. The knowledge gained from these changes. 

In personal level, there are responsibility, commitment, and dedication to work, and be learning. In group level, 

there are love, unity, supporting, sharing, teamwork, corroboration, solving the problems together, and leadership. 

Finally in organizational level, there are warm and trust climate of management, shared vision and more transparency 

in the education management. 

Keyword:  Early Childhood, Holistic Approach, Participatory Action Research. 

 

บทน า 

 เด็กเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำย่ิงต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต กำรที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพนั้น เด็กจะต้องมีพัฒนำกำรที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และ

สติปัญญำ จึงมีควำมจ ำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับกำรพัฒนำตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำและต่อเนื่องไปจนถึง

วัยรุ่น โดยเฉพำะพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำและอำรมณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตท้ังในปัจจุบัน

และอนำคต )สถำบันรำชำนุกูล, 2557, ค ำน ำ(จำกนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย )0-5 

ปี( ระยะยำว พ.ศ. 2550-2559 พบสภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

ด้ำนกำรพัฒนำเด็ก เช่น ขำดควำมเข้ำใจเรื่องปรัชญำกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ขำดกำรวิจัย/ควำมรู้เชิง

สังเครำะห์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก ขำดวิธีบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ เป็น

ต้น )ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ,2550ก, น.9-17) ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ 

เอกภำพ และเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของ

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 9(2) และ

มำตรำ 39 จึงให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำไปสู่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ)ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 

2545)  

 นอกจำกนี้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ให้

ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน  ทั้งในระดับชุมชน ระดับภำค และ

ระดับประเทศ เพื่อร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ สอดคล้องกับนโยบำยของ

รัฐบำลที่ต้องกำร “เร่งรัดเพื่อให้เด็กปฐมวัย )แรกเกิดถึงก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ 1) ทุกคนได้รับกำร

พัฒนำรอบด้ำน ตำมวัยอย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง )ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ,2556) 

 ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีหลำยหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัด

กำรศึกษำในระดับนี้ และที่ส ำคัญ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ได้เข้ำมำมี

บทบำทที่ส ำคัญย่ิงในกำรจัดกำรศึกษำตำมอ ำนำจหน้ำที่  ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่จำกกำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

สะท้อนให้เห็นว่ำ คุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับที่รัฐควรให้ควำมส ำคัญ

มำกย่ิงขึ้น เนื่องจำกกำรประเมินคุณภำพเด็กปฐมวัยในด้ำนต่ำงๆ พบว่ำ ในด้ำนพัฒนำกำร เด็กปฐมวัยมี

พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำเพิ่มขึ้นทั้งในระดับ 1-3 ปี และ 4-5 ปี นอกจำกนั้นยังพบว่ำ เด็กมีพัฒนำกำรรำย

ด้ำนสูงขึ้น แต่พัฒนำกำรรวมกับลดลง ซึ่งท ำให้เห็นปัญหำของกำรจัดกำรศึกษำแบบองค์รวม )ส ำนัก

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2552ก, น. 5) เนื่องจำก กำรศึกษำแบบองค์รวม )holistic education) เป็นกำร

พัฒนำมนุษย์และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงมิติอันหลำกหลำยของบุคคลทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ 

สติปัญญำ กำรรู้คิด สุนทรียภำพ และมิติอื่น ๆ จัดกำรศึกษำจึงต้องมีลักษณะบูรณำกำรสอดคล้องและ

เกื้อหนุนต่อกำรพัฒนำชีวิต)ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ , 2550ข, น. 1-10)และควรให้

ควำมส ำคัญในกำรจัดบริกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงเร่งด่วน โดยเฉพำะในกลุ่มอำยุ 3-5 ปี ซึ่งส่วน

ใหญ่ร้อยละ 50-80 ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและควรเร่งทบทวนมำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กแบบบูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง )วีระชัย สิทธิปิยะสกุล, 2553, น. 24, เกรียงศักดิ์ 

เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ )ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2554, 2552ข, น. 12-13) 

 โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง ซึ่งเป็นสถำนศึกษำสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยใช้อำคำรเรียนชั่วครำว บุคลำกร 

และงบประมำณเบื้องต้นจำกเทศบำลต ำบลเมืองคง ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำน

บริหำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ โรงเรียนประสบปัญหำในกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับปัญหำที่พบในกำรจัด

กำรศึกษำของโรงเรียนอนุบำล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำให้ผลกำร

ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอยู่ในระดับสูงสุด “ระดับดี” เพียงเท่ำนั้น )โรงเรียนอนุบำล

เทศบำลต ำบลเมืองคง, 2557, น.2-3) ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนกำรวิจัยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ำ ไม่มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ขำดกำรน ำผลกำรนิเทศโรงเรียนมำ

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และขำดกำรนิเทศโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ )ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 

2550, น. )ช(( ผู้วิจัยในฐำนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ จึงมีควำมสนใจที่จะน ำเอำระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิง

ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม )participatory action research) (กนกอร สมปรำชญ์, 2555, น.37-70,วิโรจน์ 
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สำรรัตนะ,2553, น. 47-93) มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยของโรงเรียน

อนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง ซึ่งจะเป็นกระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำใหม่ จำกเดิมท่ีไม่ได้เน้นกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชน มำเป็นกำรพัฒนำโดยให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย )stakeholders) เข้ำมำมีบทบำทและมีส่วน

ร่วมมำกที่สุด ซึ่งเป็นไปตำมรูปแบบและหลักกำรของกำรวิจัยในครั้งนี้  เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง 

)change) เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรกระท ำ )action learning) ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และ

ระดับองค์กำร และเกิดควำมรู้ใหม่ )new knowledge) จำกกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำร

สังเกต และกำรสะท้อนผล เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน )sustainable) ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษำสภำพที่เคยเป็นมำ สภำพปัจจุบัน สภำพปัญหำ สภำพที่คำดหวัง กำรเลือกทำงเลือก

เพื่อแก้ปัญหำหรือบรรลุสภำพที่คำดหวัง และกำรเลือกทำงเลือกเพื่อก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำรจัด

กำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง 

 2.  เพื่อศึกษำปรำกฏกำรณ์ของกำรปฏิบัติ กำรเปลี่ยนแปลง กำรเรียนรู้จำกกำรกระท ำทั้งระดับตัว

บุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร และควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำแผนปฏิบัติกำรที่ถือเป็นตัว

สอดแทรกหลักและใช้หลักองค์รวมท่ีถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติ 

กรอบแนวคิดเพื่อกำรวิจัย 

 พื้นที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรวิจัย คือ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง อ ำเภอคง จังหวัด

นครรำชสีมำ ใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม )participatory action research :PAR) 

ระหว่ำงผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย เป็นกำรวิจัยภำยใต้แนวคิดทฤษฎีสังคมศำสตร์เชิงวิพำกษ์ )critical social 

science) หรือ ปฏิบัตินิยม )pragmatism) เพื่อผู้ปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงสภำพของตนเอง กำรวิจัยประเภทนี้

มีลักษณะเป็นแบบวงจรเกลียวสว่ำน )spiral cycle) ของกิจกรรมกำรวำงแผน )planning) กำรปฏิบัติ 

)acting) กำรสังเกต )observing) และกำรสะท้อนผล )reflecting) โดยค ำนึงถึง  10 หลักกำร 10 

จรรยำบรรณ และ 10 บทบำทของผู้วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม )วิโรจน์ สำรรัตนะ, 2553, น. 47-

93) ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดเพื่อกำรวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มีทั้งหมด 2 วงจรๆ ละ 1 ปีกำรศึกษำ โดยในแต่ละ

ขั้นตอนมีกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกระท ำร่วมกันระหว่ำงผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย ซึ่ง

สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 วงจรแรก 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร (preparation) ซึ่งได้ด ำเนินงำน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กำร

เตรียมกำรก่อนลงพื้นที่ กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ประชุมบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกำรลงพื้นที่อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ระยะที่ 2 เป็นกำรลงพื้นที่อย่ำงเป็นทำงกำร 

โดยกำรเปิดตัวโครงกำรวิจัย น ำเสนอกรอบแนวคิดในกำรวิจัย กำรออกเย่ียมบ้ำนนักเรียน กำรจัดท ำปฏิทิน

กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรวิจัย และกำรจัดกิจกรรมสะท้อนผล 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผน (planning) มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรวิเครำะห์สภำพของงำน

ที่ต้องกำรจะพัฒนำหรือต้องกำรเปล่ียนแปลง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร และกำรสะท้อนผลในกำร

ด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรปฏิบัติ (acting) มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรก ำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน 

กำรประเมินสภำพกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงก่อนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 

และกำรน ำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรสังเกตผล  (observing) มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรก ำหนดเทคนิคและ

เครื่องมือกำรวิจัยที่ใช้ในกำรสังเกตผล กำรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกำรสะท้อนผลกำร

ด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนที่ 5 กำรสะท้อนผล (reflecting) มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรถอดบทเรียนเพื่อ

ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนกำรเตรียมกำร กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และขั้นตอนกำรสังเกต  

 วงจรสอง 

 ขั้นตอนที่ 6 กำรวำงแผนใหม่ (re-planning) มีกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร ได้แก่ 

 กำรศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของงำนที่ต้องกำรพัฒนำเพื่อกำรวำงแผนใหม่ และกำรสังเกตกิจกรรม

กำรวำงแผนใหม่ 

 ขั้นตอนที่ 7 กำรปฏิบัติใหม่ ( re-acting) มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรได้แก่ กำรก ำหนดแนวปฏิบัติ

ร่วมกัน และกำรน ำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 8 กำรสังเกตผลใหม่ (re-observing) มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรก ำหนด

เทคนิคและเครื่องมือกำรวิจัยที่ใช้ในกำรสังเกตผล กำรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกำรสะท้อนผล

กำรด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนที่ 9 กำรสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting) มีกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร ได้แก่ กำรถอดบทเรียน

(lesson distilled) เพื่อทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนกำรวำงแผนใหม่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติใหม่ และ

ขั้นตอนกำรสังเกตใหม่ และกำรสังเกตกิจกรรมกำรสะท้อนผลใหม่  
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 ขั้นตอนที่ 10 กำรสรุปผล (conclusion) มีกำรด ำเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กำรจัด

กิจกรรมกำรถอดบทเรียน และระยะที่ 2 กำรจัดเสวนำและกำรจัดนิทรรศกำรเพื่อน ำเสนอภำพแห่ง

ควำมส ำเร็จ 

 ซึ่งสำมำรถสรุปขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรวิจัยท้ัง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ได้ดัง รูปที ่2 

 

 
 

รูปที่ 2  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 

สถานที่ด าเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

 สถำนที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้คือ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงสังกัดเทศบำลต ำบล

เมืองคง อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งเป็นสถำนที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และได้

ก ำหนดกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง รวมทั้งส้ิน 65 คน 

ซึ่งจ ำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ทุกคน  จ ำนวน 11 คน กลุ่ม

ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นอนุบำล 3   ทั้งหมด 7 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 5 คน 

จำกผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรรวม จ ำนวน 35 คน และกลุ่มครูผู้สอนระดับชั้นอนุบำล  

จ ำนวน 19 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของ Mills (2007) ในกำรก ำหนดประเภทของเครื่องมือในกำรวิจัย ซึ่ง

จ ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1 ) แบบสังเกต (Observation form) เป็นแบบบันทึกกำรสังเกตควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำร 2 ) แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ส ำหรับสัมภำษณ์ทีมแกนน ำ และ 3 ) แบบ

ตรวจสอบหรือแบบบันทึก (Examining records) ได้แก่ บันทึกอนุทิน (journals) เครื่องบันทึกเสียงและ

บันทึกภำพ (audiotape and videotape) บันทึกภำคสนำม (field note) แบบประเมินสภำพกำรด ำเนินงำน

จัดกำรศึกษำปฐมวัย และแบบประเมินโครงกำร ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชำญ 5 รำย เป็น

ลักษณะกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำและควำมตรงเชิงโครงสร้ำงของเครื่องมือเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเท่ำกับ 00.1  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลจำกกระบวนกำรวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอนมำจัดกระท ำด ำเนินกำร ดังนี้ 1 ) จัดข้อมูล

ให้เป็นหมวดหมู่ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ควำมถี่ของปรำกฏกำรณ์และพฤติกรรมกำรกระท ำตลอดจน

กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2 ) จัดแบ่งข้อมูลจำกกำรจดบันทึกภำคสนำมพรรณนำเหตุกำรณ์ใน 10 

ขั้นตอน และ 3 ) วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพโดยกำรตีควำม พรรณนำเหตุกำรณ์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมำณโดย

กำรหำค่ำควำมถี่ควำมเฉล่ีย ค่ำร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจำกกำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้สำมำรถสรุปและอภิปรำย จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำร

วิจัยท่ีตั้งไว้ 2 ข้อนี้ 

 1  .สภำพที่เคยเป็นมำ สภำพปัจจุบัน สภำพปัญหำ สภำพที่คำดหวัง ทำงเลือกเพื่อกำรแก้ปัญหำ

หรือสภำพที่คำดหวังและกำรเลือกทำงเล็กเพื่อก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง 

  1.1  สภำพที่เคยเป็นมำ 

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงเดิมกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลต ำบลเมืองคง ได้

จัดกำรศึกษำในรูปแบบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองคงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แบ่ง

เบำภำระของผู้ปกครองในกำรดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนำกำรได้เหมำะสมกับวัย ต่อมำ 

เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้ประกำศจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง โดยใช้อำคำรเรียนชั่วครำว

บริเวณข้ำงส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองคงเป็นสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกได้ตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ และสอดคล้องกับภำรกิจของเทศบำลท่ีต้องส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำม

ควำมพร้อมและควำมต้องกำรของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

)2550ง, น. 5-8( กล่ำวว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยมีควำมส ำคัญต่อ

ชีวิตของเด็ก เนื่องจำกเป็นวัยที่สภำพแวดล้อมและผู้คนรอบข้ำงแล้วแต่ส่งผลให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ที่จะ

น ำไปสู่กำรพัฒนำที่เป็นรำกฐำนของบุคลิกภำพ อุปนิสัย และกำรเจริญเติบโตที่ส่งผลต่อสมอง สติปัญญำ 

ควำมรู้สึกนึกคิด ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถของพวกเขำ 
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  1.2  สภำพปัจจุบัน 

  ปัจจุบัน (ปีกำรศึกษำ 2557 )โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง ได้จัดกำรเรียนกำร

สอนในระดับชั้นอนุบำล  1-3 มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน 167 คน มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 19 

คน จ ำแนกเป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 6 คน และพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 13 คน มีอำคำรสถำนที่เพียง  2  หลัง 7 

ห้องเรียน เนื่องจำกเป็นสถำนศึกษำที่จัดตั้งใหม่ ประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ให้กับนักเรียน อีกทั้งสื่อกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของผู้เรียน 

ยังถือเป็นภำระหนักและส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิงที่ครูและบุคลำกรทุกท่ำนจะต้องช่วยกันพัฒนำ เพื่อให้เกิด

ควำมไว้วำงใจจำกผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหำรเทศบำล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

  1.3  สภำพปัญหำ 

  สภำพปัญหำท่ีพบของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงที่ท ำให้ผลกำรประเมินกำรศึกษำ

ภำยในของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย ของสถำนศึกษำ

สังกัดองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น อยู่เพียงระดับพอใช้และระดับดี เท่ำนั้น ทั้งด้ำนปัจจัย ด้ำน

กระบวนกำร และด้วนผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ )2550, น.

117-128( ที่พบว่ำ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหำ

หลำยประกำร 

  1.4สภำพที่คำดหวัง 

จำกกำรก ำหนดร่วมกันเกี่ยวกับสภำพที่คำดหวังเพ่อแก้ไขปัญหำของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

พบว่ำ ทุกฝ่ำยคำดหวังว่ำเมื่อได้น ำแผนปฏิบัติกำรส่งสู่กำรปฏิบัติเสร็จส้ินแล้ว จะส่งผลให้ทุกมำตรฐำน

กำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ด้ำน คือ 1( มำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ 2( มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำร

ทำงกำรศึกษำ และ 3( มำตรฐำนด้ำยผลผลิตทำงกำรศึกษำ อยู่ในระดับ “ดีมำก”  ขึ้นไป ทุกมำตรฐำน 

  1.5  ทำงเลือกเพื่อกำรแก้ปัญหำหรือสภำพที่คำดหวัง และกำรเลือกทำงเลือกเพื่อก ำหนดเป็น

แผนปฏิบัติกำร 

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันระบุทำงเลือกที่หลำกหลำยเพื่อกำรแก้ปัญหำ

หรือบรรลุสภำพที่คำดหวัง โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำจำกหลำกหลำยแหล่งมำใช้วิเครำะห์เพื่อหำ

แนวทำงในกำรพัฒนำแล้วท ำกำรประเมินเพื่อเลือกทำงเลือกเพื่อก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำรจัด

กำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคง ที่ประกอบด้วย 3 โครงกำรที่จะได้น ำไป

ขับเคล่ือนกำรปฏิบัติงำนเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ซึ่งได้แก่ 1( โครงกำรยกระดับ

มำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ 2( โครงกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ และ3( 

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนด้วนผลผลิตทำงกำรศึกษำ  

ในกำรน ำแผนปฏิบัติกำรหรือโครงกำรลงสู่กำรปฏิบัตินั้น ผู้ร่วมวิจัยทุกท่ำนได้ยึดหลักองค์

รวม (holistic approach) ที่เป็นตัวสอดแทรกเสริม (additional intervention) ในกำรวิจัย มำเป็นแนวคิด

ร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงให้ครอบคลุมทุก

ด้ำน ซ่ึงกำรยึดหลักองค์รวมในกำรจัดกำรศึกษำนี้ ไดสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ หลำบมำลำ )2549, น. 9-

14( ได้ให้ทัศนะว่ำ กำรจัดกำรศึกษำโดยองค์รวมนั้น โรงเรียนและสถำบันต่ำงๆ ในสังคมต้องร่วมกัน
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รับผิดชอบ ซ่ึงมิใช่ต่ำงคนต่ำงท ำ และต้องลงมือท ำทุกด้ำนไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดควำมครบถ้วน

สมบูรณ์ 

 2  .ปรำกฏกำรณ์ของกำรปฏิบัติ กำรเปล่ียนแปลง กำรเรียนรู้จำกกกำรกระท ำทั้งในระดับตัว

บุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กำร และองค์ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้แผนปฏิบัติกำรที่ถือว่ำ

เป็นตัวสอดแทรกหลักและใช้หลักองค์รวมท่ีถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติ 

  1.2   ปรำกฏกำรณ์ของกำรปฏิบัติ 

   ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำแผนปฏิบัติกำรลงสู่กำรปฏิบัติ ได้ส่งผลให้โรงเรียนอนุ

บำลเทศบำลต ำบลเมืองคง มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับ “ดีมำก ”ทุ ขึ้นไป ทกุมำตรฐำน ซึ่งเป็นไปตำมท่ีผู้วิจัยและผู้

ร่วมวิจัยได้ก ำหนดสภำพที่คำดหวังไว้ร่วมกัน 

  2.2   กำรเปลี่ยนแปลง 

   กำรเปล่ียนแปลงจำกกำรปฏิบัติ พบว่ำ เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ 1 ) กำรเปล่ียนแปลงที่

คำดหวัง คือ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ อยู่ใน 

“ระดับดีมำก ”ทุกรำยกำร ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกกำรน ำแผนปฏิบัติกำรลงสู่กำรปฏิบัติเป็นแผนที่เกิดขึ้น

จำกกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย นอกจำกนี้อำจมำจำกกำรให้ควำมร่วมมือของชุมชนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งนับว่ำเป็นส่ิงที่ส ำคัญอย่ำงย่ิงในกำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับศิริกุล นำมศิริ .

(2552 ,น .1-25 )คะนึง สำยแก้ว ( 2554, น .1-9) ชยำนนท์ มนเพียรจันทร์ (2554, น .115-127) 

พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยให้กำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงที่คำดหวัง

ร่วมกัน 2 ) กำรเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คำดหวัง คือ พฤติกรรม และทัศนคติของผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีควำม

มุ่งมั่นในกำรท ำงำน เจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย เชื่อมั่นในปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำต้อง

พัฒนำตั้งแต่เด็กเพื่อเจริญเติบโตเป็นเยำวชน และผู้ใหญ่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำประเทศต่อไป 

  3.2   กำรเรียนรู้จำกกำรกระท ำทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กำร 

   1.3.2   ระดับตัวบุคคลเกิดกำรเรียนรู้ระดับบุคคล ที่ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนประสบ

ผลส ำเร็จ เช่น กำรสร้ำงมิตรภำพ ควำมไว้วำงใจให้เกิดขึ้นในบุคคล กำรสังเกต กำรกระตุ้นเพื่อให้เกิด

ควำมต้องกำรเรียนรู้ กำรประสำนงำน กำรประชุมชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่อง 

   2.3.2   ระดับกลุ่มบุคคลเกิดกำรเรียนรู้ระดับกลุ่มบุคคล เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำร

ท ำงำน มีควำมรัก ควำมสำมัคคี กำรยอบรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน กำรน ำเสนอประเด็นปัญหำที่

เกิดขึ้นอย่ำงตรงไปตรงมำ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหำ ควำมมีน้ ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันเป็นปัจจัยที่ส ำคัญ

ในกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข 

   3.3.2   ระดังองค์กำรเกิดกำรเรียนรู้ระดับองค์กร เช่น กำรท ำงำนที่เป็นระบบเป็นทีมงำน 

กำรมอบหมำยหน้ำที่ของแต่ละบุคคล เพี่อให้เกิดกำรขับเคล่ือนอย่ำงต่อเนื่อง ทุกฝ่ำยให้ควำมเชื่อมั่น 

ไว้วำงใจ มีคำมโปร่งใจในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมเป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติงำน รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

และสำมำรถตรวจสอบได้  
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  4.2   ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้แผนปฏิบัติกำร 

   ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล 

ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กำร ดังนี้ 

   1.4.2   ระดับตัวบุคคลท ำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับหลักกำร 

จรรยำบรรณ และบทบำท มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนำตนเองให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง มีควำมมุ่งมั่นสู่

ควำมส ำเร็จ และอุทิศตนให้กับกำรท ำงำน มีควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ

กระบวนกำรคิดท่ีเป็นระบบมำกขึ้น 

   2.4.2   ระดับกลุ่มบุคคลท ำให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้แสดงออกถึงควำมรัก ควำมสำมัคคี 

กำรพึงพำและกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำง

สร้ำงสรรค์ มีภำวะผู้น ำ ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมแก้ปัญหำ น ำข้อบกพร่องหรือ

ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนมำร่วมกันคิดและปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรให้ดีขึ้น รวมทั้งสำมำรถเรียนรู้

ควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน ท ำให้เกิดควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน 

   3.4.2   ระดังองค์กำรท ำให้ได้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่เน้นคุณภำพ 

สถำนศึกษำมีบรรยำกำศกำรบริหำรจัดกำรแบบไว้วำงใจ มีควำมชัดเจนของนโยบำยที่เกิดจำกกำรมี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร และได้ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบย่ิงขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ล  ักษณะ คือ 1 ) ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ และ 2 ) ข้อเสนอแนะส ำหรับหำรวิจัยครั้งต่อไป 

  1  . ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัยเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้  

  1.1  กำรน ำเอำระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในกำรพัฒนำงำนด้ำน

ต่ำงๆ ของสถำนศึกษำนั้น ควรศึกษำหลักกำร จรรยำบรรณ และบทบำทของผู้วิจัยให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจน

ก่อนที่จะน ำไปใช้ต้องมีควำมเชื่อม่ันว่ำกำรมีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลต่อกำรพัฒนำได้เป็นอย่ำงดี 

  2.1 ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

ในโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเมืองคงครั้งนี้ คือ ควำมเป็นกัลยำณมิตรที่ดี และสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน นอกจำกนี้ควำมคำดหวังต่อกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียนให้ดีขึ้นในทุกๆ

ด้ำน ดังนั้นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยที่จะน ำเอำรูปแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วน

ร่วมไปใช้ต้องเรียนรู้ถึงวิธีกำรสร้ำงสัมพันธภำพ และกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง 

  3.1  กำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัด

กำรศึกษำปฐมวัย นอกจำกจะมุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นแล้ว ย ังต้องมุ่งให้เกิดกำรเรียนรู้ และ

องค์ควำมรู้ใหม่ข้ึนด้วย 

  4.1  ในกำรใช้ตัวสอดแทรกเสริมส ำหรับกำรวิจัย ควรค ำนึงถึงหลักกำรหรือนวัตกรรมอื่นๆ 

มำใช้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

  2  . ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
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   1.2  ควรมีกำรน ำระบบกำรประกันคุณภำพบูรณำกำรในระบบบริหำรงำนแผนของ

สถำนศึกษำ ทั้งด้ำนควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพ และกำรปรับปรุง

คุณภำพ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

   2.2  ควรมีกำรวิจัยเพื่อติดตำมประเมินผลด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงประเมินผลหลังจำกที่มีกำร

น ำรูปแบบจัดกำรศึกษำปฐมวัยลงสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมผ่ำนไปใน

ระยะเวลำหนึ่งแล้ว 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ี

เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2)  เปรียบเทียบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา  3)  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลังการพัฒนากับ

เกณฑ์ร้อยละ 70  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต  2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน  36 คน  โดยเครื่องมือท่ี

ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผลและแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าที (t-test)  ผลการวิจัยพบว่า  1)  

กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บท

ประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพ  73.21/72.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70/70  ท่ีตั้งไว้  2)  

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3)  ความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6  หลังการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ  74.72  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ค าส าคัญ : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์,  การคิดวิเคราะห์,  การให้เหตุผล 
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Abstract 

 The purpose of this research were 1)  to design activities for developing students’ ability in mathematical 

problem solving, analytical thinking and reasoning on the application for prathomsuksa 6 students 2) to compare the students’ 

ability in mathematical problem solving, analytical thinking and reasoning on the application for prathomsuksa 6 students before 

and after using the learning activities 3) to compare the students’ ability in mathematical problem solving, analytical 

thinking and reasoning on the application for prathomsuksa 6 students after learning activities with the determined criterion 

of 70 percent of the test score. The research sample included 36 Prathomsuksa 6 students studying in 

Chumchonbankhonglan School of Kamphaengpech Primary Educational Service Area Office 2 during the 2015 

academic year. The research instruments were lesson plans included activities for developing students’ ability in 

mathematical problem solving, analytical thinking and reasoning on the application for prathomsuksa 6 students and the test of 

mathematical problem solving, analytical thinking and reasoning on the application for prathomsuksa 6 students test. The data 

were analysed by mean, standard deviation, t-test statistic. The research found that 1) The designed activities had 

the efficient value 73.21/72.50, which is higher than the determined crierion 70/70. 2) Students’ ability in 

mathematical problem solving, analytical thinking and reasoning on the application for prathomsuksa 6 students after using 

learning activities is higher than before at .05 level of statistical significance. 3) Students’ ability in mathematical 

problem solving, analytical thinking and reasoning on the application for prathomsuksa 6 students after using learning activities 

is 74.72 percent which higher than the determined criterion of 70 percent of the test score at .05 level of statistical 

significance. 

Keywords :  Mathematical Problem Solving,  Analytical Thinking,  Reasoning 

 

บทน า 

จากข้อมูลผลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA 

2012 (Programme for  International  Student  Assessment) พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียเพียง 

427 คะแนน  ซ่ึงต่ ากว่าคะแนนค่าเฉล่ียของนานาชาติที่เป็นมาตรฐานที่ 494 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556, น. 7) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พ.ศ.2555 และ 2556 พบว่าคะแนนวิชา

คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียเพียงร้อยละ 35.77 และ 41.95  ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 (สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) สาเหตุที่นักเรียนไทยอ่อนวิชาคณิตศาสตร์มีหลายประการด้วยกัน 

อาจเป็นผลอันเนื่องมาจากนักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์และปัญหาที่พบมากเรื่องหนึ่ง

เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยนักเรียนไม่สามารถแสดงแนวคิด

หรือวิธีการแก้ปัญหาได้ (กองสิน  อ่อนวาด, 2550 ; อรชร  ภูบุญเติม, 2550) โดยผลส ารวจนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน  581 คน  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 6  มีปัญหาในด้าน

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากที่สุด (มารีนา  รื่นสุข, 2548) นอกจากนี้ยังพบข้อมูล

จากหลายๆหน่วยงานมีปัญหามากในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนบกพร่องในการ

อ่านและท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ไม่สามารถแปลความหมายของโจทย์  ระบุส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ
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ไม่ได้ บอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดไม่ถูกต้อง ขาดความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหา (สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น. 177) และงานวิจัยของละออ  เงินมาก (2550) 

พบว่าปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขคือ  นักเรียนขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เมื่อวิเคราะห์สาเหตุย่อยพบว่า  

นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การจ าแนกแยกแยะเรื่องราวในโจทย์  การ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล  ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้อง  

ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่พัฒนาอาจเกิดจากการจัดกิจกรรมของครูยังไม่

เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน  วิธีการสอนที่เป็นการสอนเนื้อหาวิชาและเป็นการท่องจ ามากกว่าการพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ท าให้นักเรียนท าข้อสอบแบบใช้ความจ าได้ดีกว่าการคิดวิเคราะห์  อัน

เนื่องมาจากไม่ได้เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ (สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์, 2554, น. 3) 

สอดคล้องกับการติดตามผลการประเมินการสอนของครูของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (2555, น. 129)  ที่พบว่าวิธีการจัดกิจกรรมของครูส่วนใหญ่ไม่ให้โอกาสนักเรียนในการ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหา  นอกจากนี้ยังพบว่า

ครูไม่ได้ฝึกให้นักเรียนในการให้เหตุผลด้วยการอธิบายเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน  ท าให้นักเรียนไม่

สามารถถ่ายทอดความรู้  ความคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2555, น. 152)  และจากงานวิจัยของจรัญ กองศรีกุลดิลก (2546)  ที่พบว่าการสอนของครู

เน้นค าตอบที่ถูกต้องและมองข้ามความส าคัญของกระบวนการคิดของนักเรียน  ละเลยว่าเด็กคิดค าตอบ

อย่างไร  มีขั้นตอนการคิดอย่างมีเหตุผลหรือไม่  ซึ่งจากข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่านักเรียนมีปัญหาใน

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  นักเรียนขาดความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการแก้

โจทย์ปัญหาและไม่สามารถแสดงแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาได้  ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

และการให้เหตุผล  ดังนั้นในการจะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงควรจะจัด

กิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและให้เหตุผลในการท ากิจกรรมด้วย 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ เกี่ยวกับการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ  นักเรียนจะต้องใช้ความคิด  ซึ่ง

ต้องอาศัยกระบวนการ  ประสบการณ์  ความรู้  ความพยายาม  เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา  ครูควรปลูกฝัง

ให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหา เพราะถ้านักเรียนมีความรู้  และเข้าใจ

ขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหา  นักเรียนก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ดีและมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง

กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ คือ กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (1957 อ้างอิง

ใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555,น. 8-9) สอดคล้องกับงานวิจัยของ

อารมณ์ จันทร์ลาม (2550) ที่พบว่านักเรียนที่ เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามี

ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และงานวิจัยของสุภาภรณ์ ระสิตานนท์ (2550) ที่พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าก่อนเรียน 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่

เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล เรื่องบทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิด

วิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการ

ให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา   

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการ

ให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการพัฒนากับเกณฑ์ร้อยละ 70   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  

 2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน  

จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  จ านวน  36 คน  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โดยการสุ่มอย่างง่าย  หนึ่งห้องเรียน   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

            กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และ

การให้เหตุผล  หมายถึง  กิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง บทประยุกต์ ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด

วิเคราะห์ และฝึกให้เหตุผลในการท ากิจกรรม โดยมีขั้นตอน  4  ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 1.1) ขั้นการท าความ

เข้าใจปัญหา  1.2)  ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา   

1.3) ขั้นด าเนินการตามแผน  1.4) ขั้นตรวจสอบผล   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้  ได้แก่  กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล เรื่อง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  ผู้วิจัยด าเนินการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการ

ให้เหตุผลของนักเรียน  โดยให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิด

วิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนการพัฒนา   

 2.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้น

การคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน

ทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง 

 3.  หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมผู้วิจัยด าเนินการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัด

กิจกรรม  โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)   

  2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังการจัดกิจกรรมเทียบกับเกณฑ์

ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test one sample) 

 

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยเป็น  3  ตอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตอนที่ 1   การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่

เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  1.1  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5  ท่าน  มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก.( x = 4.33) 

  1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยได้น าไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

   1.2.1)  ผลการหาประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  ใช้เพื่อตรวจสอบด้านเนื้อหา  

ภาษาที่ใช้  กิจกรรมการพัฒนา  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  พบว่า

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนั้นไม่เพียงพอ  เช่น  สถานการณ์ปัญหาในการท าใบกิจกรรมนั้นมีความยาก
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และซับซ้อน  ในการแก้ปัญหาต้องใช้หลายขั้นตอน  สถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมมีหลายข้อมากเกินไป  

ท าให้ใช้ระยะเวลานาน  เป็นต้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับรายละเอียดในใบกิจกรรมและเปล่ียนสถานการณ์

ปัญหาใหม่  เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด 

   1.2.2) ผลการหาประสิทธิภาพ  ใช้เพื่อตรวจสอบผลจากการปรับปรุง  แก้ไขการ

จัดกิจกรรม  โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์  ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเน้น

การคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์  70/70 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละกิจกรรม ร้อยละของคะแนนหลัง

การจัดกิจกรรม 

1   2   3   4    5   6   7 72.50 

77.08 74.31 71.53  72.22 76.39 71.53 69.44 

รวมเฉล่ียร้อยละ  73.21 

ประสิทธิภาพของ  กระบวนการ/ผลลัพธ์ =  E1/E2  =  73.21/72.50  

 จากตารางที่ 1 พบว่า  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  73.21/72.50  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  70/70  ที่ก าหนดไว้  

สามารถน าไปทดลองใช้ได้ 

 ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์

และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนการพัฒนาและหลัง

การพัฒนา  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนและหลังการพัฒนา  โดยใช้การทดสอบค่า  t  

(t-test dependent) 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  S.D. t Sig (1-tailed) 

ก่อนการพัฒนา 36 60 7.61 2.56 

36.12* 0.0000 

หลังการพัฒนา 36 60 44.83 7.84 

*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 จากตารางที่ 2  พบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และ

การให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการ

พัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
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 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์

และการให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการพัฒนากับเกณฑ์

ร้อยละ 70  ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่  3  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลังการพัฒนากับเกณฑ์ร้อยละ  70  โดยใช้การ

ทดสอบค่า  t  (t-test one sample) 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. % of Mean t Sig (1-tailed) 

หลังการพัฒนา 36 60 44.83 7.84 74.72 2.17* 0.0185 

*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และ

การให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และ

การให้เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  73.21/72.50  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  

บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  เรื่อง  

บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ  74.72  สูงกว่าเกณฑ์

ที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.  จากผลการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล เรื่อง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  73.21/72.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้
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ออกแบบนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม

โดยผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5  ท่าน  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีจัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยากและมีการทบทวน

บทเรียนพื้นฐานด้วยข้อความหรือสถานการณ์ที่ไม่ยากจนเกินไป และการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และให้เหตุผล  โดย

การจัดกรรมจะมีการใช้บัตรสถานการณ์ปัญหา  ท่ีมีลักษณะโจทย์ที่เป็นข้อมูลขาดหรือเกิน  โดยให้นักเรียน

ได้วิเคราะห์  ท าความเข้าใจปัญหา  และมีการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนในแต่ละขั้นตอน

ของการแก้ปัญหา  มีการลงมือปฏิบัติโดยการให้นักเรียนคิดด้วยตนเองก่อน  แล้วให้นักเรียนจับคู่กับ

เพื่อนข้างๆช่วยกันคิด  ปรึกษาหารือกัน  จากนั้นน าเสนอ  สนทนา  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเป็น

กลุ่ม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2544)  ที่กล่าวว่ากิจกรรมรายบุคคลจะท าให้

นักเรียนได้มีโอกาสคิดอย่างอิสระ  ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และควรใช้เมื่อเริ่มต้นกิจกรรม

กลุ่ม  ท าให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  เมื่อนักเรียนได้คิดและเสนอความคิดของตนเองอย่างอิสระภายใน

กลุ่มแล้ว  จะท าให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิด การร่วมการคิดและท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม  

จะท าให้นักเรียนเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและมีประสิทธิภาพกว่าให้นักเรียนท างานคนเดียว  ด้วยเหตุ

นี้จึงท าให้กิจกรรมนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์

และการให้เหตุผลได ้

 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อาจเนื่องมาจากก่อนที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนาจากการจัด

กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น  นักเรียนอาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่อง  บทประยุกต์  และ

ขั้นตอนการด าเนินการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  การคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลหรือมีน้อย

มาก  โดยเมื่อนักเรียนได้ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว  ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น  โดยกิจกรรมนั้นได้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นจากการตอบค าถาม  มีการทบทวนเนื้อหาพื้นฐานที่จ าเป็นโดยเริ่มจากสถานการณ์หรือข้อความ

ส้ันๆและใช้ค าถามเริ่มต้นที่ไม่ยาก  ท าให้นักเรียนกล้าแสดงออกและกล้าลงมือท าด้วยตนเอง  ในขั้นตอน

การจัดกิจกรรมมีบัตรสถานการณ์ปัญหาที่มีลักษณะข้อมูลขาดหรือเกินเพื่อเป็นเรื่องให้นักเรียนวิเคราะห์   

สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 148) ที่กล่าวว่าปัญหาที่ใช้

ควรเป็นปัญหาที่มีข้อมูลขาดหาย  มีข้อมูลเกิน  จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดเกี่ยวกับปัญหา  สามารถ

ตัดสินได้ว่าอะไรคือส่ิงที่ต้องการและอะไรที่ก าหนดมาให้ได้  จากนั้นด าเนินการแก้ปัญหาตามกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยาที่มีอยู่  4  ขั้นตอน  โดยในระหว่างนั้นครูจะใช้ค าถามในการพัฒนาการคิดในแต่ละ

ขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา  4  ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นที่  1  การท าความเข้าใจปัญหา  ในขั้นนี้เมื่อ

นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นแล้ว  ครูจะใช้ค าถามเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้รู้ว่าควรจะเริ่มต้นท า

ความเข้าใจปัญหาจากตรงไหน  จนนักเรียนเข้าใจ  สามารถแยกแยะ  ระบุส่วนส าคัญของปัญหาแต่ละส่วน

ได้  และใช้ค าถามกระตุ้นความคิดเพื่อหาเหตุผลว่านักเรียนหามาได้อย่างไร  ท าให้นักเรียนมีความรู้
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เพียงพอในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสามารถให้เหตุผลจากการตอบค าถามได้   ขั้นที่  2  การ

วางแผนการแก้ปัญหา  เมื่อนักเรียนท าความเข้าใจปัญหาแล้ว  ครูจะใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงที่ต้องการหากับข้อมูลที่ก าหนดเพื่อวางแผนในการแก้ปัญหา  โดยให้

นักเรียนคิดด้วยตนเองก่อน  จากนั้นจับคู่กับเพื่อนข้างๆร่วมกันคิด  และน าเสนอกลุ่มใหญ่เพื่อแลกเปล่ียน

ความคิด  และน าเสนอความคิดโดยในระหว่างนั้นครูจะใช้ค าถามวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนอธิบาย

ส่ิงที่นักเรียนคิด  วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน  เม่ือได้วิธีคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาแล้วต่อไป  ขั้นที่  3  การ

ด าเนินการตามแผน  จะให้นักเรียนประมาณค่าค าตอบและให้เหตุผล  ระหว่างนั้นจะใช้ค าถามวัดและ

ประเมินผลเพื่อให้รู้ว่าได้ค าตอบมาได้อย่างไร  จนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จและครูจะใช้

ค าถามอภิปรายและสรุปเพื่อเปรียบเทียบวิธีการคิดและค าตอบ  หลังจากนั้นเมื่อได้ค าตอบแล้ว  ในขั้นที่  

4  การตรวจสอบผล  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการตรวจสอบค าตอบที่ได้ให้เคยชิน  โดย

ให้นักเรียนพิจารณาค าตอบที่ได้ว่ามีเหตุผลสอดคล้องกับข้อมูลที่โจทย์ก าหนดหรือไม่  โดยใช้ค าถาม

กระตุ้นความคิดนักเรียน  เพื่อช่วยสร้างกรอบความคิดให้นักเรียน  ใช้ค าถามวัดและประเมินผลเพื่อให้

นักเรียนอธิบายส่ิงที่นักเรียนท าอยู่  และใช้ค าถามอภิปรายและสรุปเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และเปรียบเทียบ

วิธีคิดและค าตอบซึ่งกันและกัน  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล  หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอารมณ์ จันทร์ลาม (2550) ได้ศึกษาผล

การสอนแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้

เหตุผล  เรื่อง  บทประยุกต์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ  

74.72  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากกิจกรรมการ

พัฒนานี้มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์  ฝึกลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  รวมทั้งมีโอกาสได้พูดคุย  

สนทนา  แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน  ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  เมื่อนักเรียนมี

ความมั่นใจแล้วจะท าให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลหลังการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ  

74.72  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุนทรา  

ศรีวิราช (2557)  ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฎิบัติ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และ

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  2  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นทางโล

จิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตรโลจิสติกส์  

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ภาคเรียนท่ี 2/2558 จ านวน 42 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิ

สติกส์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านการวิจัย จ านวน 3 ท่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. ชุดการสอน เรื่อง 

ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 2. แบบประเมินคุณภาพชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการศึกษาพบว่า  ชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.61/85.33 

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นทางโลจิสติกส์ 1 โดย

ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x  = 4.22, SD.= 0.38)   

ค าส าคญั: ชุดการสอน , ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส ์

Abstract 

The objective of this research is the development of instructional package on the introduction to logistics 

1 for matthayomsuksa 1 students. The specific objective is to create and efficiency of instructional package on the 

introduction to logistics 1 for matthayomsuksa 1 students. The samples used in the research by means of a simple 

random selection include students taking logistics courses amount 42 people at Sungmenchanupatham school in 

term 2 / academic year 2558 and professional logistics, Educational Technology And research amount 3 people. 

Tools used in research include instructional package and form quality assessment instructional package by 

professional. The statistics used in research include the average and standard deviation. 

Results, instructional package on the introduction to logistics 1 effective 84.61/85.33 by criteria 80/80. 

Results quality evaluation instructional package on the introduction to logistics 1 by Specialists in high level ( x  = 

4.22, SD.= 0.38) 

Keywords: Instructional package , the introduction to Logistics 
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บทน า 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดให้คนทุกคนต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีทักษะอัน

จ าเป็น ได้แก่ ทักษะการอ่าน เขียน และการค านวณได้ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการ

แก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านเป็นนานาชาติ ทักษะด้านความร่วมมือ การ

ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ )วิจารณ์ พานิช , 2555) 

ทักษะที่หลากเหล่านี้ ครูผู้สอนควรผันตัวเองมาเป็นโค้ช หรือผู้ให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นการเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทักษะด้านเป็นนานาชาติ หรือ

ทักษะด้านความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติเป็นทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความส าคัญ 

เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมชาติต่าง ๆ 

ในอาเซียน แต่การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอ ผู้เรียน

ควรจ าเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน ดังนั้น

หลักสูตรท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ท้องถิ่นสร้างขึ้นเอง โดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้อง

กับสภาพความต้องการของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อ

พัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นได้ )งนัท ธาตุทอง , 2550) ท าให้สามารถแลกเป็น

วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนให้กับเพื่อนชาวต่างชาติได้อีกด้วย เนื่องจากได้เรียนรู้จากส่ิงที่ใกล้ตัวไปยังส่ิงที่

ไกลตัว 

หลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความส าคัญ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน )กอง

ยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน, 2556 ( ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการ

บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร่วมมือกับโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 

และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนน าร่องในการใช้หลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งมีปัญหา

ด้านผู้เรียนแรกเข้าจะขาดความรู้และทักษะทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  )โครงการบ่มเพาะและพัฒนา

อาชีพเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, ม .ป.ป (. ดังนั้นส่ือการสอนจึงมีความส าคัญในการ

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นแนวทางในการสอนของครูผู้สอน ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของ

การพัฒนาส่ือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและครูผู้สอน จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุดการ

สอน เนื่องจากชุดการสอนเป็นส่ือที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและช่วยให้ครูผู้สอนในการ

บริหารจัดการการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งชุดการสอนมีองค์ประกอบ คือ แผนการสอน ส่ือการสอน 

การมอบหมายงาน เช่น การท างานกลุ่ม การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และการประเมินผล ซึ่งอาจเป็น

แบบทดสอบความรู้หรือเป็นแบบฝึกหัดก็ได้ หลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นหลักสูตรมีการจัดการ

เรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน )งนัท ธาตุทอง , 2550) ท าให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนนอก

ชั้นเรียนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการรู้จริง และจากการ

ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสังเกตการณ์การเรียนการสอนในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พบว่า 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการส่ือที่สามารถศึกษาด้วยตนเองและต้องการท ากิจกรรมในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และ

หลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยังขาดแคลนส่ือประกอบการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรใหม่อีกด้วย 
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จากความส าคัญดังกล่าวข้างตน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิ

สติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นบูรณาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เตรียมความพร้อมผู้เรียนและเปล่ียนแปลงการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน จูงใจผู้เรียนให้รู้สึกอยากเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่าย และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่าง

เหมาะสม  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 

1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ที่เรียนในหลักสูตรโล
จิสติกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ที่เรียนใน

หลักสูตรโลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 จ านวน 6 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

โดยใช้หน่วยห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มได้มา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ตัวแปรต้น  คือ การเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 
เนื้อหาที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ 

รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

การสร้างชุดการสอน มีการพฒันาขึ้นตามหลักของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน อย่างมีระบบ

ตามหลักการ ADDIE Model (Abbie H. Brown and Timothy D. Green, 2016) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขั้นตอนที ่1 การวิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1.1  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ในการเรียนการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรท้องถิ่น ท าให้

ผู้เรียนมีความใกล้ชิดและความผูกผันกับท้องถิ่น ซึ่งมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยเพื่อพัฒนา

ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ดังนี้ ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์

ได้ ผู้เรียนสามารถบอกผลประโยชน์ที่ได้รับจากโลจิสติกส์ได้ และผู้เรียนสามารถบอกถึงกิจกรรมท่ีเกิด

จากโลจิสติกส์ได้ 

1.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีอายุระหว่าง 12-15 ป ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น มีลักษณะ คือ มีความต้องการใน

การที่จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและสังคมรอบ ๆ ตัว มีการรวมกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่มี

ความคิดหรือท าอะไรคล้าย ๆ กัน ช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ใน

กลุ่ม กลุ่มเพื่อนนี้จะมีอิทธิพลมากต่อทัศนคติ ความสนใจ และพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่น วัยรุ่น

มักมีความคิดว่าความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ไม่มีความส าคัญเท่ากับความเห็นของกลุ่ม และมีความต้องการ

ให้ผู้ใหญ่ยอมรับกลุ่มเพื่อนของตนด้วย 

1.3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทั้งหมด 240 คน มี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ รวมทั้งยังมี

ระบบอินเตอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 1.4  การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา 

 1.4.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 และหลักสูตรท้องถิ่น 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ตัวชี้วัด  ค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นทางโลจิ

สติกส์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 1.4.2  ศึกษาเนื้อหารายวิชาความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามหลักสูตร

ท้องถิ่นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งมีทั้งหมด 4 บท แต่ละบทเรียนมีเนื้อหารายวิชาเป็นการบรรยายเชิง

นามธรรม มีปริมาณเนื้อหาน้อย และขาดกิจกรรมท้ายบทเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าปัญหาด้านปริมาณเนื้อหา

และกิจกรรมเสริมบทเรียน มาสร้างชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาและการท ากิจกรรมเสริมบทเรียนเพิ่มขึ้น  

 1.5  การวิเคราะห์กิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเป็นการบรรยาย ประกอบกับเนื้อหาวิชาต้องอาศัยความเข้าใจ

ทางภาษา และการตีความภาษา ให้เป็นรูปธรรม 

 การวิเคราะห์ส่ือ 

 เนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่เป็นลักษณะสถานการณ์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน

ผู้ เรียน ดังนั้นรูปแบบการน าเสนอด้วยชุดการสอนจะเป็นส่ือประสม  ประกอบด้วย ภาพ เสียง 

ภาพเคล่ือนไหว ซึ่งเป็นในลักษณะการ์ตูน และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 

 

  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

986 

  
  
  

กลุ่
มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ
าส
ตร
์ 

ขั้นตอนที ่2  การออกแบบ (Design) 

ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาท่ีได้วิเคราะห์ มาด าเนินการออกแบบชุดการสอนหลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง 

ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  ออกแบบเนื้อหาส าหรับสร้างชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 แบ่งเนื้อหา

ออกเป็น 4 หน่วย ใช้เวลา 16 คาบ ได้แก่  

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ที่มาของโลจิสติกส์   ใช้เวลา 4 คาบ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหมายของโลจิสติกส์   ใช้เวลา 4 คาบ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความส าคัญทางโลจิสติกส์   ใช้เวลา 4 คาบ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับและตัวอย่างกิจกรรม ใช้เวลา 4 คาบ 

     ที่เกิดจากของโลจิสติกส์ 

 ในแต่ละหน่วยประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน  กิจกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน  หลังจาก

ท าการออกแบบเนื้อหาแล้ว น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบหาความสอดคล้องและล าดับขั้นของ

เนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสม  

 2.2  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบและเนื้อหาที่ออกแบบไว้ 4 หน่วยการเรียนรู้ โดยจะ

แบ่งออกเป็น 4 แผนการสอน แผนละ 4 คาบ รวม 16 คาบ  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของส านวนภาษา และข้อบกพร่องต่างๆ แล้วน ามา

ปรับปรงุแก้ไข เพื่อที่จะได้แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการเรียน มีความเหมาะสม 

 2.3  การออกแบบชุดการสอน ประกอบด้วย 1) คู่มือส าหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนจาก

ชุดการเรียน 2) ส่ือการเรียนแบบประสมและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม และรายบุคคลตาม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) ค าส่ังหรือการมอบงาน เพื่อก าหนดแนวทางในการเรียนให้ผู้เรียน 4) การ

ประเมินผล เป็นการประเมินผลกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัดรายงานการค้นคว้าและผลการเรียนรู้ในรูป

แบบสอบถามต่าง ๆ ส่วนประกอบทั้งหมดจะอยู่ในกล่องหรือซอง โดยจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการ

ใช ้(ชัยยงค ์พรหมวงศ์, 2523 อ้างอิงใน สุคนธ์ สิทธพานนท์, 2553) 

ขั้นตอนที ่3  การพัฒนา (Development) 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาชดุการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 

 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีล าดับการพัฒนาดังนี้ 

 3.1.1  พัฒนาชุดการสอน ตามท่ีออกแบบไว้ โดยศึกษาและเลือกใช้เครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการน ามาจัดท าเป็นส่ือการสอน เพื่อให้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นสามารถท างานได้ดีและมี

ประสิทธิภาพ  

 3.1.2  น าชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอค าแนะน า  
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 3.1.3  น าชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์สอน หรือการ

ท างานมากกว่า 10 ป ีด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 1 ท่าน, มีความรู้ความสามารถทางด้าน

หลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวน 1 ท่าน และมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย จ านวน 1 

ท่าน เพื่อตรวจสอบและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน 

 3.1.4 น าชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปหาประสิทธิภาพกับผู้เรียนที่เรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 

 3.2  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 

1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนน าชุดการสอน ไปใช้จริง  ผู้วิจัยได้น าชุดการสอน เรื่อง ความรู้

เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

 ครั้งที่ 1  ทดลองแบบกลุ่มเล็ก เป็นการหาประสิทธิภาพกับผู้เรียนจ านวน 3 คน  ใน

ระดับความรู้ ความสามารถเก่ง ปานกลาง  และอ่อน โดยใช้ผลการเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบของชุดการสอน 

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 พบว่า มีวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบที่เหมาะสม

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ครั้งที่ 2  ทดลองแบบกลุ่มย่อย  เป็นการทดลองกับผู้เรียน 9 คน  เพื่อทดลองหา

ข้อบกพร่องในการใช้งานหลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสังเกตการณ์ใช้ชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 พบว่า 

มีปัญหาอุปสรรคในการใช้ชุดการสอน คือ นักเรียนไม่สนใจการท ากิจกรรมในชั้นเรียน คะแนนการทดสอบ

รวมระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 73.20 และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 

78.33 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงท าการปรับปรุงแก้ไข โดยท าการปรับเปล่ียนกิจกรรมในชั้นเรียน 

เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

 ครั้งที ่3  ทดลองกลุ่มใหญ่  เป็นการทดลองกับผู้เรียน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการ

สอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 โดย

ใช้ชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ที่ได้ปรับปรุงจากการทดลองในกลุ่มย่อยแล้ว พบว่า 

คะแนนการทดสอบรวมระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 84.61 และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง

เรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 85.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

 ขั้นตอนที ่4 ขั้นทดลองใช้ (Implementation) 

 น าชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ไปใช้

กับกลุ่มตัวอย่างในการทดลองจ านวน 30 คน ใช้เวลารวม 16 คาบ ดังต่อไปนี้ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

988 

  
  
  

กลุ่
มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ
าส
ตร
์ 

 4.1  ชี้แจง  แนะน าการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อธิบายภาระงานที่ต้องท าให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน และท าความเข้าใจใน

การประเมินความส าเร็จของงาน ก าหนดเกณฑ์และวิธีการตัดสินร่วมกัน  

 4.2  ประเมินผลผู้เรียนก่อนเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน ก่อนที่จะเรียนชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 ข้อ 

 4.3  ผู้เรียนด าเนินการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ขั้นตอนที ่5  การประเมินผล (Evaluation) 

 5.1  ประเมินจากการวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิ

สติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

ประเมินความคิดเห็นหลังจากใช้ชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 
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5.2 เขียนรายงานการวิจัย 

 

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างการพัฒนาชุดการสอน 

ก าหนดปัญหา 

-
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ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 พบว่า

คุณภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (  = 4.22, 

SD.= 0.38) 

 2. ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 จากการทดลองประเมิน

ประสิทธิภาพ พบว่า   คะแนนการทดสอบรวมระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 84.61 และคะแนนทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 85.33 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้

เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 คือ 84.61/85.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 สามารถอภิปรายผลได้

ดังนี้ 

 1.  การพิจารณาความเหมาะสมของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า ชุดการสอนมีค่าเฉล่ีย 4.22 ซึ่งแสดง

ว่าชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีความ

เหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างมีระบบตามขั้นตอนใน

การสร้างชุดการสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523 อ้างอิงใน บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545) 

 2.  ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1  คะแนนการทดสอบรวม

ระหว่างเรียน (E1)  มีค่าเท่ากับ 84.61 และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2)  มีค่าเท่ากับ 

85.33  แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1  คือ 84.61/85.33 

เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ต้ังไว้เป็นเกณฑ์  ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนา

ได้มีการน าทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนมาใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปทดลองใช้ และการประเมินผล โดยเริ่ม

ตั้งแต่ขึ้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดการสอน  การวิเคราะห์ผู้เรียน  สภาพแวดล้อม และ

ส่ิงที่เกี่ยวข้อง การออกแบบโดยน าแนวคิดของการออกแบบส่ือการสอน  โดยมีข้ันตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

และมีการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จึงท าให้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ปัญจรัตน์  ทับเปีย (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดส่ือประสม แบบโลกเสมือนผสาน

โลกจริง เรื่องโครงสร้างและการท างานของหัวใจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ผลการหา

ประสิทธิภาพ พบว่า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 เพราะ

ผู้วิจัยมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การ

พัฒนา การน าไปทดลองใช้ และการประเมินผล อีกทั้งชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง ได้ผ่าน

การตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ , ดารารัตน์  เงินชุ่ม (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 78.80/77.33 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ผ่านการตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการแก้ไข
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ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงแนวทางในการสร้างชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ ากหลาย

แหล่งข้อมูล ,และ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2558) ได้วิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา  

รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ประสิทธิภาพ

รวมอยู่ในเกณฑ์ 75.27/79.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 ได้ผ่านการตรวจความถูกต้องและความ

เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์                                           

เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 

สุรางคนา เมฆพัฒน์ 1 , พงษ์เอก สุขใส 2 , พัทธมน แสงอินทร์3 และวารีรัตน์  แก้วอุไร4 

 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY PACKAGE BY USING 

ATLAS TECHNIQUE AND SCIENCE GAME TECHNIQUE IN 

EQUILIBRIUM OF ORGANISM FOR MATTAYOMSAKSA 4 STUDENTS 

Surangkhana Mekphat 1 ,Phong ek Suksai 
2 , Pattamon Sangin3 and Wareerat  Kaewurai4 

 
1นิสิตระดับมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2ดร.ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ1) เพื่อสร้างและหา

ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ โดย2.1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

บูรณาการของนักเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็น 

2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังหมดจ านวน 16 ชั่วโมง  แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

ประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อหาดัชนีประสิทธิผล เครื่องมือท่ี

ใช้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม

การเรียนรู ้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาส กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา2558 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ

เจาะจง แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาส ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์              

5 ขั้นตอน คือขั้นท่ี1ขั้นเตรียมการผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นท่ี2 ขั้นการกล่าวน าสั้น 

ผู้สอนกล่าวน าให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติ ขั้นท่ี 3ขั้นการปฏิบัติ ผู้เรียนแต่ละคนได้ลงมือปฏิบัติ ขั้นท่ี4

ขั้นการสรุป ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ขั้นท่ี5ขั้นกิจกรรมหลังการปฏิบัติ ผู้เรียนท ากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้

โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด( X =4.70,S.D.=0.50)  และเม่ือน าไป

ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ขั้นบูรณาการ เท่ากับ 0.6111 คิดเป็นร้อยละ 61.11 และมีดัชนีประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 0.6612 คิด

เป็น ร้อยละ 66.12 

 2.  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้                                                                                           

2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

พัฒนาขึน้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01                                                                               

2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นสงูกว่ากอ่นเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ค าส าคญั: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, เทคนิคแอทลาส, เกมวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

   

Abstract 

 The purposes of this research were 1. to construct and find effectiveness index of learning activity package 

by using Atlas Technique and Science Game Technique. 2. to implement learning activity package based on Atlas 

Technique and Science Game Technique by 2.1 compare the integrated science process skill before and after using 

learning activity package based on Atlas Technique and Science Game Technique and 2.2 compare achievement in 

measurement before and after using learning activity package based on Atlas Technique and Science Game 

Technique. There were two steps of research and development as follows. The first step developing and finding the 

effectiveness index of learning activity package based on Atlas Technique and Science Game Technique. Five 

learning activity package for 16 hours developing and evaluated for their suitability by five experts and then learning 

activity package were used with mattayomsuksa 4 students to find the index of the effectiveness. The research 

instrument were learning activity package based on Atlas Technique and Science Game Technique approach 

evaluation forms related to the suitability of the learning activity package process skill test, and learning achievement 

test. The second step, implementing learning activity package on based Atlas Technique and Science Game 

Technique. The sample group was 35 students in mattayomsuksa4students,Firstsemester,academic year 2015 at 

Buddhachinnarajpittaya School.One Group Pretest-Posttest design was used to find mean, standard deviation, and t-test.    

 The results were as follows: 

 1. Learning activity package developed contains with five steps.Step1, Preparation teachers and students 

together to hold events teaching. Step2, Introduce Instructor help the students understand the activities that students 

must follow. Step3, Experiment each student has to take action.Step4, Conclusion students have to understand the 

issues and material things Step 5, Follow up learning activities to review their knowledge gained. The evaluation 

by experts showed that these Learning activity package were suitable at the highest level ( X =4.70, S.D. = 0.50). 

When using the Learning activity package with the sample group, it found that learning activity package developed 

had the index of effectiveness the Integrated science process skill equal to 0.6111 or 61.11% and the index of 

effectiveness learning achievement in measurement equal to 0.6612 or 66.12%.The result of the effectiveness 

index indicates the advancement of  the learners.  

 2.  The result of implementation revealed that                                                                            

       2.1 The Integrated science process skill after learning activity package developed was significant 

higher than before learning at the level of 0.01                                                                                                       

                    2.2 Learning achievement in measurement after learning activity package developed was 

significant higher than before learning at the level of 0.01 

Keywords: Learning activity package, Atlas technique, Science game, Integrated science process skill 
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บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะต้องให้

เกิดทั้งความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามจากรายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในปี 2556 ระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉล่ียรายวิชาชีววิทยาใน

สาระการเรียนรู้ที่1 (มาตรฐาน ว1.1 , มาตรฐาน ว1.2) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน

เฉล่ีย เท่ากับ 31.48 และ 33.40 ตามล าดับ ซึ่งคะแนนในคะแนนเฉล่ียรายวิชาชีววิทยา ในสาระการเรียนรู้

ที่1 (มาตรฐาน ว 1.1,มาตรฐาน ว 1.2) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ในปีนี้ลดลงจากเดิม อีก

ทั้งคะแนนเฉล่ียในสาระการเรียนรู้ที่ 8 (มาตรฐาน8.1) พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศลดลงจากเดิมเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และในรายวิชาชีววิทยาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควร

ได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์รวมทั้งทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ดีย่ิงขึ้นไป (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,2545) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงวิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก

การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้(Active Teaching and Learning 

Approaches in Science หรือ ATLAS) เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ครูมีความกระตือรือร้นที่จะสอน

และนักเรียนมีความกระตือรือร้นและพอใจที่จะเรียนรู้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นหาความรู้

ด้วยตัวเอง(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,2546,หน้า1) จะเห็นได้ว่า การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดที่สามารถน าไปสู่ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สร้างความรู้จากกระบวนการกลุ่ม

เพื่อแก้ปัญหามุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ

เรียนรู้ ได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2551) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมดังที่งานวิจัยของดวงจันทร์ แก้วกงพาน (2552) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมมีความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมสูงกว่าก่อนการได้รับ

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับชุดกิจกรรมเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ 

ดังที่ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2537, หน้า 113 –114) ได้กล่าวไว้ว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อผสมประเภทหนึ่งซึ่ง

มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหน่วยการเรียนและวัตถุประสงค์ เพื่อ

ช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสและเกม

วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  

ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 2.เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 

  2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนก่อนเรียน

หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของ

ส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วม

กับเกมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์  

 2.  แบบประเมินความเหมาะสมของด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์  

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 

  1.1 ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีววิทยา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุด

กิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 จากนั้นวิเคราะห์หลักสูตร

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1  

  1.2 ด าเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

(Preparation) ขั้นที่2 ขั้นการกล่าวน าส้ันๆ (Briefing) ขั้นที่3 ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นที่4 ขั้นการสรุป 

(Debriefing) และขั้นที5่ ขั้นกิจกรรมหลังการปฏิบัติ (Follow-Up)  

  1.3 ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยชื่อกิจกรรม ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุด

กิจกรรมค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน แผนการ

จัดการเรียนรู้ บัตรกิจกรรม เฉลยบัตรกิจกรรม บัตรความรู้ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  เฉลย

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลยแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และบรรณานุกรม ทั้งหมดจ านวน 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
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  1.4 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วนที่บกพร่อง และน ามาปรับปรุงแก้ไข

จากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขพร้อมท้ังแบบประเมินความเหมาะสมของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของข้อค าถามกับจุดประสงค์

ของรายการประเมิน แล้ววิเคราะหข์้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

หาคุณภาพระดับความคิดเห็น 

  1.5 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ เพื่อ

หาดัชนีประสิทธิผล   

  1.6 จัดพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 2.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ 

  2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ ที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ก่อนแล้วมาใช้เป็นแนวทาง

สร้างแบบประเมินคุณภาพจากนั้นก าหนดจุดประสงค์ในการประเมินและก าหนดหัวข้อที่ต้องการประเมิน

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

  2.2 สร้างแบบประเมินองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบประเมินมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating scale) และปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมิน เพื่อสอบถามความเหมาะสมและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 

  2.3  น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ

ความชัดเจนทางภาษา และความถูกต้องตามเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

  2.4  น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของข้อ

ค าถามกับจุดประสงค์ของรายการประเมิน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคุณภาพระดับความความคิดเห็น 

  2.5  น ารายการประเมินที่ผ่านการพิจารณาแล้วมาจัดพิมพ์และน าไปใช้เก็บข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  การประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.1 ท าหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

  1.2 ส่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญ 

  1.3 น าแบบประเมินความเหมาะสม มาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วปรับปรุงแก้ไข 

 2.  การหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

  2.1น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  3 คน  

แบ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง 1 คน  และอ่อน 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
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  2.2 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 

ห้องเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ใน

การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้ววิเคราะห์ผล 

  2.3 จัดพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแล้ว เป็นฉบับสมบูรณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. น าผลของการให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน มาท าการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในองค์ประกอบต่างๆ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ 5 ระดับ ของ

ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน ในแต่ละรายข้อมาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 2.  การหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนน

ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

 3. การหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนน

ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาส ร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 

 2.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

 3.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

  1.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและเกณฑ์การให้คะแนน  

  1.2 ศึกษาเนื้อหา สาระการเรียนรู้เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ในหลักสูตรแกนกลาง

สถานศึกษาพุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 

  1.3 วิเคราะห์พฤติกรรมที่บ่งชี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการย่อยทั้ง 5 

ทักษะ พร้อมท้ังสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (rubric score) ส าหรับแต่ละข้อ  

  1.4 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการจ านวน10 ฉบับ 

  1.5 น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการพร้อมเกณฑ์การการ

ให้คะแนน เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง 

  1.6 น าแบบทดสอบพร้อมแบบประเมินความสอดคล้องเสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 พบว่า 

แบบทดสอบ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 ถึง 1 จ านวน 10 ข้อ 

  1.7 น าแบบทดสอบ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุทธชินราช
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พิทยา พิจารณาเกณฑ์ในการเลือกที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่าแบบทดสอบ มีค่าอ านาจ

จ าแนกอยู่ระหว่าง0.38-0.69แล้วคัดเลือกแบบทดสอบ เพื่อน ามาใช้ในการทดลองจ านวน 5 ข้อ จากนั้น

น าแบบทดสอบที่คัดเลือกมาหาค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.81 

  1.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการทดลองจริงต่อไป 

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ ตัวชี้วัดและเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา

พื้นฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก  

  2.3 ศึกษาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้ยึดหลักแนวทางของบลูม (Bloom, 1976) 

  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตเป็นข้อสอบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ  

  2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ ท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าปรับปรุงแบบทดสอบ 

  2.6 น าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีเกณฑ์ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 พบว่า 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า IOC ระหว่าง 0.80 ถึง 1 จ านวน 60 ข้อ 

  2.7 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

จากนั้นน าแบบทดสอบมาตรวจค าตอบ   

  2.8 น าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ เลือกแบบทดสอบ ที่มี

ความยากง่าย ระหว่าง0.20 - 0.80 พบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35-0.77 จ านวน 

59 ข้อ และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบที่มีค่า

อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า แบบทดสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.36-0.82 จ านวน 60 

ข้อ แล้วคัดเลือกแบบทดสอบเพื่อน ามาใช้ในการทดลอง จ านวน 30 ข้อ จากนั้นน าแบบทดสอบมาหาค่า

ความเชื่อม่ันพบว่า แบบทดสอบมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.93 

  2.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. การเตรียมความพร้อมของครู และนักเรียน แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมในการเรียนการสอน 

 2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจ านวน 30 ข้อใช้เวลา 30 นาที 

จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ข้อ 30 นาท ี

 3. ด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 35 คน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 18 ชั่วโมง 

 4. เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดแล้ว จึงท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

 5. ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นตรวจผลการสอบทดสอบวัดทักษะ
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กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐาน โดยใช้ t-test Dependent Samples  

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ด าเนินการใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจากนั้นน าคะแนนมาท าการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

  1.1 ตรวจแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยให้คะแนน

จากเกณฑ์การให้คะแนนแยกเป็น 5 ระดับ  

  1.2 จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และวิเคราะห์ โดย

การใช้สถิติ t-test แบบ Dependent (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า104) 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  2.1 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้คะแนน การตอบค าถามตอบ 

ถูกต้องได1้ คะแนน ค าตอบไม่ถูกต้องหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ได้ 0 คะแนน 

  2.2 จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และวิเคราะห์ โดย

การใช้สถิติ t-test แบบ Dependent (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า104) 

 

ผลการวิจัย 

 1. การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  1.1 การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ท าให้ได้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการ

เรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทัก ษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีทั้งหมด5ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1ขั้นเตรียมการ ขั้น

ที ่2 ขั้นการกล่าวน าสั้น ขั้นที่3  ขั้นการปฏิบัติ ขั้นที่4ขั้นการสรุปและขั้นที่ 5 ขั้นกิจกรรมหลังการปฏิบัติ  

  1.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการตรวจสอบความ

เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีความเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( X = 4.70, 

S.D. = 0.50)   

  1.3  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา เวลา และส่ือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของ

ส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ชุดกิจกรรมที่ 1 ถึงชุดกิจกรรมที่ 5 พบว่า ด้านภาษา

มีการปรับปรุงและแก้ไขค าที่พิมพ์ผิด ด้านเนื้อหาและเวลามีการปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับเวลาที่

ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสื่อที่ใช้ไนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการปรับปรุงด้านส่ือที่ใช้ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเป็นของจริงที่ใกล้เคียงกับเนื้อหา และน าเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนมาเป็น

ตัวอย่าง 

  1.4  การตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการ ดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงค่าดัชนปีระสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

ร้อยละคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                ขั้น

บูรณาการก่อนเรียน 

         ร้อยละคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบรูณาการหลังเรียน 

46.38 75.90 

ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 0.6111 

 

  1.5  การตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงค่าดัชนปีระสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ร้อยละคะแนนเฉล่ีย                                   ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียน 

ร้อยละคะแนนเฉล่ีย                                           

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

50.95 77.05 

ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 0.6612 

 

 2. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลย

ภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

  2.1 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังเรียน 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลงัเรียน โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์  

การทดสอบ n X X  S.D. D  S.D.
 t p 

ก่อนการใช ้ 35 20 10.57 3.34 
9.50 3.96 18.29** 0.00 

หลังการใช ้ 35 20 17.86 3.45 

** p< .01 

  จากตาราง 3 พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่เรียนด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ดังตาราง 4 

  



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1001 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

แอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร ์

การทดสอบ n X X  S.D. D  S.D
 t p 

ก่อนการใช ้ 35 30 17.69 2.05 
10.35 4.87 19.96** 0.00 

หลังการใช ้ 35 30 25.74 1.60 

** p< .01 

 จากตาราง 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง  ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลเป็น 2 

ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตโดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.50 ) และจากการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบ

และแก้ไขข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ

เนื้อหา ภาษา เวลาและส่ือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้

ในส่วนที่บกพร่องเมื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จ านวน 35 คน  พบว่า ดัชนี

ประสิทธิผลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6111 

แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61.11 และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่ าดัชนี

ประสิทธิผล เท่ากับ 0.6612 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.12 อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้

ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบกับ

ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ใช้ส่ือที่เป็นของจริง และขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้มีหลายขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนมีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน โดยแต่ละขั้นตอนเน้น

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  

 2. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลย

ภาพของส่ิงมีชีวิต 

  2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จาการ

เผชิญปัญหาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสัมพันธ์

ความรู้ที่มีอยู่เดิมมาสร้างให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญจันทร์ โชติรัตน
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ศักดิ์(2556)ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 พบว่า ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในท านองเดียวกันกับผลการวิจัยของดวง

จันทร์  แก้วกงพาน (2552) ได้ศึกษาการใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้

เกมมีความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมสูงกว่าก่อนการได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                       

  2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแอท

ลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยเมื่อพิจารณาจาก

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ที่ท าให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริวรรณชาวดร (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้ชุดกิจกรรม

เทคนิคแอทลาสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พบว่านักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมเทคนิคแอทลาสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนน

เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมีในบ้านหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของ

ส่ิงมีชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พบประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 

 1.1 ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน

ควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนและความเหมาะสมของเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ ในการเลือกเกมวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจ าเป็นต้องเลือกเกมที่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย

หรือเนื้อหาที่ต้องการ เน้นใช้เกมที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 

 

ท าวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1  ควรด าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ในหัวข้อและระดับชั้นอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ 

เช่น สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์   

  2.2  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอทลาสร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ให้บูรณาการ

หลายรายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)พัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ให้มีคุณภาพระดับดี 

และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2)ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษของผู้ปกครอง

ท้องท่ีก่อนและหลังฝึกอบรมด้วย ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3)ศึกษาความพึงพอใจต่อชุด

ฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ของผู้ปกครองท้องท่ีหลังฝึกอบรม  

 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผู้ปกครองท้องท่ีต าบลห้วยสามพาด อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 72 คน ซึ่งได้มา

โดยการสุ่มแบบจัดกลุ่ม ใช้ชุดฝึกอบรม แบบวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ และแบบวัดความพึงพอใจต่อ

ชุดฝึกอบรม เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณหาค่าประสิทธิภาพและทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น โดยภาพรวมมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.85) และมีประสิทธิภาพ 72.58/71.49 สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 เม่ือน าไปใช้ฝึกอบรม 

พบว่า ผู้ปกครองท้องท่ีมีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษหลัง ฝึกอบรม ( X = 20.13) สูงกว่าก่อนฝึกอบรม (

X = 9.23) และมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82)   

ค าส าคัญ: ชุดฝึกอบรม  คุณภาพระดับดี  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ  

ความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม   

 

Abstract 

          The objectives of this research were: i)to develop a Basic English Communication Training Package with 

a high quality and efficiency index of 70/70, ii)to examine and compare the local leaders’ English oral 

communication ability before and after has been developed through the training package, iii)to investigate the local 

leaders’ satisfaction after being trained with training package.   

The samples were obtained by cluster random sampling consisted of 72 local leaders in Huy Sam Pad Sub 

district, Kumpawapee District, Udon Thani Province. Research tools comprised a communication ability test and a 

questionnaire for investigation sample’s satisfaction out of using the Basic English Communication Training 

Package. The data gained the efficiency index and difference of means test at the level of .05. Research finding 

showed that the overall level of the Basic English Communication Training Package attained a high quality ( X  = 

4.85) and efficiency of index at 72.58/71.49 which are higher than the expected efficiency criterion of 70/70. 

mailto:Atchara_udru@outlook.co.th
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After the implementation of the training package, it was found that the English oral communication ability of the 

local leaders was higher ( X  = 20.13) than before ( X  = 9.23) and their level of satisfaction out of using the 

Basic English Communication Training Package was at high level ( X  = 3.82).  
Keywords: Training package, high quality, efficiency index of 70/70, English communication ability, 

satisfaction toward the training package 

 

 บทน า  

ผู้ปกครองท้องที่เป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐไปสู่

เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ (ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 2556, น. 1) จากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การบริหารหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าไปสู่ความส าเร็จดังกล่าว ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศจ าเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม และตัวแปรส าคัญที่จะท าให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดีที่สุด คือ การเตรียม

คนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ซึ่งส่ือกลางที่จะท าให้ให้เกิดความพร้อมนั้นคือต้อง

ส่ือสารภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า ภาษาที่ใช้ในการท างานของ

อาเซียนคือภาษาอังกฤษ (พันธ์รบ ราชพงศา, 2555, น. 2) ซึ่งหมายความว่าประชนชนทั้ง 10 ประเทศ

ของประชาคมอาเซียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารกันนอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติ  

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้ปกครองท้องที่ต้องมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสาร

กับชาวต่างชาติได้ โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการสนทนา

ภาษาอังกฤษ จึงได้พัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ส าหรับผู้ปกครองท้องที่ 

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ให้มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดยศึกษาผลการ

เรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจาก

พื้นที่ดังกล่าวมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ความ

เชื่อต่างๆ อาทิ วัดหลวงปู่ก่ า พระธาตุบ้านเดียม งานบุญบั้งไฟ และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังทะเลบัวแดงซึ่ง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดอุดรธานี จึงมีนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเนื้อหาของชุดฝึกอบรมดังกล่าวจะมีความจ าเพาะที่เกี่ยวข้องกับการ

แนะน าตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ การซื้อขายสินค้าชุมชน การบอกเส้นทางในหมู่บ้าน ซ่ึงมีประโยชน์

ช่วยส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษให้ผู้ปกครองท้องที่น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม เป็นการยกระดับศักยภาพของต าบลหมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักของนักท่อ งเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ เป็นรากฐานที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมให้มีคุณภาพระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างชุดฝึกอบรมของนักวิชาการ เช่น 

บุญชม ศรีสะอาด (2537, น. 91-94) ศิริพรรณ สายหงษ์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ )2534, น. 669-

766) และผลจากการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตลอดจน

แนวคิดของนักการศึกษาในปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressivism) (ระพินทร์ คร้ามมี, 2544, น. 12) เพื่อ

น ามาประมวลความคิดในการสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมส าหรับการ

น าไปใช้  

1.2 ยกร่างชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 4 ชุด

ย่อย คือ 

2.1 ชุดฝึกอบรมท่ี 1 เรื่อง การแนะน าตนเอง 

2.2 ชุดฝึกอบรมที่ 2 เรื่อง การขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ 

2.3 ชุดฝึกอบรมที่ 3 เรื่อง การซื้อขายสินค้าชุมชน 

2.4 ชุดฝึกอบรมที่ 4 เรื่อง การถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 

แต่ละชุดมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อชุดฝึกอบรม, ค าชี้แจง, จุดประสงค์การ

ฝึกอบรม, เวลาที่ใช้, เนื้อหา, กิจกรรม, ส่ือ และแบบทดสอบท้ายชุดฝึกอบรม 

   1.3 ให้ผู้ เชี่ยวชาญ  3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสร้างชุดฝึกอบรม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม โดยใช้

แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวของ

ลิเคอร์ท โดยก าหนดระดับความคิดเห็นแต่ละช่วง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538, น. 114) ดังนี้ 

5   คะแนน   หมายถึง   ดีมาก  

4   คะแนน   หมายถึง   ดี  

3   คะแนน   หมายถึง   ปานกลาง  

2   คะแนน   หมายถึง   พอใช้  

1   คะแนน   หมายถึง   ต้องปรับปรุง  

   จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉล่ีย

โดยการแปลความหมายจากข้อมูลที่ได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) ดังนี้  

ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00   หมายถึง   ดีมาก  

ค่าเฉล่ีย   3.51-4.50   หมายถึง   ดี 

ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50   หมายถึง   ปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50   หมายถึง   พอใช้  

ค่าเฉล่ีย   1.00-1.50   หมายถึง  ปรับปรุง 

   1.4 ทดลองใช้เบื้องต้นกับผู้ปกครองท้องที่ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝึกอบรม ก่อนน าไปทดลองใช้ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 หรือไม ่โดย  
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    70 ตัวแรก คือ คะแนนของกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบทดสอบ

ย่อยหลังฝึกอบรมเสร็จแต่ละชุดฝึกอบรม มาหาค่าเฉล่ียแล้วคิดเทียบเป็นร้อยละ จากนั้นค านวณค่าร้อยละ

เฉล่ียของชุดฝึกอบรมท้ัง 4 ชุดย่อย 

    70 ตัวหลัง คือ คะแนนของกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบ

โดยใช้แบบวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรมครบทั้ง 4 ชุดฝึกอบรมย่อยแล้ว มา

ค านวณค่าเฉล่ียแล้วค านวณเทียบเป็นร้อยละ 

2. การน าชุดฝึกอบรมที่พัฒนาไปทดลองใช้ฝึกอบรม 

2.1 ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

    2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองท้องที่อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรก านัน จ านวน 696 คน 13 ต าบล      

    2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองท้องที่ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรก านัน จ านวน 72 คน ซึ่ง

ได้มาโดยการสุ่มแบบจัดกลุ่ม (Cluster random sampling) จากผู้ปกครองท้องที่อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี จ านวน 13 ต าบล 696 คน สุ่มเลือกมา 1 ต าบล ได้ผู้ปกครองท้องที่ในต าบลห้วยสามพาด 

จ านวน 72 คน จาก 18 หมู่บ้าน          

2.2 ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 

2.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ

เบื้องต้น 

    2.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

2.2.2.1 ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ  

2.2.2.2 ความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม 

2.3 สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  

     2.3.1 แบบวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก )Multiple choice) จ านวน 40 ข้อ โดยข้อสอบแต่ละข้อผ่านการประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญ          3 ท่าน มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ เมื่อทดลองใช้กับผู้ปกครอง

ท้องที่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลมาหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้เทคนิค 27% 

ของ จุง เตห์ ฟาน และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน พบว่า 

แบบวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.50-0.77 ค่าอ านาจ

จ าแนก ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.78  

    2.3.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ  ) Check list) จ านวน 30 ข้อ โดยค าถามแต่ละข้อข้อผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

3 ท่าน     มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ เมื่อทดลองใช้กับผู้ปกครองท้องที่ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - coefficient) 

พบว่า แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85  
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2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2.4.1 ด าเนินการวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ปกครอง

ท้องที่โดยใช้แบบวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและหา

คุณภาพเรียบร้อยแล้ว 

   2.4.2 ด าเนินการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ ที่

ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว จ านวน 4 ชุดย่อย ชุดย่อยละ 6 

ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง  

   2.4.3 เมื่อ ส้ินสุดการฝึกอบรม น าแบบวัดความสามารถในการสนทนา

ภาษาอังกฤษ )ฉบับเดิม(  ไปทดสอบกับผู้ปกครองท้องที่อีกครั้ง และวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมโดย

ใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว

น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

2.5 ก าหนดแบบแผนการทดลอง 

   ผู้วิจัยก าหนดแผนการทดลองโดยจ าแนกตามตัวแปรตาม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 

2538,   น. 60-61) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง  

ตัวแปรตาม แบบแผนการทดลอง 

ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ One - Group Pretest - Posttest Design 

ความพึงพอใจตอ่ชุดฝึกอบรม One - Group Posttest - Only Design 

  

การก าหนดแบบแผนการทดลองดังกล่าว มีเหตุผลดังนี้ 

1. ใช้แบบแผนการทดลองประเภท One - Group Pretest - Posttest Design 

เนื่องจากคะแนนความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ ไม่มีข้อมูลระบุในเอกสารทางวิชาการของ

ภาครัฐ ส่งผลให้ผู้วิจัยต้องด าเนินการทดสอบก่อนฝึกอบรม-หลังฝึกอบรม เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้

ที่เกิดขึ้นว่าเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 

2. ใช้แบบแผนการทดลองประเภท  One - Group Posttest - Only Design 

เนื่องจากเป็นการวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากใช้ชุดฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง

เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ

เบื้องต้น แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้ผู้วิจัยด าเนินการวัดความพึงพอใจหลังฝึกอบรม

เพียงครั้งเดียวเพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แลว้จัดระดับความพึงพอใจว่าอยู่ในระดับใด 

2.6. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง )ชุดย่อยละ 2 ครั้ง  (ครั้งละ  3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง 

  2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    2.7.1 การพัฒนาชุดฝึกอบรม 
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     2.7.1.1 การหาคุณภาพชุดฝึกอบรม ได้จากน าผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าเฉล่ียแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ จัดระดับคุณภาพว่าอยู่ในระดับใด (พวงรัตน์ ทวี

รัตน์, 2538, 114)   โดยใช้เกณฑ์ตัดสินคุณภาพชุดฝึกอบรมต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี 

     2.7.1.2 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดยใช้สูตร E1/E2 

(เสาวนีย ์สิกขาบัณฑิต, 2528, น. 295) โดย  

      1) ค านวณค่า E1
 

โดยน าคะแนนของกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่ท าแบบทดสอบย่อยหลังฝึกอบรมเสร็จแต่ละชุดฝึกอบรม มาหาค่าเฉล่ียแล้วคิดเทียบเป็นร้อยละ 

จากนั้นค านวณค่าร้อยละเฉล่ียของชุดฝึกอบรมท้ัง 4 ชุดย่อย  

      2) ค านวณค่า E2
 

โดยน าคะแนนของกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบโดยใช้แบบวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรมครบทั้ง 

4 ชุดฝึกอบรมย่อยแล้ว มาค านวณค่าเฉล่ียแล้วค านวณเทียบเป็นร้อยละ  

      2.7.1.3 น าค่า E1
 

และ E2
 

มาเทียบค่าประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์ตัดสิน 

E1/E2
 

 ไม่ต่ ากว่า 70/70 

    2.7.2 การทดลองสอน 

     2.7.2.1 สมมติฐานการวิจัย “ผู้ปกครองท้องที่ท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยใช้

ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ หลัง

ฝึกอบรมสูงกว่าฝึกอบรม” ทดสอบโดยใช้สถิติแบบ t - test Dependent Sample   

     2.7.2.2 สมมติฐานการวิจัย “ผู้ปกครองท้องที่ท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยใช้

ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก” 

ทดสอบโดยหาค่าเฉล่ียแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ จัดระดับความพึงพอใจว่าอยู่ในระดับใด (บุญชม ศรี

สะอาด, 2545, น. 103) ดังนี้ 

     ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00   หมายถึง          พึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย   3.51-4.50   หมายถึง          พึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50   หมายถึง         พึงพอใจปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50   หมายถึง         พึงพอใจน้อย  

ค่าเฉล่ีย   1.00-1.50   หมายถึง         พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมให้มีคุณภาพระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

   1.1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมให้มีคุณภาพระดับดี 

    ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

ประกอบด้วย 4 ชุดย่อย ดังนี้ 

1.1.1 ชุดฝึกอบรมท่ี 1 เรื่อง การแนะน าตนเอง 

    1.1.2 ชุดฝึกอบรมที่ 2 เรื่อง การขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1010 

  
  
  

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ
าส
ตร
์ 

1.1.3 ชุดฝึกอบรมที่ 3 เรื่อง การซื้อขายสินค้าชุมชน 

1.1.4 ชุดฝึกอบรมที่ 4 เรื่อง การถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 

 จากนั้นได้น าชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ชุดที ่

รายการประเมิน 

X  S.D. แปลผล จุดประสงค์ ใบความรู ้ กิจกรรม แบบทดสอบ 

หลังฝึกอบรม 

1 4.80 4.72 4.91 4.80 4.81 0.78 ดีมาก 

2 4.85 4.92 4.85 4.75 4.84 0.70 ดีมาก 

3 4.90 4.95 4.86 4.85 4.89 0.45 ดีมาก 

4 4.90 4.85 4.90 4.75 4.85 0.71 ดีมาก 

ภาพรวม 4.86 4.86 4.88 4.79 4.85 0.66 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ

เบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน สรุปได้ว่า ชุดฝึกอบรมที่ 1 เรื่อง การแนะน าตนเอง, ชุดฝึกอบรมที่ 2 

เรื่อง การขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ, ชุดฝึกอบรมที่ 3 เรื่อง การซื้อขายสินค้าชุมชน และชุดฝึกอบรม

ที่ 4 เรื่อง การถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.86, 4.86, 4.88 และ 4.79 

กล่าวได้ว่า ชุดฝึกอบรมแต่ละชุดย่อยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก และโดยภาพรวมคุณภาพของชุด

ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 แสดงว่า ชุดฝึกอบรมมีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

 

1.2 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

   ผู้วิจัยได้น าชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้นไป

ทดลองใช้กับผู้ปกครองท้องที่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วให้ท าแบบทดสอบย่อยหลังฝึกอบรมเสร็จแต่ละชุด

ฝึกอบรม และท าแบบวัดความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ น าคะแนนที่ได้มาค านวณหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ปรากฏผลดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ผลการค านวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

การทดสอบ ชุดฝึกอบรมที ่
E1 E2 

 1 2 3 4 

การทดสอบหลังการฝึกอบรม 72.35 71.24 72.94 73.82 72.58 - 

การทดสอบความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ - - - - - 71.49 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การท าแบบทดสอบหลังฝึกอบรมทั้ง 4 ชุด ของผู้ปกครองท้องที่    ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.58 (E1) และการท าแบบวัดความสามารถในการสนทนา

ภาษาอังกฤษ เมื่ออบรมเสร็จครบทั้ง 4 ชุดฝึกอบรมแล้ว มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.49 (E2)  แสดงว่า ชุด
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ฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ 72.58/71.49 สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่

ก าหนดไว ้

2. การน าชุดฝึกอบรมที่พัฒนาไปทดลองใช้ฝึกอบรม 

  ผู้วิจัยได้น าชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้นจนมีคุณภาพ

ระดับ    ดีมาก และประสิทธิภาพ 72.58/71.49 น าไปทดลองสอนกับผู้ปกครองท้องที่ต าบลห้วยสาม

พาด อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 72 คน โดยศึกษาผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

2.1 ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 

     ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบวัดความความสามารถในการ

สนทนาภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังฝึกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษก่อนและหลังฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง 

การสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

การทดสอบ n X  S.D. t p 

ก่อนฝกึอบรม 72 9.23 2.02 
*28.12 .000 

หลังฝึกอบรม 72 20.13 3.29 

*t (.05; df 71) = 1.99 

 

    จากตารางที่  4 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการสนทนา

ภาษาอังกฤษก่อนและหลังฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม  เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ของ

ผู้ปกครองท้องที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียก่อนฝึกอบรม เท่ากับ 

9.23 ส่วนคะแนนเฉล่ียหลังฝึกอบรม เท่ากับ 20.13   จึงสรุปได้ว่า ผู้ปกครองท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรม

โดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น            มีความสามารถในการสนทนา

ภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรมสูงกว่าฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

   2.2 ความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม 

    ผลคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบวัดความความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมหลัง

ฝึกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม หลังฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนา

ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

ชุดฝึกอบรมที ่ ค่าเกณฑร์ะดับมาก n X  S.D. แปลผล 

1 3.51-4.50 72 3.89 .48 มาก 

2 3.51-4.50 72 4.19 .63 มาก 

3 3.51-4.50 72 4.04 .45 มาก 

4 3.51-4.50 72 3.91 .55 มาก 

ภาพรวม 3.51-4.50 72 3.82 .52 มาก 
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    จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม หลัง

ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่ 1 เรื่อง การแนะน าตนเอง, ชุดฝึกอบรมที่ 2 เรื่อง การขอและเสนอให้ความ

ช่วยเหลือ, ชุดฝึกอบรมที่ 3 เรื่อง การซื้อขายสินค้าชุมชน และชุดฝึกอบรมที่ 4 เรื่อง การถามตอบเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 3.89, 4.19, 4.04 และ 3.91 และโดยภาพรวมความพึงพอใจต่อชุด

ฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่า ผู้ปกครองท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้ชุด

ฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น  มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมให้มีคุณภาพระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

1.1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมให้มีคุณภาพระดับดี 

   คุณภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์

ข้อมูล พบว่าคุณภาพชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก 

ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ด าเนินการตามหลักการสร้างชุดฝึกอบรมอย่างมีระบบ โดยศึกษาเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดฝึกอบรมของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น บุญชม ศรีสะอาด (2537, น. 91-

94) ศิริพรรณ สายหงษ์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ )2534, น. 669-766) น ามาประมวลความคิดใน

การสร้างและพัฒนาชุดอบรมให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับสภาพของผู้เข้าอบรมท าให้ได้รับผลการ

ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต วิมลคุณารักษ์ )2558, 

น. 41) ที่พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอน ส าหรับครูเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีพัฒนาขึ้น   มีคุณภาพระดับดีมาก  

1.2 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

   ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผู้วิจัย

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 72.58/71.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่

ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก ชุดฝึกอบรมแต่ละชุดมีองค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับดีมากเหมาะ

ส าหรับน าไปใช้ในการฝึกอบรม   อีกทั้งชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นเน้นกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือ

ปฏิบัติจริงภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  สามารถจูงใจให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจใน

เนื้อหา และแสดงออกถึงศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มความสามารถ เห็นได้จากระดับความพึงพอใจต่อชุด

ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา แก้วพันธ์ช่วง )2550, น. 20) กล่าวว่า การ

ลงปฏิบัติจริงท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหา กระตือรือร้นแสดงศักยภาพที่มีอยู่ผ่านกิจกรรมการ

อบรมที่หลากหลายได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 72.58/71.49 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา ศรีทอนสุทธ์ (2542, น. 75) ที่ได้

ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์

ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มี

ประสิทธิภาพ 77.01/71.63 สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนด  
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  2. การน าชุดฝึกอบรมที่พัฒนาไปทดลองใช้ฝึกอบรม 

2.1 ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ 

   ผู้ปกครองท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม  เรื่อง การสนทนา

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษหลังฝึกอบรมสูงกว่าฝึกอบรม ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก ชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินคุณภาพโดย

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนด ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม

ตัวอย่าง ท าให้ผู้ปกครองท้องที่มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม และแสดงออกซึ่ง

ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้บรรยากาศระหว่างการฝึกอบรมเป็นไปด้วยดี 

ผู้ปกครองท้องที่เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แต่ละชุดฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็น ชุดฝึกอบรม

ที่ 1 เรื่อง การแนะน าตนเอง, ชุดฝึกอบรมที่ 2 เรื่อง การขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ, ชุดฝึกอบรมที่ 3 

เรื่อง การซื้อขายสินค้าชุมชน และชุดฝึกอบรมที่ 4 เรื่อง การถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ปกครองท้องที่ฝึกการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การ

จับคู่ถาม-ตอบ ซ่ึงเป็นกิจกรรมช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการสนทนาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยัง

ได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ จนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้

อธิบายเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังทะเลบัวแดง แนะน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน หรือกระทั่งแนะน า

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมณี  

(2545, น. 119-123) กล่าวว่า การฝึกอบรมมักจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้

จากการเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงได้ทันทีและมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

และการด ารงชีวิตท าผู้เรียนเกิดความตื่นตัวรอบด้านอันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีตามมา ส่งผลให้

ผู้ปกครองท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม  เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มี

ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษหลังฝึกอบรมสูงกว่าฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี อัศวโภคิน (2554, น. 138) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีคะแนนความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษหลังการฝึกอบรม

สูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม 

    ผู้ปกครองท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม  เรื่อง การสนทนา

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการโดยการพูดคุยผู้ปกครองท้องที่ก่อนที่จะพัฒนาชุด

ฝึกอบรมและน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ก าหนดเนื้อหาและหัวข้อในการอบรมผ่านขั้นตอนและ

กระบวนการพัฒนาชุดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ปกครองท้องที่เกิดความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม

และตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวิล เนตรวงษ์ (2547, น. 95) ที่

ระบุว่าชุดฝึกอบรมท่ีผ่านการด าเนินการสร้างและผ่านขั้นตอนที่ส าคัญๆ เช่น การศึกษารูปแบบการสร้างชดุ

ฝึกอบรม โครงสร้างชุดฝึกอบรม และผ่านการปรับปรุง รวมท้ังผ่านการตรวจสอบ พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ

ตามขั้นตอนที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจและพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการฝึกอบรมตามแนวสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ซึ่ง

ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในเนื้อหาง่ายย่ิงขึ้น เช่น การใช้แผนภาพสนทนา การแสดงบทบาท

สมมุติ การใช้สถานการณ์จ าลอง รวมถึงกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม สอดคล้องกับแนวความคิดของโนวส์ (Knowles, 1970) กล่าวว่า กิจกรรมฝึกอบรม

จะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตจริง ดังนั้น การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจึงต้องก าหนด

กิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้ปกครอง

ท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความพึงพอใจต่อ

ชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร พูลเกษ, วนุชชิดา สุภัควนิช และธีติพล วิ

มุกตานนท์  (2558, น. 90)  ที่ท าการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย

พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าบทเรียนมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ

ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคารใน

กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากนวัตกรรมเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ จึงอยาก

ทราบว่าการยอมรับนวัตกรรมจะส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าหรือไม่ โดยใช้กลุ่มประชากร Gen Y เพราะ เป็นกลุ่มท่ี

เปิดรับและยอมรับนวัตกรรมเป็นอย่างมาก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ กลุ่มประชากร Gen Y ในเขต

จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 

คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า

ธนาคาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ค าส าคัญ : การยอมรับนวัตกรรม  คุณลักษณะนวัตกรรม  การยอมรับตราสินค้า Gen Y  ธนาคาร  สมุทรสงคราม 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study innovation adoption factors affecting banking’s brand 

recognition among Generation Y population of 400 people in Samut Songkram. Since innovation is a key factor in 

business competitiveness. Know that innovation will affect the brand or not. The Gen Y population because the 

group is very open and accepting innovation. by using quantitative methodology. The sample used in this research 

was generation Y population in the Samut Songkram. The research instruments were questionnaire. The data was 

analyzed by multiple regression analysis. The results show that relative advantage, Compatibility, Complexity and 

observability which effect banking’s brand recognition. 

Keywords : innovation,  innovative features,  recognized brand.  Gen Y,  Bank,  Samut Songkram. 
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บทน า 

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มเจริญก้าวหน้ามากขึ้น รูปแบบการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการได้พัฒนาจาก

ระบบการแลกของกับของ (Barter System) เป็นระบบการใช้เงิน (Money System) เพื่อเป็นส่ือกลางใน

การแลกเปล่ียน เงินจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งในการอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนสินค้าและ

บริการ นอกจากนี้เงินยังมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเมื่อปริมาณเงิน (Supply of Money) 

ในระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง จะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยในการก าหนดการลงทุน และจะ

ส่งผลต่อระดับผลผลิต รายได้ และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจส่วนรวม  

สถาบันการเงิน หรือธนาคารต่างๆ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจ

และเป็นแหล่งรวมเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ผู้บริโภคได้เข้ามาใช้บริการและท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ 

ซึ่งสถาบันการเงินนั้นจะมีหน้าที่เหมือนกัน เช่น การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้สินเชื่อ การให้เช่าตู้

นิรภัยเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาล บริการตั๋ว

แลกเงิน ตลอดจนบริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค ประกอบกับ ผู้บริโภคแต่ละคนต่างก็มองหาธนาคารที่

สามารถตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง สถาบัน

การเงินเกิดขึ้นหลากหลายประเภท เช่น ธนาคารต่างๆ รวมถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อีกมากมาย และ

ต่างฝ่ายต่างก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน มีการน านวัตกรรมมาใช้  เพื่อ

สร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เน้นการสร้าง ให้มีเนื้อหาของงานบริการ เพื่อสนับสนุนการใช้สินค้า

หรือบริการ นวัตกรรมการบริการนี้  มักจะเน้นการน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการ ที่ ให้

ความสะดวกและประหยัดเวลาแก่ลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และ

คุณค่าแก่ลูกค้า  ผลที่คาดว่าจะได้ คือการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

เพื่อให้ผู้บริโภคพึ่งพอใจ และมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  จึงได้มีการสร้างเทคโนโลยีและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ใหม่ๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) ส่ิงต่างๆที่เกิดขึ้นได้กลายเป็น

สินค้าและรูปแบบการบริการรูปแบบใหม่  ช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจ และตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค  จึงมีการสร้างนวัตกรรม ที่เรียกว่า “ นวัตกรรมการบริการ”(Strategic 

Innovation in service) ขึ้นนั่นเอง (Lance Bettencourt,2010) 

การท าธุรกรรมการเงินมีแนวโน้มที่จะใช้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น พฤติกรรมของคน

ก าลังเปลี่ยนไปใช้ธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือ จากจ านวนคนไทย 68 ล้านคน มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 

อินเตอร์เน็ตสูงถึง 17.8 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติและกสทช., 2555) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม

เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคม การที่ธนาคารต่างๆ รวมถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

อีกมากมาย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมารองรับความต้องการที่เปล่ียนไป เป็นการจูงใจ

ผู้บริโภคให้หันมาใช้บริการมากขึ้น  และได้ถูกพัฒนาจนสามารถใช้งานได้อ ย่างสะดวกสบายเหมือนมี

ธนาคารติดตัว มีฟังค์ชั่นให้เลือกท าธุรกรรมได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะโอนเงิน เติมเงิน ช าระค่าสินค่าและ

บริการ เช็ครายการเดินบัญชีเช็คยอดบัตรเครดิต สับเปล่ียนซื้อขายกองทุน ฯลฯ  จากข้อมูลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย จ านวนธุรกรรมการช าระเงินโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile banking) เติบโตจาก 3,339,000 

รายการ ในเดือนกันยายน 2555 เป็น 5,204,000 รายการ ในเดือนกันยายน 2556 หรือคิดเป็นการ

เติบโตถึง 55.85% ภายในหนึ่งปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติและกสทช,2555) ท าให้ทราบว่าสร้างนวัตกรรม
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ใหม่ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส าคัญในการแข่งขันทางธุรกิจจากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาหัวข้อ 

การยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัด

สมุทรสงคราม  เพราะ Gen Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้เทคโนโลยี เครือข่ายสังคม และเครื่องมือท่ีทันสมัยต่างๆ

ค่อยข้างมากในการด าเนินชีวิตหรือท าธุรกรรมต่างๆ ท าให้ทราบว่ากลุ่มประชากร Gen Y เป็นกลุ่มที่

เปิดรับและยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อ ยู่เสมอ (Herbison and Boseman, 2009) ซึ่ง

ผลงานวิจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับธนาคาร ในการน าไปประยุกต์ ซึ่งน าไปสู่การ

วางแผน และสร้างกลยุทธ์ในทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในธุรกิจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับนวัตกรรม 

Roger (1978, p. 76) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ กระบวนการตัดสินใจที่

จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ ซ่ึงจะเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ว่านวัตกรรมนั้น

เป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีประโยชน์ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับสามารถแยก

คุณลักษณะได้ 5 ประการ ดังนี้  

1) คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ การรับรู้ว่านวัตกรรมดีกว่ามี

ประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบัติเดิมๆ เช่น สะดวกรวดเร็วกว่า มีผลตอบแทนที่ดีกว่าอื่นๆ เป็นต้น  

2) คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คือ การที่ผู้รับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่าเข้ากันได้หรือ

ไปด้วยกันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่เดิม ถ้านวัตกรรมใดมีลักษณะสอดคล้องกับความคิดเดิมๆก็จะท าให้การ

ยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น  

3) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ถ้านวัตกรรมที่น ามาใช้มีความยุ่งยากซับซ้อน

มาก การยอมรับก็จะน้อยลง ท าให้เกิดการต่อต้าน ดังนั้นการน านวัตกรรมมาใช้จึงมีความสัมพันธ์ในทาง

ตรงกันข้ามกับการยอมรับ ถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมากการยอมรับจะลดลง แต่ถ้านวัตกรรมมีความ

ซับซ้อนน้อยการยอมรับก็จะเพิ่มขึ้น 

4) คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) โดยการน าเอานวัตกรรมส่วนย่อยๆไปทดลอง

ใช้ โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนัก ซึ่งอาจแบ่งเป็นส่วนเมื่อน าไปทดลองและประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ

ก็จะท าให้เกิดการยอมรับในนวัตกรรมนั้นๆมากขึ้น 

5) คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ผลของนวัตกรรมเป็นส่ิงที่มองเห็นได้ ถ้า

นวัตกรรมท าให้เกิดการมองเห็นได้ก็จะท าให้การยอมรับมีมากขึ้น ซ่ึงถ้าไม่สามารถมองให้เห็นถึงด้าน

รูปธรรมได้นวัตกรรมก็จะท าให้เห็นเป็นรูปธรรมท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าที่เป็นนามธรรมหรือเป็น

แค่จินตนาการ 
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    คุณลักษณะนวัตกรรมของตราสินค้า ได้แก่ 

คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Advantage) , คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ 

(Compatibility) , คุณลักษณะความยุง่ยากซับซ้อน 

(Complexity) , คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 

(Trainability) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 

(Observability) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับในตราสินค้า 

Kotler (1991 อ้างใน, สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์ , 2550 , หน้า 30 ) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

ตราสินค้าว่า  ตราสินค้านั้นมีความส าคัญมากเพราะหากสินค้าหรือบริการไม่มีตราสินค้าแล้ว  ก็อาจถูกมอง

ว่าเป็นเพียงสินค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้น  อย่างไรก็ตามมีแค่ชื่อตราสินค้าเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่พอ แต่ตราสินค้า

ต้องสามารถตอบค าถามได้ว่า  ชื่อตราสินค้านั้นมีความหมายอย่างไร   ก่อให้เกิดการคาดหวังอะไรบ้าง   

และระดับความพึงพอใจที่ตราสินค้าสร้างขึ้นมามีมากแค่ไหน 

การยอมรับในตราสินค้า (Brand Familiarity)  ตราสินค้าต่าง ๆ มีทั้งตราสินค้าที่ประสบ

ความส าเร็จ สินค้าบางตัวสามารถจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดได้นานหลายสิบปี และตราสินค้าที่อยู่ในตลาด

ได้เพียงระยะเวลาส้ันๆ เนื่องจากไม่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ซึ่งการที่จะวัดว่าตราสินค้าใดประสบ

ความส าเร็จ ก็ขึ้นอยู่กับตราสินค้านั้นได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด 

ลักษณะส าคัญของตราสินค้า 

 1. มีบุคลิกที่ย่ังยืน ประกอบไปด้วย คุณค่าทางกายภาพ  คุณค่าด้านการใช้สอย ตลอดจนคุณค่า

ด้านจิตวิทยา  

 2. ต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

 3. ต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ า    

 4. มีความเป็นเอกลักษณะ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)           ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า

ธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา

และการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 

กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) ก าหนดค่าความเชื่อมั่นจะ

การยอมรับตราสินค้าธนาคารในกลุ่ม
ประชากร Gen Y ในเขตจังหวัด

สมุทรสงคราม 
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ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่างโดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่าง

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้คือ Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและ

งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะ

ค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาด

ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 

ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ธนาคาร  

 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของธนาคาร  

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับตราสินค้าธนาคารของกลุ่มตัวอย่าง และก าหนดให้แต่

ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 

ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้า จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น

ค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการ

ศึกษาวิจัย ถือเป็นส่ิงส าคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือ ของ

งานวิจัย อีกทั้งการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ เครื่องมือไม่

สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

       1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษา

ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่ เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง 

แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

       2. การทดสอบความเชื่อม่ัน(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.855 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้าง

สูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย

ละ (Percentage) ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ธนาคาร โดยค านวณ หา

ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของธนาคาร

โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับตราสินค้าธนาคาร โดยค านวณหาค่าสถิติ 

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมของ

ผู้บริโภคที่มีผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis ) ที่ระดับความน่าจะเป็น 95% เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร โดยมีสมการในการทดสอบ ดังนี้ 

   Y = 1.558 + (0.135)X1 + (0.230)X3 + (0.155)X4 + (0.358)X5 

  โดยที ่ Y  แทน การยอมรับนวัตกรรมของธนาคาร 

   X1 แทน ลักษณะการยอมรับนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 

   X3 แทน ลักษณะการยอมรับนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ 

  X4 แทน ลักษณะการยอมรับนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

   X5 แทน ลักษณะการยอมรับนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 
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ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

 

 

 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.3) มีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี (ร้อยละ 

64.1) สถานภาพโสดมากที่สุด (ร้อยละ 78.8)  มีระดับการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี (ร้อย

ละ 62.2) นักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 61.7) มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 64.8 )  

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ธนาคาร 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ธนาคารด้านช่องทางการท าธุรกรรม 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ช่องให้บรกิารของธนาคาร 74 17.8 18.5 18.5 

 เครื่องให้บริการอัตโนมัต ิ 251 60.5 62.8 81.2 

 Mobile banking 75 18.1 18.8 92.5 

 Total 400 96.4 100   

Missing System 15 3.6     

Total 415 100     

  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ธนาคารจ านวน 2 แห่ง (ร้อยละ 42.4) เลือกใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทย (ร้อยละ 39.8) ใช้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 41.4) ท าธุรกรรมผ่านเครื่อง

ให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ร้อยละ 60.5) โดยเลือกใช้ธนาคารเพราะสะดวกต่อการเดิน (ร้อยละ 

34.2) ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารคือความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 49.2) และ

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้จากอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 49.9) 

  

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 -22 ป ี 266 64.1 66.5 66.5 

 23 -27 ป ี 66 15.9 16.5 83 

 28 -32 ป ี 38 9.2 9.5 92.5 

 33 -36 ป ี 30 7.2 7.5 100 

 Total 400 96.4 100  

Missing System 15 3.6   

Total 415 100   
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ส่วนที่ 3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของธนาคาร 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของธนาคารโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

Relative 

Advantage Trainability Compatibility Complexity Observability 
sum 

N Valid 400 400 400 400 400 400 

 Missing 15 15 15 15 15 15 

Mean 4.0138 3.9283 4.0481 4.2256 4.0917 4.0214 

Std. Deviation 0.52637 0.76171 0.551 0.5813 0.69002 0.3951 

 

 ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) , ด้านคุณลักษณะสามารถ

ทดลองใช้ได้ (Trainability) , ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) , ด้านคุณลักษณะความยุ่งยาก

ซับซ้อน (Complexity) และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) พบว่า ความคิดเห็น

เกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของธนาคารอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.02 และ S.D.=0.40) และ

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ (Relative Advantage) (Mean = 4.01 และ S.D.=0.53), ด้านคุณลักษณะสามารถทดลอง

ใช้ได้ (Trainability) (Mean =3.93 และ S.D.=0.76), ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) 

(Mean = 4.05และ S.D.=0.55), ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) (Mean =4.23 

และ S.D.=0.58) และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) (Mean = 4.09 และ 

S.D.=0.69) 

ส่วนที่ 4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับตราสินค้าธนาคารของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการยอมรับตราสินค้าธนาคารโดยค านวณหาค่าค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. sum 

N Valid 400 400 400 400 

 Missing 15 15 15 15 

Mean 4.16 4 4.11 4.0917 

Std. Deviation 0.758 0.835 0.781 0.69002 

 

การยอมรับตราสินค้าของผู้บริโภคจัดอยู่ในระดับ มาก (Mean = 4.09 และ S.D.=0.69) หาก

พิจารณาแต่ละข้อ จะพบว่า ข้อ1. ท่านยอมรับในตราสินค้าธนาคารที่มีการพัฒนานวัตกรรม (Mean = 

4.16 และ S.D.=0.76) ข้อ2.ท่านให้ความส าคัญตราสินค้าธนาคารที่มีการพัฒนานวัตกรรมเป็นอันดับ

แรก(Mean = 4.00 และ S.D.=0.84) ข้อ3. ตราสินค้าธนาคารที่มีการพัฒนานวัตกรรม เป็นตราสินค้าที่มี

ความซ่ือสัตย์ (Mean = 4.11 และ S.D.=0.78) 
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ส่วนที่ 5. วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า

ธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหลายตัวแปร  

ตัวแปรพยากรณ ์  ตัวแปร B Std. Error t Sig. 

Constant   1.558 0.303 5.144 0.000 

ด้านคุณลักษณะประโยชน์

เชิงเปรียบเทียบ 

 X1 0.177 0.071 2.482 0.003 

ด้านคุณลักษณะสามารถ

ทดลองใช้ได ้

 X2 -0.122 0.053 -2.299 0.162 

ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้   X3 0.288 0.075 3.823 0.000 

ด้านคุณลักษณะความ

ยุ่งยากซับซ้อน  

 X4 -0.140 0.039 3.548 0.000 

ด้านคุณลักษณะสามารถ

สังเกตได้  

 X5 0.443 0.063 6.993 0.000 

 R=0.559 , R Square = 0.313 , Adjusted R Square = 0.304 , Std. Error of the Estlimate = 0.576 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มประชากร Gen Y 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Advantage) , คุณลักษณะที่ เข้ากันได้ (Compatibility) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ท าให้ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า

ธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน

การวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร สนับสนุน 

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร ไม่สนับสนุน 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้ ที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร สนับสนุน 

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร สนับสนุน 

คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร สนับสนุน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมธนาคารของผู้ตอบ

แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ

ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability), 

ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility), ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) และ

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ 

ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) มากกว่าคุณลักษณะด้านอื่นๆ เนื่องจากการน า

นวัตกรรมมาใช้มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับการยอมรับหมายถึงถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมาก

การยอมรับจะลดลง ท าให้เกิดการต่อต้าน แต่ถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนน้อยการยอมรับก็จะเพิ่มขึ้นดัง

ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของ Roger (1978, p. 76) 

จากผลการศึกษาลักษณะการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร พบว่า 

ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามส่งผลต่อการยอมรับ

ตราสินค้าธนาคาร เพียง 4 ด้านเท่านั้น คือ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) , 

คุณลักษณะที่ เข้ากันได้ (Compatibility) ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) และ

คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) จากคุณลักษณะทั้ง 4 ด้านที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า 

ท าให้คาดว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการยอมรับนวัตกรรม อาจเป็นเพราะการยอมรับนวัตกรรมท าให้

ผู้บริโภคมองเห็นตัวตนและคุณค่าของตราสินค้ามากขึ้น เกิดความคาดหวัง เกิดการจดจ าตราสินค้า มี

ระดับความพึงพอใจมากขึ้น และเกิดการยอมรับตราสินค้ามากขึ้น Kotler (1991 อ้างใน, สุกัญญา สุทธิ

วิเศษพงศ์ , 2550 , หน้า 30 ) 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาลักษณะการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร พบว่า 

ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามส่งผลทางบวกต่อการ

ยอมรับตราสินค้าธนาคาร เพียง 4 ด้านเท่านั้น คือ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Advantage) , คุณ ลักษณะที่ เ ข้ า กั น ได้  (Compatibility) ด้ านคุณ ลักษณะความ ยุ่ งยากซับซ้อน 

(Complexity) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) กล่าวคือ หากธนาคารให้ความส าคัญ

กับ  คุณ ลักษณะประโยชน์ เ ชิ ง เปรี ยบ เที ยบ  (Relative Advantage) , คุณ ลักษณะที่ เ ข้ า กั น ได้  

(Compatibility) ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 

(Observability) จะท าให้ผู้บริโภคยอมรับตราสินค้าธนาคารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นตราสินค้าธนาคารควรให้

ความส าคัญเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรให้

ความส าคัญในด้านนี้ เช่น ผู้น าด้านธนาคารออนไลน์ ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการที่มีบัตร

เพียงใบเดียวก็สามารถท าธุรการเงินได้ง่ายๆ สะดวกและไม่ยุ่งยาก เป็นต้น  เนื่องด้วยผู้บริโภคจะให้การ

ยอมรับธนาคารที่มีการพัฒนานวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเป็นสินค้าใหม่เพื่อสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจปรับปรุง

สินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นก็จะสามารถท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจมาใช้บริการธนาคารได้ 
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 2. คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในด้านนี้ 

เนื่องจากการที่ผู้บริโภครับนวัตกรรมรู้สึกว่าความเข้ากันได้ และสอดคล้องกับค่านิยมรุ่นใหม่ในสังคม

ปัจจุบัน ถ้าตราสินค้าธนาคารมีลักษณะการให้บริการที่ทันสมัย เช่น การให้บริการที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่ปรับใช้งานได้ทุกท่ี ก็จะท าให้การยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น                                                                 

 3. คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญใน

ด้านนี้ เนื่องจากผลของนวัตกรรมเป็นส่ิงที่มองเห็นได้ ดังนั้นตราสินค้าธนาคารควรมีการพัฒนาระบบ

ใหม่ๆ อยู่เสมอโดยการสร้างนวัตกรรมที่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้าธนาคาร 

และสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้จริงก็จะท าตราสินค้าธนาคารมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิด

การยอมรับมีมากขึ้น  

 4. ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้องควรให้

ความส าคัญในด้านนี้  เนื่องจากนวัตกรรมมีความซับซ้อนมากการยอมรับจะลดลง ท าให้เกิดการต่อต้าน 

การน านวัตกรรมมาใช้จึงมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับการยอมรับ ดังนั้นตราสินค้าธนาคารควรมี

การให้บริการที่ง่าย สะดวก และไม่เกิดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ตอบสนองให้ตรงต่อความ

ต้องการผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจ และง่ายในการใช้บริการ ย่อมก่อให้เกิดการยอมรับเพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้ตราสินค้าธนาคารเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

5. คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) เนื่องจากคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ไม่

ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรจึงไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับด้าน

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ เนื่องจากให้ความส าคัญก็ไม่ได้ช่วยให้โอกาสในการยอมรับตราสินค้าของ

ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขา

การตลาดที่ได้ให้ความรู้ การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัย ตลอดจน

การให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าวิจัย จนงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบรูณ์ครบถ้วนส าเร็จไปได้

ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอื่นๆ ท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้สามารถน าวิชาการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้  
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การยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้ารถยนต์ระบบ Hybrid 

กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุร ี
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธี

วิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดราชบุรี และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันคือ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Advantage) (0.784),ด้านคุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ (Compatibility) (0.790),ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity) (0.730),ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability) (0.852) และด้านคุณลักษณะสามารถ

สังเกตได้ (Observability) (0.863) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิจัยคือ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  (x1) ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้(x4) และ

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (x5) ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการณ์

พยากรณ์คือ Y=0.830+(0.185)x1+(0.287)x4 +(0.289)x5 จากผลวิจัยสามารถบอกได้ว่าการยอมรับนวัตกรรม
ต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด 68.1% ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการวางกล

ยุทธ์ทางการตลาดและผู้บริโภคท่ีสนใจในเรื่องรถยนต์ระบบไฮบริด 

ค าส าคัญ  :  การยอมรับนวัตกรรม, การยอมรับในตราสินค้า 

 

Abstract 

 The objective of this research were to study the innovation adoption affecting the hybrid system of Gen Y 

in Ratchaburi that configure equate by using quantitative methodology. The sample used in this research was Gen 

Y in Ratchaburi. The questionnaire was used as the research with the coefficient of confidence; Relative Advantage 

(0.784), Compatibility (0.790), Complexity (0.730), Trialability (0.852), Observability (0.863). The data 

was analyzed by multiple regression analysis. The result show that Relative Advantage(𝑥 1 ) Trialability (𝑥 4 ) 

Observability (𝑥 5 ) which affecting brand Acceptance (Y) with significance level of 0.05.  The prediction equation 

was Y=0.830+(0.185)x1+(0.287)x4 +(0.289 )x5  The finding also showed that the Innovation adoption 
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affecting the production of hybrid system car by 68.1%. The results of this research could be useful for entrepreneurs 

in strategic marketing and consumers who interested in hybrid system car. 

Keywords  :  Innovation adoption, production of adoption 

 

บทน า 

  ในปัจจุบันนี้โลกของเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเกิดขึ้น ผู้คนต่างให้ความสนใจ

ในน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิตมากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน เมื่อเวลาผ่านไป

ประชากรได้มีจ านวนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ดังนั้นความต้องการในการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น และ

เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกที่สร้างขึ้นมานั้น มีผลกระทบต่อทรัพยากรโดยตรง เช่น การขุดเจาะน้ ามัน

เพื่อมาใช้เป็นพลังงานส าหรับรถยนต์ เป็นต้น  ทั้งยังสร้างผลกระทบให้แก่สภาพอากาศ เมื่อมีการใช้

รถยนต์ในปริมาณมาก ปริมาณของการปล่อยก๊าซ CO2 จึงเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน ดังนั้นผลกระทบมีความ

รุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน 

 จากปัญหามลภาวะในปัจจุบันส่งผลให้แนวโน้มการแข่งขันทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ในตลาดโลกได้มาถึงจุดเปล่ียนภายใต้กระแสอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการลด

ภาวะโลกร้อน  ท าให้ผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ มีแนวคิดพัฒนารถยนต์ที่สามารถลดมลพิษ และลด

การใช้พลังงาน เปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่คือ “รถยนต์ระบบไฮบริด” ซึ่งจาก

การทดลอง พบว่า ก๊าซพิษที่ส าคัญทั้ง 3 ตัว (CO,HC & NOx) มีปริมาณเพียง 1 ใน 10 ของเครื่องยนต์

ทั่วไปเท่านั้น รวมทั้งสามารถลด ก๊าซ CO2 ลงได้ถึง 50 % เลยทีเดียว ซึ่งบุคลิกภาพตราสินค้าเป็นส่ิงที่

ลอกเลียนแบบได้ยากเนื่องจากบุคลิกภาพของตราสินค้าแต่ละตราสินค้ามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน จึงท า

ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตราสินค้านั้นท ามาเพื่อตน และบุคลิกภาพตราสินค้ายังสร้างความแตกต่างจากตราสินค้า

ของธุรกิจคู่แข่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้า Triplett (1994) 

กล่าวอ้างจาก ก่อพงษ์ (2551) 

 นวัตกรรมเป็นส่ิงใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ใน

การพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์(2553 ) ผู้ประกอบการธุรกิจจ าเป็นต้องมี

นวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ย่ิงหากนวัตกรรมนั้นสามารถช่วยเหลือสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมได้ก็ย่ิงเป็นส่ิงที่ดี การยอมรับในนวัตกรรมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับ

ในตราสินค้าโดยที่ผู้ประกอบการจะต้องคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตราสินค้าแล้ว รวมไปถึงความพึงพอใจ ซึ่งต่อมาผู้บริโภคก็

จะนิยมหันมาใช้ตราสินค้านี้กันมากขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากจะศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากกลุ่ม Gen Y นั้นเป็น

กลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ และผู้คนในจังหวัดราชบุรีส่วนมาก

เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
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รถยนต์น าผลวิจัยไปพัฒนาธุรกิจต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับในนวัตกรรมจน

น าไปสู่การยอมรับในตราสินค้าในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ

ไฮบริดของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี 

 2. เพื่อศึกษาการยอมรับในนวัตกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดราชบุร ี

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม 

Roger (1978: 76) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการยอมรับนวัตกรรมคือกระบวนการตัดสินใจที่จะน า

นวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีที่

ดีที่สุดและมีประโยชน์ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับสามารถแยกคุณลักษณะได้  

5 ประการดังนี้ 

  1)ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือการรับรู้ว่านวัตกรรม

ดีกว่ามีประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบัติเดิมๆเช่นสะดวกรวดเร็วกว่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าอื่นๆเป็นต้น 

2)ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คือการที่ผู้รับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่าเข้ากันได้

หรือไปด้วยกันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่เดิมถ้านวัตกรรมใดมีลักษณะสอดคล้องกับความคิดเดิมๆก็จะท าให้

การยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น 

3)ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ถ้านวัตกรรมที่น ามาใช้มีความยุ่งยาก

ซับซ้อนมากการยอมรับก็จะน้อยลงท าให้เกิดการต่อต้านดังนั้นการน านวัตกรรมมาใช้จึงมีความสัมพันธ์

ในทางตรงกันข้ามกับการยอมรับถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมากการยอมรับจะลดลงแต่ถ้านวัตกรรมมี

ความซับซ้อนน้อยการยอมรับก็จะเพิ่มขึ้น 

4)ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability) โดยการน าเอานวัตกรรมส่วนย่อยๆไป

ทดลองใช้โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนักซึ่งอาจแบ่งเป็นส่วนเมื่อน าไปทดลองและประสบความส าเร็จตามที่

ต้องการก็จะท าให้เกิดการยอมรับในตราสินค้านั้นๆมากขึ้น 

 5)ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ผลของนวัตกรรมเป็นส่ิงที่มองเห็นได้ถ้า

นวัตกรรมท าให้เกิดการมองเห็นได้ก็จะท าให้การยอมรับมีมากขึ้น ซ่ึงถ้าไม่สามารถมองให้เห็นถึงด้าน

รูปธรรมได้นวัตกรรมก็จะท าให้เห็นเป็นรูปธรรมท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าที่เป็นนามธรรมหรือเป็น

แค่จินตนาการ 

แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ตราสินค้า 

 Schiffman & Kanuk (2000: 146) การรับรู้คือกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือกการ

ประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา  



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1031 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

 สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546: 84) กล่าวว่า การรับรู้คือกระบวนการที่อินทรีย์ หรือส่ิงมีชีวิต

พยายามท าความเข้าใจส่ิงแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี้เริ่มต้น จากการใช้อวัยวะ

สัมผัสจากสิ่งเร้าและจัดระบบส่ิงเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมอง จากนั้น จะแปลส่ิงเร้าที่รับสัมผัสว่าส่ิง

เร้านั้นคืออะไร ขั้นแปลความหมายนี้เป็นขั้นที่มีการใช้ประสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐานของการแปล

ความหมาย 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้รับ 

ความรู้สึกและแปลความหมายหรือตีความจากส่ิงเร้าที่รับเข้ามาผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจ า ความรู้ 

ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจ 

 เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดความคุ้นเคยในตราสินค้านั้น ท าให้

สินค้าเป็นที่น่าไว้ใจ น่าเชื่อถือและมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุด

ผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคไม่รู้จัก สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ

(2557) 

จากผลวิจัยการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าได้บอกไว้ว่าผู้บริโภคสามารถรับรู้บุคลิกภาพของต่างๆ

ตราสินค้าได้เช่นบุคลิกภาพ มีความสามารถ โก้หรู มีระดับและมีความสามารถเป็นต้น พัชราภรณ์ ขอนเต็ง 

(2014) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิยะดา ไทยเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

จองที่พักออนไลน์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย 

จ านวน 218 คน มีอายุระหว่าง 2 -32 ปี จ านวน 92 คน ศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 342 คน 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จ านวน 151 คน และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15 ,001 จ านวน 

202 คน โดยพบว่า (1) ลักษณะการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 

ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มี

อิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ 

(2) การตัดสินใจจองที่พักออนไลน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์

และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจองที่พัก

ออนไลน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ 

ขอบเขตการศึกษา 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม ทฤษฎีการรับรู้ตราสินค้า 

2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขต

จังหวัดราชบุรี 

3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม 
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3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านการรับรู้ในตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่ม

ผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี 

4.ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการยอมรับ

ตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ hybrid ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวตัวอย่าง 

-ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรีซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 

-ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี เนื่องจากไม่ทราบ

จ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่าง  

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้

ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% 

(0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ กัลยา วานิชย์บัญชา (2546) 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การ

ค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) ประสพชัย พสุนนท์ 

(2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลายค าตอบ

ให้เลือก(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลาย

ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์

รถยนต์ระบบไฮบริดประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ 

- ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) 
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- ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) 

- ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน(Complexity) 

- ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability) 

- ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) 

รวมทั้งหมด18 ข้อ เพื่อใช้วัดระดับใช้การวัดระดับข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ

วัดแบบมาตราส่วนประมาณค า (Rating Scale) ตามทฤษฎีของ Everett Roger โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ

ให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก 

 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการยอมรับตราสินค้ารถยนต์ระบบไฮบริด ซ่ึงเป็นค าถามชนดิให้

เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรส่วนประมาณ

ค า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 

ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert Scale ธานินทร์ ศิลป์จารุ(2552) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยการ

ยอมรับนวัตกรรมกับปัจจัยการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y 

ในเขตจังหวัดราชบุรีโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ ยงตรงและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บ

ข้อมูล ศิริชัย พงษ์วิชัย(2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ0.914แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และ

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รถยนต์โดย

ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับ

ตราสินค้ารถยนต์ระบบไฮบริดโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด 

ค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัย

การยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่ม

ผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเชิงเส้นตรง 

(Multiple Linear Regression Analysis)  ศิริชัย พงษ์วิชัย (2550) โดยสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ มี

ดังต่อไปนี้  

สมมติฐานคือการยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ 

Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรีดังนี้ 

 สมมติฐาน1.1 การยอมรับนวัตกรรมด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบที่ส่งผลต่อการ

ยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี 

 สมมติฐาน1.2 การยอมรับนวัตกรรมด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี  

 สมมติฐาน1.3 การยอมรับนวัตกรรมด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนที่ส่งผลต่อการยอมรับ

ตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี  

 สมมติฐาน1.4 การยอมรับนวัตกรรมด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ท่ีส่งผลต่อการยอมรับ

ตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี  

สมมติฐาน1.5การยอมรับนวัตกรรมด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับตรา

สินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุร ี

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.9) ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 26 ปีไม่เกิน 35 ปี (ร้อยละ 46.6) โดย

มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ  6.3) โดยประกอบอาชีพรับราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 30.4) และมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 15,001 – 25,000 บาท (ร้อยละ 40.1)  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รถยนต์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  หากมี

งบประมาณในการซื้อรถใหม่คันต่อไปในวงเงิน 1 ถึง 2 ล้านบาท จะเลือกซื้อรถที่เป็นระบบไฮบริด (ร้อย

ละ 49.1) โดยปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ย่ีห้อ Honda (ร้อยละ 22.7) และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์ระบบไฮบริด คือ สมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 36.9)  ปัจจัยใดที่ท าให้เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้ารถยนต์ระบบไฮบริด คือ นวัตกรรม (ร้อยละ 31.9) ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์

รถยนต์ระบบไฮบริด ประมาณ 700,001 – 1,400,000 บาท (ร้อยละ 42.6) มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดผ่านเพื่อน/คนรู้จัก (ร้อยละ 31.4)  
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ส่วนที่ 3 ระดับการยอมรับนวัตกรรมของตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), ด้านคุณลักษณะที่

เข้ากันได้ (Compatibility), ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity), ด้านคุณลักษณะสามารถ

ทดลองใช้ได ้(Trialability), ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) 

พบว่า ระดับการยอมรับนวัตกรรมของตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก(Mean=3.95 และ S.D.=0.51)โดยใช้เกณฑ์  3.51 – 4.50 หมายถึง มาก และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์

เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) (Mean=4.20 และ S.D.=0.50),ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ 

(Compatibility) (Mean=4.08 และ S.D.=0.54),ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) 

(Mean=3.65 และ S.D.=0.52),ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability) (Mean=3.85และ 

S.D.=0.78) และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) (Mean=3.98 และ S.D.=0.64) 

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.15 และ S.D. = 0.58) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการยอมรับในตราสินค้ารถยนต์ระบบไฮบริดที่มีการพัฒนานวัตกรรม

(Mean=4.24 และ S.D.=0.73) มีการให้ความส าคัญตราสินค้ารถยนต์ระบบไฮบริดที่มีการพัฒนา

นวัตกรรมเป็นอันดับแรก(Mean=4.16 และS.D.=0.86)และตราสินค้ารถยนต์ระบบไฮบริดที่มีการพัฒนา

นวัตกรรม เป็นตราสินค้าที่มีความซ่ือสัตย์(Mean=4.06 และ S.D.=0.87) 

ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการยอมรับตรา

สินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยใช้การวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคท่ีส่งต่อการ

ยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

การถดถอย(Regression) 93.482 5 18.696 171.709 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residual) 42.900 394 0.109   

Total 136.382 399    

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการยอมรับตราสินค้า

รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี คือปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม 

จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), ด้าน

คุณลักษณะที่ เข้ากันได้(Compatibility),ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน  (Complexity), ด้าน

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability),ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ส่งผล

ต่อการยอมรับในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้วิธีการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่ปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้การยอมรับนวัตกรรมของตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ

ไฮบริด ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหลายตัวแปร 
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ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig. 

Constant  0.830 0.161  5.147 0.000 

ด้ า น คุ ณ ลั ก ษณ ะ ป ร ะ โ ย ช น์ เ ชิ ง

เปรียบเทียบ 

(Relative Advantage) 

x1 0.185 0.048 0.158 3.837 0.000 

ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ข้ า กั น ไ ด้

(Compatibility) 

x2 0.043 0.049 0.040 0.879 0.380 

ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity) 

x3 0.032 0.045 0.028 0.711 0.478 

ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 

(Trialability) 

x4 0.287 0.039 0.385 7.310 0.000 

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้  

(Observability) 

x5 0.289 0.044 0.317 6.541 0.000 

R=0.828, R Square=0.685, Adjusted R Square=0.681, Std. Error of the Estimate=0.32998 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์

ระบบไฮบริด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), 

ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability), ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) 

ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัด

ราชบุรี และปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการยอมรับยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด คือ 

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) และ คุณลักษณะที่เข้ากันได้(Compatibility) ดังปรากฏใน

ตารางที่ 2 

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด 

ของกลุ่มผู้บริ โภค  Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี  ได้ดังนี้  Y=0.830+(0.185)x1+(0.287)x4 +

(0.289)x5 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการยอมรับตรา

สินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี จะมีความสัมพันธ์ไป

ในทิศทางเดียวกันกับด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ,ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และ

คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด และสามารถ

สรุปผลการสมมติฐานการวิจัยได้ดังตารางที่ 3 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า ไม่สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า ไม่สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า สนับสนุน 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

1.ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามค านึงถึงปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมในด้าน ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะ

ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ 

(Compatibility) ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 

(Trialability) และด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ตามลับดับ ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อยอมรับตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์

เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage),ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility),ด้านคุณลักษณะ

ความยุ่งยากซับซ้อน  (Complexity),ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้  (Trialability)และด้าน

คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ด้าน

คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)  มากกว่าด้านอื่นๆ โดยรถยนต์ระบบไฮบริด

ได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์โดยการน าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ ามัน ท าให้รถยนต์

ระบบไฮบริด ตอบสนองผู้บริโภคมากกว่ารถยนต์ท่ัวไป 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม

ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ (Relative Advantage), ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability), ด้านคุณลักษณะ

สามารถสังเกตได้ (Observability) ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยะดา ไทยเกิด (2557) โดยลักษณะการยอมรับนวัตกรรมในด้านคุณลักษณะ

ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบของผู้ที่ยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด เมื่อวิเคราะห์พบว่า ส่ิงที่

ผู้บริโภคยอมรับในเชิงบวกสามอันดับแรก ซึ่งอันดับแรกสุด คือ ตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด มี

เทคโนโลยี ความทันสมัยกว่า เมื่อเทียบกับรถยนต์ระบบอื่น ตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดมี

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับรถยนต์ระบบอื่นและตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด

มีระบบการท างานที่หลากหลายกว่า เมื่อเทียบกับรถยนต์ระบบอื่น ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้งานระหว่างตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดกับรถยนต์ระบบอื่น ด้าน

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ของผู้บริโภค เนื่องจากมีการให้ค าแนะน า การให้บริการให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการให้บริการทดลองใช้งานและการบริการหลังการขาย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการ

ยอมรับในตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ของผู้บริโภค ส่ิงที่

จ าเป็นต่อการยอมรับนวัตกรรมของรถยนต์ระบบไฮบริด คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การจัดท า

โปรโมชั่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆที่ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียได้ จะเป็น

ตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการใช้งานและยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดมากขึ้น 

2.จากการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์

ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนมากยอมรับว่าตรา

สินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด มีการน านวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าเข้ามาผสมผสานกับการ
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ขับเคล่ือน ซึ่งสามารถมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เกิดการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบ

ไฮบริด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ และเกิดการยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ที่

มีความแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ด้านคุณลักษณะเชิงเปรียบเทียบ ด้าน

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และ ด้านคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Roger (1978: 76) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการยอมรับนวัตกรรมคือกระบวนการตัดสินใจที่จะน า

นวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีที่

ดีที่สุดและมีประโยชน์ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับ  ดังนั้นจึงจะท าให้เกิดการ

ยอมรับในตราสินค้า เกิดแนวโน้มท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์และแนะน าแก่ผู้อื่นต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการยอมรับตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี พบว่าส่งผลทางบวกต่อการ

ยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี เพียง 3 

ด้าน ประกอบไปด้วยได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), ด้าน

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability), ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้(Observability)  ซึ่ง

ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity)และด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้(Compatibility),ไม่

ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด กล่าวคือเม่ือผู้ประกอบการให้ความส าคัญ

กับการเปิดโอกาสให้กลุ่มที่คาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย

ต่างๆ เช่น โปรโมชั่นลดราคาตามเทศกาล เป็นต้น  จะส่งผลให้ผู้บริโภครับยอมรับในตราสินค้ามากขึ้น 

เพราะ ผู้บริโภคเชื่อว่า คุณลักษณะในด้านต่างๆ สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ดังนั้นผู้ประกอบการ

ควรให้ความส าคัญกับการดูแลลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น รวมท้ังนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ

ด้าน เพื่อปรับกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) เป็นการยอมรับของลูกค้าคาดหวังใน

เรื่องความเหนือกว่าของผลิตใหม่เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่ใช้อยู่ 

2.ความเข้ากันได้(Compatibility) หมายถึงระดับการยอมรับนวัตกรรมของลูกค้าที่คาดหวังว่า

ผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับความจ าเป็น ค่านิยม และวิธีการใช้งานในปัจจุบันของตนมากเพียงใด 

3.ความซับซ้อน(Complexity) เป็นระดับความยากที่จะเข้าใจและใช้งานถ้าหากเข้าใจง่าย และมี

วิธีการไม่ยุ่งยากหรือสามารถใช้ความรู้เดิมมาพัฒนาต่อได้ ก็จะช่วยให้การยอมรับของผู้บริโภคเร็วขึ้น 

4.มีการทดลองใช้ได้ก่อนซื้อ(Trialability) หมายถึงผู้บริโภคสามารถน าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดลอง

ใช้ดูก่อนได้ ถ้าใช้ได้ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประเมินข้อดีข้อเสียและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

ข้อแนะน าส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการท าการวิจัยในเชิง

คุณภาพควบคู่กันไปด้วย เพราะจะท าให้งานวิจัยมีหลากหลายมุมมอง 
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2. ในการวิจัยครั้งต่อไป แนะน าให้ศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจมีการเกี่ยวข้องจากตัวแปรที่

ท าการศึกษาอยู่นี้ เช่น ความเชื่อมั่นในตราสินค้า เช่น การยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคที่ส่งต่อการ

ยอมรับตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริด  

3. ควรท าการศึกษากับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ เช่น Generation X, Generation 

Z หรือกลุ่ม Generation C  เพราะกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันก็จะมีความคิดและทัศนคติ

ที่แตกต่างกันออกไป 
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 การยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch 

ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  พิชชา สว่างแสง1 และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี2*  

 

Innovation acceptance affecting production for Apple Watch acceptance of Gen Y 

consumer in Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watchของ

ผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y เขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างคือ กลุ่ม Gen Y เขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อม่ัน เท่ากับ0.840 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 16-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และพบว่า คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ

(𝑥1)คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ (𝑥2)คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน  (𝑥3)ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ 

(Y)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ Y=0.992+(0.125)𝑥1+(0.261)𝑥2+(0.193)𝑥3 
ข้อเสนอแนะคือเม่ือผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์

มากขึ้น เพราะ ผู้บริโภคเชื่อว่า คุณลักษณะในด้านต่างๆ สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ดังนั้นผู้ประกอบการควร

ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้าน เพื่อปรับกลยุทธ์ 
ค าส าคัญ: การยอมรับนวัตกรรม, การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์, Apple, Gen Y, กรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

The objective of this research were to study the innovation acceptance affecting  Apple Watch of Gen Y 

consumer group in Bangkok that configuration equation by using quantitative methodology. The sample used in this 

research was Gen Y in Bangkok. The research instrument was questionnaire with reliability 0.840. The data was 

analyzed by multiple regression analysis. The resultfrom the answer of the questionnaires, the most of gender that 

answer is female, which is 16-25 years old. The education is bachelor degree, they are a student and the income is less 

than15,000 baht per month. And we found that Relative Advantage(𝑥1)Compatibility(𝑥2)Complexity(𝑥3)which 

affecting Apple Watch acceptance (Y) with a significance level of 0.05 The prediction equation was 

Y=0.992+(0.125)𝑥1+(0.261)𝑥2+(0.193)𝑥3 
Keyword : Innovation acceptance, production of acceptance, Apple, Gen Y, Bangkok 
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บทน า 

ในปัจจุบันนี้จะพบว่ามีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ

สินค้าในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโมบาย ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บ

เล็ต ที่เข้ามาตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดีกว่า (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

,2557)ถือว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอย่างย่ิงในการด ารงชีวิตเช่นปัจจุบันแต่สังคม ในยุคปัจจุบัน

กลับมีการเปล่ียนแปลงไปมากมายกลับกลายเป็นยุคแห่งการแข่งขันเป็นยุคแห่งการผลิตส่ิงใหม่ๆเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดจะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของนวัตกรรม(Innovation) 

ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายที่สรรค์สร้างจนเกิดเป็นสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เพื่ อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค(Shimp, 2007; Wertime& Fenwick, 2008) 

ในเวลาต่อมาบริษัท Apple ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ออกมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเกิดนวัตกรรม

ที่มีชื่อว่า Apple Watch 2015 ขึ้นมา ซึ่งมีประสบการณ์แห่งนวัตกรรมล้ าสมัย และมีเป้าหมายคือการท าให้

เทคโนโลยีที่ทรงพลังเป็นส่ิงที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น เพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ชิ้น

แรกที่ออกแบบมาเพื่อสวมใส่ทุกการใช้งานคือประสบการณ์แห่งนวัตกรรม ดังนั้นจึงออกแบบApple 

Watch เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความชอบในหลากหลายสไตล์ของแต่ละบุคคล(ศุภรัตน์ อ่อนเป็ง,2558)Tim 

Cook, CEO(2559) ของ Apple กล่าว “ธุรกิจด้านการบริการของเรามีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด

ไตรมาส สร้างสถิติใหม่ให้กับผลประกอบการ และไม่นานมานี้ฐานผู้ใช้งานของเรายังบรรลุเป้าหมาย

ส าคัญ โดยมีผู้ใช้งานอุปกรณ์ของเรามากถึง 1 พันล้านชิ้น ไม่ว่าจะเป็น iPhone , Apple Watch และ Apple 

TV” จากการที่บริษัท Apple คิดค้นนวัตกรรม Apple Watch ขึ้นมานั้นท าให้ผู้บริโภคเกิดการสนใจใน

นวัตกรรมเพิ่มขึ้น  

อีกทั้งในปัจจุบันแต่ละบริษัทมีการแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการ

ยอมรับในนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นั้นๆท าให้บริษัท Appleได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยการสร้าง

ความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจาก Apple Watch เป็นสินค้า

ใหม่ในตลาดและมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้น การที่จะให้ผู้บริโภคหันมายอมรับ ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับปรุง

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ จึงมีความจ าเป็นมากในปัจจุบัน 

ดังนั้นการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ โดยที่

ผู้ประกอบการจะต้องคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะต้องตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคให้ได้ตรงตามความต้องการ

และสอดคล้องให้ได้มากที่สุดจนเมื่อผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์แล้ว รวมไปถึงความพึงพอใจ 

ซึ่งต่อมาผู้บริโภคก็จะนิยมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้กันมากขึ้น  

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการยอมรับ

นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y โดยศึกษา

ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริ โภคและศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่จั งหวัด

กรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายสูง ซึ่งผลท่ีได้จาก

การศึกษาในครั้งนี้จะสามารถเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน าผลวิจัยไปปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่
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ของตนเองให้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับ

ในนวัตกรรมจนน าไปสู่การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์Apple Watch

ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Yเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Yเขตพื้นที่จั งหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม ทฤษฎีการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ 

 2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภค Gen Yเขตพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม 

3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคใน

กลุ่ม Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4.ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา 

พื้นที่ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลา

ในการเก็บข้อมูลประมาณ 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับในตัว

ผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา

ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ 

Roger and Shoemaker(1978, p. 76) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ การ

ตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่โดยคิดว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีประโยชน์

มากกว่า ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับ ดังนั้นสามารถแยกคุณลักษณะได้ 5 

ประการดังนี้ 

1) คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) คือการรับรู้ว่านวัตกรรมดีกว่ามี

ประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบัติเดิมๆเช่นสะดวกรวดเร็วกว่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าอื่นๆเป็นต้น  
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 2) คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คือการที่ผู้รับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่าเข้ากันได้หรือ

ไปด้วยกันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่เดิมถ้านวัตกรรมใดมีลักษณะสอดคล้องกับความคิดเดิมๆก็จะท าให้การ

ยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น  

3) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน(Complexity) ถ้านวัตกรรมที่น ามาใช้มีความยุ่งยากซับซ้อน

มากการยอมรับก็จะน้อยลงท าให้เกิดการต่อต้านดังนั้นการน านวัตกรรมมาใช้จึงมีความสัมพันธ์ในทาง

ตรงกันข้ามกับการยอมรับถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมากการยอมรับจะลดลงแต่ถ้านวัตกรรมมีความ

ซับซ้อนน้อยการยอมรับก็จะเพิ่มขึ้น  

4) คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) โดยการน าเอานวัตกรรมส่วนย่อยๆไปทดลอง

ใช้โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนักซึ่งอาจแบ่งเป็นส่วนเมื่อน าไปทดลองและประสบความส าเร็จตามที่ต้องการก็

จะท าให้เกิดการยอมรับในนวัตกรรมนั้นๆมากขึ้น       

 5) คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability)ผลของนวัตกรรมเป็นส่ิงที่มองเห็นได้ ถ้า

นวัตกรรมท าให้เกิดการมองเห็นได้ก็จะท าให้การยอมรับมีมากขึ้น ซ่ึงถ้าไม่สามารถมองให้เห็นถึงด้าน

รูปธรรมได้นวัตกรรมก็จะท าให้เห็นเป็นรูปธรรมท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าที่เป็นนามธรรมหรือเป็น

แค่จินตนาการ    
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัว

ผลิตภัณฑ์ Apple Watchของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลใน

การศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากไม่ทราบค่าประชากรที่แท้จริง ดังนั้นจึงใช้การค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่

ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา,2545, หน้า 26) จากสูตร ดังนี้  

สูตรการค านวณตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไม่เกิน 5%)

  

  𝑛 =
𝑧2

4𝑒2
 

    โดยที ่

n=ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

Z=ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น Z เท่ากับ 1.96 

e= ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.05 

  และส าหรับการวิจัยและส าหรับการศึกษาครั้งนี้ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 385 

ตัวอย่างและเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์จึงได้ท าการส ารอง

แบบสอบถามเพิ่มอีก 15ชุดรวมแบบสอบถามท้ังส้ิน 400 ชุด 
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1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience) โดยการท า

แบบสอบถามออนไลน์ด้วยดูจากเกณฑ์อายุของผู้ตอบ ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ที่ใกล้เคียงกัน 

 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลาย

ค าตอบให้เลือก(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ Apple เป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก(Multiple Choice Question) จ านวน 7 ข้อ 

  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัว

ผลิตภัณฑ์ Apple Watch ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(Relative 

Advantage) 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility)คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน  (Complexity)คุณลักษณะ

สามารถทดลองใช้ได้ (Trainability)คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) รวมทั้งหมด19 ข้อ 

ตามทฤษฎีของ Everett Roger (1995)เพื่อใช้วัดระดับใช้การวัดระดับข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียง

ค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก 

  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ซึ่งเป็นค าถาม

ชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรส่วน

ประมาณค า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 

5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert Scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษา

ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมกับปัจจัยการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y 

เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรงและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท า

การทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach(Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บ

ข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน
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ครั้งนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ0.840แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และ

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

3.วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) และหาค่า

ร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ 

Apple โดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรม

ที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ 

Apple Watch โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล เพื่อหาการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watchของผู้บริโภคใน

กลุ่ม Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในการ

ยอมรับนวัตกรรมด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานตามท่ีตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสบ

ชัย พสุนนท์(2553) 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ 

หญิง (ร้อยละ 52.0) อายุระหว่าง 16-25 ปี (ร้อยละ77.7) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ79.3) 

เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ63.2) มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ72.3) 

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ Apple พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ 

1 ชิ้น (ร้อยละ61.8) เป็น Apple Watch(ร้อยละ43.6)ระยะเวลาในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Apple1-3

ปี (ร้อยละ36.6)อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple มากที่สุดคือความชอบส่วนตัว (ร้อยละ

38.4) รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ43.6) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก i-studio (ร้อยละ27.0) 

ปัจจัยส าคัญที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คือนวัตกรรม(ร้อยละ50.7) 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ 

Apple Watch ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  คุณลักษณะประโยชน์ เชิง เปรียบเทียบ (Relative 

Advantage),คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ข้ า กั น ไ ด้  (Compatibility),คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม ยุ่ ง ย า ก ซั บ ซ้ อ น 

(Complexity),คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability), 
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คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่

ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean=4.14 และ S.D.=0.50) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะ

ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) (Mean=4.15 และ S.D.=0.63),คุณลักษณะที่เข้ากันได้ 

(Compatibility) (Mean=4.20 และ S.D.=0.63) ,คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน  (Complexity) 

(Mean=3.90 และ S.D.=0.70),คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้  (Trainability) (Mean=4.26 และ 

S.D.=0.63) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) (Mean=4.19 และ S.D.=0.70)  

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์  Apple Watch ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean=4.17 และ S.D.=0.70) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ท่านยอมรับการพัฒนานวัตกรรมของสินค้า Apple watch (Mean=4.21 และ 

S.D.=0.78),ท่านค านึงถึง Apple watch เป็นอันดับแรกเมื่อนึกถึงนวัตกรรมของนาฬิกา (Mean=4.12 

และ S.D.=0.92) และ ท่านจะเลือกซื้อ Apple watch เป็นสินค้าแรกเมื่อจะซื้อนวัตกรรมของนาฬิกา 

(Mean=4.21 และ S.D.=0.92) 

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผล

ต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของการยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการยอมรับในตัว

ผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 65.236 5 13.047 38.733 0.00 

ส่วนทีเหลือ 132.717 394 .337   

Total 197.953 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple 

Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะ

ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), คุณลักษณะที่เข้ากันได้(Compatibility),คุณลักษณะ

ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity), คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability),คุณลักษณะสามารถ

สังเกตได้ (Observability) ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้วิธีการ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่ปรากฏในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้การยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์เป็น

หลายตวัแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัว

แปร 

B Std.Error Beta T Sig. 

Constant  0.992 0.249  3.985 0.000 

คุณลักษณะประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ 

(Relative Advantage) 

𝑥1 0.140 0.055 0.125 2.557 0.011 

คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ เ ข้ า กั น ไ ด้

(Compatibility) 

𝑥2 0.291 0.068 0.261 4.299 0.000 

คุณลักษณะความยุ่ งยาก

ซับซ้อน (Complexity) 

𝑥3 0.194 0.052 0.193 3.734 0.000 

คุณลักษณะสามารถทดลอง

ใช้ได้ (Trainability) 

𝑥4 0.037 0.059 0.033 0.621 0.535 

คุณลักษณะสามารถสังเกต

ได้(Observability) 

𝑥5 0.111 0.060 0.111 1.865 0.063 

R=0.568, R Square=0.323, Adjusted R Square=0.314, Std Error of the Estimate=0.5834 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่า การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ 

Apple Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพียง 3ด้าน ประกอบไปด้วย

ได้แก่  คุณลักษณะประโยชน์ เชิ ง เปรียบเทียบ (Relative Advantage) , คุณลักษณะที่ เ ข้ ากัน ได้

(Compatibility),คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน  (Complexity) และไม่ส่งผลต่อการยอมรับในตัว

ผลิตภัณฑ์ Apple Watch คือคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability)และ ) และคุณลักษณะ

สามารถสังเกตได้ (Observability) ดังปรากฏในตารางที่ 4  

จากการแสดงผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของกลุ่ม

ผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน ดงันี้ 

Y=0.992+(0.125)𝑥1+(0.261)𝑥2+(0.193)𝑥3 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัว

ผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ,ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้และด้าน

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch และสามารถสรุปผล

การสมมติฐานการวิจัยได้ดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบที่ส่งผลต่อการยอมรับในผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับในผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนที่ส่งผลต่อการยอมรับในผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับในผลิตภัณฑ์ ไม่สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับในผลิตภัณฑ์ ไม่สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple 

Watch ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage),

คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility),คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity),คุณลักษณะ

สามารถทดลองใช้ได้ (Trainability), คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) พบว่า ระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

(Mean=4.14 และ S.D.=0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความเชื่อม่ันความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) (Mean=4.15 

และ S.D.=0.63),คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) (Mean=4.20 และ S.D.=0.63),คุณลักษณะ

ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) (Mean=3.90 และ S.D.=0.70),คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 

(Trainability) (Mean=4.26 และ S.D.=0.63) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) 

(Mean=4.19 และ S.D.=0.70) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ คุณลักษณะสามารถ

ทดลองใช้ได้ มากกว่าด้านอื่นๆ โดยผู้บริโภคสามารถน าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดลองใช้ดูก่อนได้ ถ้าใช้ได้ดีจะ

ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประเมินข้อดีข้อเสียและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น(Roger and Shoemaker, 1978, p. 

76) ผลที่ออกมาจึงสามารถบอกได้ว่าคุณลักษณะมีส่วนส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 2.จากผลการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch 

พบว่าส่งผลทางบวกต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพียง 3 ด้าน ประกอบไปด้วยได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Advantage) , คุณลักษณะที่ เข้ ากันได้(Compatibility) ,คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity) และไม่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch คือคุณลักษณะสามารถทดลอง

ใช้ได้ (Trainability) และ คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) กล่าวคือ เมื่อการยอมรับ

นวัตกรรมให้ความส าคัญในด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), คุณลักษณะ

ที่เข้ากันได้(Compatibility),คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) จะท าให้ผู้บริโภคมีการ

ยอมรับนวัตกรรมได้เพิ่มมากขึ้น จากลักษณะทั้ง 3 ด้านที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ มองว่าให้

ความส าคัญกับการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่เท่ากันว่า

ผู้บริโภคมีการยอมรับนวัตกรรมแบบไหน(Roger and Shoemaker, 1978, p. 76) จึงเป็นส่วนช่วยให้

ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายย่ิงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch 

พบว่าส่งผลทางบวกต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพียง 3 ด้าน ประกอบไปด้วยได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Advantage) , คุณลักษณะที่ เข้ ากันได้(Compatibility) ,คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity) แต่คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 

(Observability) ไม่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch กล่าวคือเมื่อผู้ประกอบการให้

ความส าคัญกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะ ผู้บริโภค

เชื่อว่า คุณลักษณะในด้านต่างๆ สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้

ความส าคัญกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้าน เพื่อปรับกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) เป็นการรับรู้ของลูกค้าคาดหวังในเรื่อง

ความเหนือกว่าของผลิตใหม่เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่ใช้อยู่ 

2. ความเข้ากันได้(Compatibility) หมายถึงระดับการรับรู้ของลูกค้าที่คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่

สอดคล้องกับความจ าเป็น ค่านิยม และวิธีการใช้งานในปัจจุบันของตนมากเพียงใด 

3. ความซับซ้อน(Complexity) เป็นระดับความยากที่จะเข้าใจและใช้งานถ้าหากเข้าใจง่าย และมี

วิธีการไม่ยุ่งยากหรือสามารถใช้ความรู้เดิมมาพัฒนาต่อได้ ก็จะช่วยให้การยอมรับของ

ผู้บริโภคเร็วขึ้น 

4. มีการทดลองใช้ได้ก่อนซื้อ(Trainability) หมายถึงผู้บริโภคสามารถน าผลิตภัณฑ์ใหม่ไป

ทดลองใช้ดูก่อนได้ ถ้าใช้ได้ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประเมินข้อดีข้อเสียและตัดสินใจได้

ง่ายขึ้น 

5. ความสังเกตเห็นได้(Observability) หากผลิตภัณฑ์นั้นเป็นส่ิงสังเกตเห็นได้ง่ายหรือสามารถ

ส่ือสารให้ลูกค้าสามารถสร้างความคาดหวัง หรือท าให้คนอื่นเข้าใจได้ มักจะมีการแพร่กระจาย

ได้ง่ายและรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องส าหรับการยอมรับนวัตกรรมที่ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ เพราะ

นวัตกรรมสามารถมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือข้อ

วิจารณ์ของผู้บริโภคอีกด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องต้องศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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จนท าให้ ผลวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โซฟี Airfit Cooling 

Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 

400 ชุด ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.821 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 

สถานภาพโสด ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุผ้าอนามัยจ านวน 8 ชิ้นต่อห่อ มีการใช้ผ้าอนามัยเฉลี่ยประมาน 6-10 

ชิ้นต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมาณ 50-70 บาทต่อคร้ัง โดยจะเลือกซื้อผ้าอนามัยในลักษณะมี

ปีก แผ่นบาง ค านึงถึงคุณภาพเปน็สาเหตุหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกิดจากความชอบ

ส่วนตัว มีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียและมักจะซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อเนื่องจากผลิตภัณฑ์โซฟี 

Airfit Cooling Fresh มีลักษณะเป็นผ้าอนามัยแบบเย็นจึงท าให้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh มีความน่าสนใจและ

ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh เพื่อลดความอับชื้นบริเวณจุดซ่อนเร้นซึ่งเปน็สาเหตุ

ของกลิ่นขณะมีประจ าเดือน ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(𝑥1)คุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ (𝑥2)

และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้(𝑥3) ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh (Y) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี0.05 สมการพยากรณ์คือ Y=1.127+(0.162)𝑥1+(0.143)𝑥2+(0.263)𝑥5 จากผลการวิจัยสามารถน าไปเป็น

แนวทางและข้อมูลเบ้ืองต้นให้กับผู้ประกอบการน าไปใช้ในการปรับปรุงในส่วนของการดูแลลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย 

รวมท้ังพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการปรับกลยุทธ์เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ เกิด

แนวโน้มท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์และแนะน าแก่ผู้อ่ืนต่อไป 

ค าส าคัญ : การยอมรับนวัตกรรม, การรับรู้ผลิตภัณฑ์, Gen Y, กรุงเทพมหานคร  
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Abstract 

 The objective of this research were to study the innovation adoption affecting Sofy airfit cooling fresh 

sanitary napkin product awareness of  female consumers Gen Y in Bangkok that configuration equation by using 

quantitative methodology. The sample used in this research was female Gen Y in Bangkok. The research instrument 

was questionnaire with reliability 0.821. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results showed 

that the sample were aged less than or equal to 25 years, Single status, Undergraduate Education, mostly are 

students, earn less than 15,000 baht per month. The majority of respondents choose a product that contains 8 

pieces per pack of sanitary napkins, used sanitary napkins average approximately 6-10 pieces per month. The cost 

of buying the product about 50-70 baht per time. By choosing to buy sanitary napkins style wing and thin. Regard 

quality as the main reason for buying the product. The decision to buy a product due to personal preferences. 

Received information through social media and mostly buying products from convenience store. As the feature of 

Sofy Airfit Cooling Fresh is a cool sanitary napkins making products interesting and consumers have the objective 

of using the product to reduce the moisture and the potential which causes the odor during menstruation.The result 

show that  Relative Advantage(𝑥1) Compatibility(𝑥2) Observability(𝑥5)which affecting Sofy airfit cooling fresh 

sanitary napkin product awareness (Y) with a significance level of 0.05 The prediction equation was 

Y=1.127+( 0.162)𝑥1+( 0.143)𝑥2+( 0.263)𝑥5  The results can be used as a guide and information for 

entrepreneurs to improve the care of customers or prospects. Including the development of innovative products and 

strategies to make consumers' perception of the product. There was likely to buy products and recommend them to 

others. 

Keywords : Innovation adoption, Product awareness, Gen Y, Bangkok 

 

บทน า 

ในปัจจุบันจ านวนของประชากรหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าประชากรชายอย่างต่อเนื่อง (กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2552) และในหลายปีที่ผ่านมาบทบาทของผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นใน

สังคม ท าให้ผู้หญิงมีการด าเนินชีวิตในลักษณะที่พึ่งพาตนเองสูงขึ้น มีอิสระทางด้านความคิด การใช้เงินและ

โอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดี ส่งผลให้ความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้หญิงมี

ความส าคัญมากขึ้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของ

เพศหญิงจึงมีความส าคัญ เนื่องจากผู้หญิงต้องการเสริมสร้างความม่ันใจจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้เกิด

บุคลิกภาพที่ดี และความคล่องตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวันในสังคมปัจจุบัน 

นับว่าตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผ้าอนามัยถือเป็นผลิตภัณฑ์

ที่จ าเป็นส าหรับผู้หญิงวัยมีประจ าเดือน จากข้อมูลพบว่าผู้หญิงไทยใช้ผ้าอนามัยเฉล่ีย 12-16 ชิ้นต่อเดือน

ต่อคน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2551: Online) และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น 

จึงท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของกล่ินเหม็นและความอับชื้นในบริเวณจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง เป็นส่ิงที่สร้าง

กังวลใจให้กับผู้หญิงในการประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคจึงให้ความ

สนใจเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยที่มีความแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะส่วนใหญ่

ในกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y  ตามที่ Steve (1995) ได้กล่าวไว้ว่า Gen Y นั้นเป็นกลุ่มคนในช่วง

วัยรุ่นมีพฤติกรรมชอบแสวงหาข้อมูลเปิดรับส่ิงต่างๆ อย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นใน
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ยุคของพัฒนาการทางเทคโนโลยีต่างๆ เป็นคนที่ทันสมัยมีความสนใจในเรื่องที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา 

ไม่ตกยุคทันโลกทันเทคโนโลยี นับว่าเป็นผู้บริโภคที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีความเป็นตัวของตัวเอง 

(ชัชวาล,2553 : ออนไลน์) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคสินค้าชนิดนี้ 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันกลายเป็นยุคแห่งการแข่งขัน มีการผลิตส่ิง

ใหม่ๆขึ้นมากมาย สังเกตได้จากเกิดขึ้นของนวัตกรรม(Innovation)ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆที่มี

ความสร้างสรรค์จนเกิดเป็นสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค(Shimp, 2007; Wertime & Fenwick, 2008)จะเห็นได้ว่าจากปัญหาเรื่องจุดซ้อนเร้นของผู้หญิง

ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยของผู้บริโภค ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรม

การใช้งานของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงมีความต้องการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการแบบ

เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามไปด้วย ท าให้บริษัทผู้ผลิตหลายรายเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยปัจจุบัน

ตลาดผ้าอนามัยเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ มีมูลค่าตลาดถึง 5,300 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดแบ่งเป็น

ผ้าอนามัยย่ีห้อโซฟี 50% ลอรีเอะ 38% และโมเดส 12% (โพซิชั่นนิ่งแมคดอทคอม. 2557: Online) 

เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่มีความรุนแรงมากขึ้นบริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด 

ผู้ผลิตผ้าอนามัยย่ีห้อโซฟีจึงความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ 

ทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพ ประโยชน์หลัก คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งล่าสุดได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์

โซฟี Airfit Cooling Fresh ผ้าอนามัยแบบบางเฉียบที่ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนานด้วยเทคโนโลยีใหม่  

“แผ่นคูล” ให้ความรู้สึกเย็นสบายตั้งแต่เริ่มใส่ ช่วยลดความอับชื้นสาเหตุของกล่ิน ช่วยให้สบายตัวเหมือน

เปล่ียนแผ่นใหม่ตลอดวัน(โซฟีคลับดอทคอม. 2559 : Online) โดยมีการน าเสนอผ่านการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรประกอบกับโซฟีเองเป็นผู้น าตลาด จึงต้องน าเสนอส่ิงใหม่ๆให้กับผู้บริโภค

อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นการเคล่ือนไหวและความทันสมัยของแบรนด์ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้บริโภค

เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ และมีการสร้างการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นประเภท

ของส่ือ ชนิดของข้อมูล รูปแบบ ข้อความ โฆษณา ความชื่นชอบและความนิยมส่วนบุคคลต้องมีลักษณะ

โดดเด่นน่าสนใจและชัดเจนเพียงพอที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ติดตาม รับข่าวสารนั้น จนเกิด

ความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อสินค้า(ศุภร เสรีรัตน์, 2545) โดยมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมในอนาคต 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเรื่องการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี 

Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดูจากปัจจัยต่างๆ 

เช่น ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์Airfit 

Cooling Fresh ตราย่ีห้อโซฟี โดยในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะผู้บริโภคเพศหญิงกลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของกลุ่มประชากรและเป็นประชากรที่อยู่ใน

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักการ

ตลาดหรือผู้ประกอบการในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ 
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    ปัจจัยด้านการยอมรับนวตักรรม ได้แก่ คุณลักษณะ
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) , 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) , คุณลักษณะ

ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) , คุณลักษณะสามารถ

ทดลองใช้ได้ (Trainability) และคุณลักษณะสามารถ

สังเกตได้ (Observability) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โซฟี Airfit Cooling Fresh 

ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า คือ เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภค

จะเกิดความคุ้นเคยในสินค้านั้น ท าให้สินค้าเป็นที่น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็น

สาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่

ผู้บริโภคไม่มีการตระหนักถึงตราสินค้ามาก่อน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) 

ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ Roger and Shoemaker (1978, p. 76) 

ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ การตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มท่ีโดยคิด

ว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีประโยชน์มากกว่า ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการ

ยอมรับ ดังนั้นสามารถแยกคุณลักษณะได้ 5 ประการดังนี้  

1) คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) คือการรับรู้ว่านวัตกรรมดีกว่ามี

ประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบัติเดิมๆเช่นสะดวกรวดเร็วกว่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าอื่นๆเป็นต้น  

2) คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คือการที่ผู้รับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่าเข้ากันได้หรือ

ไปด้วยกันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่เดิมถ้านวัตกรรมใดมีลักษณะสอดคล้องกับความคิดเดิมๆก็จะท าให้การ

ยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น  

3) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน(Complexity) ถ้านวัตกรรมที่น ามาใช้มีความยุ่งยากซับซ้อน

มากการยอมรับก็จะน้อยลงท าให้เกิดการต่อต้านดังนั้นการน านวัตกรรมมาใช้จึงมีความสัมพันธ์ในทาง

ตรงกันข้ามกับการยอมรับถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมากการยอมรับจะลดลงแต่ถ้านวัตกรรมมีความ

ซับซ้อนน้อยการยอมรับก็จะเพิ่มขึ้น  

4) คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) โดยการน าเอานวัตกรรมส่วนย่อยๆไปทดลอง

ใช้โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนักซึ่งอาจแบ่งเป็นส่วนเมื่อน าไปทดลองและประสบความส าเร็จตามที่ต้องการก็

จะท าให้เกิดการยอมรับในนวัตกรรมนั้นๆมากขึ้น  

5) คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability)  ผลของนวัตกรรมเป็นส่ิงที่มองเห็นได้ ถ้า

นวัตกรรมท าให้เกิดการมองเห็นได้ก็จะท าให้การยอมรับมีมากขึ้น ซ่ึงถ้าไม่สามารถมองให้เห็นถึงด้าน

รูปธรรมได้นวัตกรรมก็จะท าให้เห็นเป็นรูปธรรมท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าที่เป็นนามธรรมหรือเป็น

แค่จินตนาการ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)           ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์โซฟี 

Airfit Cooling Fresh ของกลุ่ม

ผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี 

Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ  

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

-ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากร 

-ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

n =
𝑍2

4e2
 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 

Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้ 

p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก าหนด p=0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้

ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% 

(0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)  𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 

หรือ 385 ตัวอย่าง หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง กลุ่ม

ตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การ

ค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 

2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4  ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามปลายปิด (Close 

Ended Question) จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยเป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 10 ข้อ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี Airfit 

Cooling Fresh ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน(Complexity) คุณลักษณะ

สามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) รวมทั้งหมด19 

ข้อ เพื่อใช้วัดระดับใช้การวัดระดับข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค า (Rating Scale) ตามทฤษฎีของ Everett Roger (1995) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือก

เพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟีAirfit Cooling Fresh ซึ่งเป็น

ค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบ

มาตรส่วนประมาณค า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้

แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert Scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1) ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยการ

ยอมรับนวัตกรรมกับปัจจัยการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y 

เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรงและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บ

ข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ0.840แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และ

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

3) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) และหาค่าร้อย

ละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโดย

ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตัว

ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Freshโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนที่  4 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ในตัวผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh 

ค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หาปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค 

Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ด้วยค่า Sig. 

หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานตามท่ีตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสบชัย พสุนนท์(2553) 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 

ปี (ร้อยละ62.0) สถานภาพโสด (ร้อยละ 69.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 75.8) อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 63.0) มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ62.3)  

ส่วนที่2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยที่บรรจุจ านวน 8 ชิ้นต่อห่อ (ร้อยละ 57.3) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยเฉล่ียประมาณ 

6-10 ชิ้นต่อเดือน (ร้อยละ 58.5) และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยประมาณ 50-70 

บาทต่อครั้ง ซึ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยที่เลือกซื้อจะเป็นแบบมีปีก แผ่นบาง (ร้อยละ 65.8)  

คุณภาพของสินค้าเป็นสาเหตุหลักในการเลือกซื้อ (ร้อยละ 68.8) การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ผ้าอนามัยเกิดจากความชอบส่วนตัว(ร้อยละ 67.3) มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยผ่าน

โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram (ร้อยละ 44.8) ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยจากร้านสะดวกซื้อเช่น 

7-11, มินิมาร์ท (ร้อยละ 57.0) ผ้าอนามัยโซฟี Airfit Cooling Fresh ที่มีลักษณะเป็นผ้าอนามัยแบบเย็น

จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้ผ้าอนามัยย่ีห้อโซฟีมีความน่าสนใจ (ร้อยละ 72.5)และจะเลือกใช้ผ้าอนามัย

โซฟี  Airfit Cooling Fresh เพื่อเป็นการช่วยลดความอับชื้นบริเวณจุดซ่อนเร้นซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น(ร้อย

ละ 65.0)  

ส่วนที่3 ระดับการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี Airfit Cooling Fresh ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), คุณลักษณะที่เข้า

กันได้ (Compatibility), คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity), คุณลักษณะสามารถทดลอง

ใช้ได้ (Trainability), คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) พบว่า ระดับการยอมรับนวัตกรรม

ของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี  Airfit Cooling Fresh อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean=3.91 และ 

S.D.=0.53)โดยใช้เกณฑ์  3.51 – 4.50 หมายถึง มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความ

เชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Advantage) (Mean=4.11 และ S.D.=0.54),คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) (Mean=4.20 และ 
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S.D.=0.52) ,คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) (Mean=3.64 และ S.D.=0.46) ,

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) (Mean=3.67และ S.D.=0.58) และคุณลักษณะสามารถ

สังเกตได้ (Observability) (Mean=3.94 และ S.D.=0.54) 

ส่วนที่4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.12 และ S.D. = 0.60) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี Airfit Cooling Fresh มีการน านวัตกรรม

เทคโนโลยีแผ่นเย็นเข้ามาใช้ในการผลิต จะท าให้รู้สึกเย็นเวลาใส่(Mean=4.42 และ S.D.=0.61) รับรู้ว่า

ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี Airfit Cooling Fresh ช่วยลดปัญหาความอับชื้นบริเวณจุดซ้อนเร้น ที่เป็นสาเหตุ

ของกลิ่น(Mean=4.05 และS.D.=0.69)และรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี Airfit Cooling Fresh ใช้วัสดุ

ในการบรรจุหีบห่อท่ีต่างจากผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยรุ่นอื่นของย่ีห้อโซฟี(Mean=3.89 และ S.D.=0.85)  

ส่วนที่5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โซฟี Airfit 

Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ผลิตภัณฑ์ โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 36.430 5 7.286 27.017 0.00 

ส่วนที่เหลือ(Residust) 106.254 394 0.270   

Total 142.684 399    

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โซฟี Airfit 

Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร คือปัจจัยด้านการยอมรับ

นวัตกรรม จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage), 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้(Compatibility),คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity), คุณลักษณะ

สามารถทดลองใช้ได้ (Trainability),คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ส่งผลต่อการยอมรับ

ในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้วิธีการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 ที่ปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้การยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี 

Airfit Cooling Fresh ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์  ตัว

แปร 
B Std. Error Beta t Sig. 

Constant   1.127 0.296  3.807 0.000 

ด้านคุณลักษณะ

ประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ 

 𝑥1 0.179 0.058 0.162 3.095 0.002 

ด้านคุณลักษณะ

สามารถทดลอง

ใช้ได ้

 𝑥2 0.164 0.058 0.143 2.824 0.005 

ด้านคุณลักษณะที่

เข้ากันได้  
 𝑥3 0.011 0.061 0.009 0.185 0.854 

ด้านคุณลักษณะ

ความยุ่งยาก

ซับซ้อน  

 𝑥4 0.102 0.054 0.099 1.874 0.062 

ด้านคุณลักษณะ

สามารถสังเกตได้  
 𝑥5 0.293 0.061 0.263 4.833 0.000 

 R=0.505, R Square=0.255, Adjusted R Square=0.246, Std. Error of the Estimate=0.51931 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า การยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยโซฟี Airfit 

Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพียง 3ด้าน ประกอบไปด้วย

ได้แก่  คุณลักษณะประโยชน์ เชิ ง เปรี ยบเที ยบ (Relative Advantage),  คุณลักษณะที่ เข้ ากั นได้

(Compatibility), คุณลักษณะสามารถสังเกตได้(Observability) และไม่ส่งผลต่อการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ 

ผ้าอนามัยโซฟี Airfit Cooling Fresh คือคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity)และคุณลักษณะ

สามารถทดลองใช้ได้ (Trainability)และ ) ดังปรากฏในตารางที่ 2และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการ

รับรู้ผลิตภัณฑ์ โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้

ดังนี้  Y=1.127+ (0.162)𝑥1+(0.143)𝑥2+(0.263)𝑥5  จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การ
ยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศ

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ,ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ส่งผลต่อการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ 

Airfit Cooling Fresh และสามารถสรุปผลการสมมติฐานการวิจัยได้ดังตารางที่ 3 
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สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบที่ส่งผลต่อการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนที่ส่งผลต่อการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ ไม่สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ ไม่สนับสนุน 

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit 

Cooling Fresh ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Advantage),คุณลักษณะที่ เข้ ากันได้  (Compatibility),คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity),คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 

(Observability)พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและพบว่ามีระดับความเชื่อมั่นของทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) มากกว่า

ด้านอื่นๆโดยผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย 

เนื่องจากรูปแบบตัวแผ่นผ้าอนามัยได้น าเทคโนโลยีแผ่นเย็นเข้ามาใส่ไว้ในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าให้รู้สึกเย็น

สบาย ช่วยลดความอับชื้นบริเวณจุดซ้อนเร้นได้ดีขณะมีประจ าเดือน การน าเทคโนโลยีแผ่นเย็นมาใช้ท าให้

ดูมีความทันสมัยสอดคล้องกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y เพราะ

เป็นช่วงอายุที่เพศหญิงส่วนมากอยู่ในวัยมีประจ าเดือน มีวิธีการใช้งานง่ายเช่นเดียวกับการใช้ผ้าอนามัย

ทั่วไป จึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และต้องการน ามาทดลองใช้ เพราะเนื่องจากมี

รูปแบบที่แตกต่างจากผ้าอนามัยแบบเดิม ซึ่งรูปแบบของสินค้าจะสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาผ่าน

เอกลักษณ์ของตราสินค้า(Aaker,1995) ผลที่ออกมาจึงสามารถบอกได้ว่าคุณลักษณะหรือรูปแบบมีส่วน

ส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling 

Fresh มีการน านวัตกรรมเทคโนโลยีแผ่นเย็นเข้ามาใช้ในการผลิต จะท าให้รู้สึก เย็นเวลาสวมใส่, รับรู้ว่า

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดปัญหาความอับชื้นบริเวณจุดซ้อนเร้นที่เป็นสาเหตุของกล่ิน และ รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุ

ในการบรรจุหีบห่อที่ต่างจากผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นของย่ีห้อโซฟี ซึ่งมีความสอดคล้องกับ คุณลักษณะเชิง

เปรียบเทียบ, คุณลักษณะที่เข้ากันได้ และ คุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2544 : 86) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีคือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของ

ธุรกิจอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหรือใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเสมอไปแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น

ในตนเองและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นจึงท าให้เกิดการรับรู้ในผลิตภัณฑ์เกิด

แนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะสนใจซื้อผลิตภัณฑ์และแนะน าแก่ผู้อื่นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling 

Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ในตัว

ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพียง 3 

ด้านได้แก่  คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage), คุณลักษณะที่ เข้ ากันได้

(Compatibility), คุณลักษณะสามารถสังเกตได้(Observability) ซึ่งคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน

(Complexity)และคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์

โซฟี Airfit Cooling Fresh กล่าวคือเมื่อผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้กลุ่มที่คาดว่า

เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โปรโมชั่นลดราคาตาม

เทศกาล เป็นต้น จะส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการดูแลลูกค้าหรือ

กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น รวมทั้งนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้านเพื่อปรับกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) เป็นการรับรู้ของลูกค้าคาดหวังในเรื่องความเหนือกว่า

ของผลิตใหม่เม่ือเทยีบกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่ใช้อยู่ 2)ความเข้ากันได้(Compatibility) หมายถึง ระดับการ

รับรู้ของลูกค้าที่คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับความจ าเป็น ค่านิยมและวิธีการใช้งานในปัจจุบัน

ของตนมากเพียงใด 3)ความซับซ้อน(Complexity) เป็นระดับความยากที่จะเข้าใจและใช้งานถ้าหากเข้าใจ

ง่ายและมีวิธีการไม่ยุ่งยากหรือสามารถใช้ความรู้เดิมมาพัฒนาต่อได้ก็จะช่วยให้การยอมรับของผู้บริโภคเร็ว

ขึ้น 4)มีการทดลองใช้ได้ก่อนซื้อ(Trainability) หมายถึงผู้บริโภคสามารถน าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดลองใช้

ดูก่อนได้ ถ้าใช้ได้ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประเมินข้อดีข้อเสียและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 5)ความ

สังเกตเห็นได้(Observability) หากผลิตภัณฑ์นั้นเป็นส่ิงสังเกตเห็นได้ง่ายหรือสามารถส่ือสารให้ลูกค้า

สามารถสร้างความคาดหวังหรือท าให้คนอื่นเข้าใจได้ มักจะมีการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Apple ของกลุ่มคนรักตราสินค้าapple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) เป็นการศึกษาปัจจัยเก่ียวกับลักษณะการเปิดรับการ

ยอมรับนวัตกรรมท่ีมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและความจงรักภัคดีท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple 

เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะตอบสนองผู้บริโภคในยุคของดิจิตอล  ซึ่งสร้างสมการ

พยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มคนรักตราสินค้าApple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) จ านวน 

1,923 คน และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.937 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ดังนั้น ผลการวิจัยคือด้านคุณลักษณะ

ประโยชน์เชิงเปรียบ เทียบ (X1) ด้านคุณลักษณะท่ีเข้ากันได้ (X2) และด้านคุณ ลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (X4) 

ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Apple (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 1.239 + 

(0.285)X1 + (0.177)X2 + (0.284)X4          

ค าส าคญั : การยอมรับนวัตกรรม, “Apple” ความจงรักภักดีในตราสินค้า     

            

Abstract 

 The objectives of this research were to study the Innovation adoption factor affecting Apple’s brand loyalty 

of Apple brand lovers fanpage (i-phone,i-pod,i-pad) from 1,923 people The factors related to the nature of open 

innovation has been developed continuously and great love Puck consumers towards branded products of Apple. To 

provide access to technology and innovation to meet consumers in the digital era. That configuration the prediction 

equation by using quantitative methodology. The sample used in this research was members of Apple lovers group. 

The research instruments were questionnaire with reliability 0.937. The data was analyzed by multiple regression 

analysis. The results show that Relative Advantage (X1) Compatibility (X2) and Trainability (X4) which affecting 

brand loyalty Apple (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 1.239 + (0.285) X1 

+ (0.177)X2 + (0.284)X4 

Key Word: Innovation adoption, Apple Brand loyalty       
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      บทน า 

 ในปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล การแพร่กระจายการเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกของข้อมูลข่าวสารประชาคม

โลกไม่ว่าจะอยู่ส่วนใด สามารถรับรู้และรับผลกระทบจากส่ิงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ จึงเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน อันเป็นยุคที่พัฒนาการและการ

เปล่ียนแปลงอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร เชื่อมโยงประเทศต่างๆ อันน าไปสู่การวิวัฒน์ของ

ระบบโลกเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับ

เทคโนโลยี สร้างความท้าทายของตราสินค้าในยุคดิจิตอล การสร้างสรรค์การน าเสนอสินค้าและบริการ 

ตลอดจนการส่ือสารใหม่ เพื่อตอบสนองความเข้าใจผู้บริโภคที่มีความหลาก หลายในยุคดิจิตอล ธุรกิจจึง

ควรเริ่มต้นสร้างความคุ้นเคยกับโลกออนไลน์ เพื่อสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการตลาดใหม่ๆ และเพื่อ

สามารถปรับตัวให้ทันกับคู่แข่ง (ธีรนันท์ ศรีหงส,์2557) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทส าคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างนวัตกรรม(Innovation) ท า

ส่ิงใหม่ขึ้นมาความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี

หรือการจัดการมาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองความ

ต้องการของตลาด การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากส่ิงที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ 

เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือก็คือ  การท าในส่ิงที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ(Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่

แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้เทคโนโลยีเข้ามาสู่ทุก

ประเทศอย่างรวดเร็วเหมาะเป็นอย่างย่ิงกับการน าเทคโนโลยีต่างๆ รวมกับการน านวัตกรรมใหม่ๆ 

ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าของธุรกิจ นวัตกรรมยังส่งผลทางบวกต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ของบริษัทดังเช่น Steve Jobs ได้สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน ที่เรียกว่า ตราสินค้า Apple 

จนกระทั่งกลายเป็นผู้น าในปัจจุบัน  

อีกทั้งในปัจจุบันแต่ละบริษัทแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์และเพิ่มคุณค่าให้กับตรา

สินค้าประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมาย เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคการสร้างความภักดีในตรา

สินค้า (Brand Loyalty) จึงมีความจ าเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากในตลาดมีคู่แข่งขันเพิ่มข้ึน ดังนั้นการที่

ผู้บริโภคจงรักภักดีต่อตราสินค้าก็จะท าให้มีโอกาสที่น้อยลงที่ผู้บริโภคจะเปล่ียนไปจงรักภักดีต่อตราสินค้า

อื่นๆ ธุรกิจใดก็ตามที่สามารถสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคแล้วนั้นจะท า

ให้ต้นทุนทางการตลาดลดลง เนื่องจากผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า ช่วยลดระยะเวลาในการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ มีการบอกต่อกับคนรู้จักท าให้ตราสินค้านั้นมีความย่ังยืนได้ อีกทั้งธุรกิจยัง

สามารถใช้ความจงรักภักดีในตราสินค้านั้นกับการขยายสินค้าใหม่ได้ ซึ่งจะมีผลต่อความประสบ

ความส าเร็จของธุรกิจได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

จากข้อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้นท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีในตราสินค้าApple ของผู้บริโภค เป็นกระบวนการตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมที่มี

คุณลักษณะที่ 5 ประการดังนี้ 1.คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 2.คุณลักษณะที่เข้ากันได้ 3.

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 4.คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 5.คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ไปใช้

อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมี
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ประโยชน์ที่สุด ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ก่อให้เกิดความผูกพัน ข้อผูกมัดอย่างลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ าการ

อุปถัมภ์สินค้าหรือบริการที่พึงพอใจอย่างสม่ าเสมอของผู้บริโภคในอนาคต เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะตอบสนองผู้บริโภคในยุคของดิจิตอล ยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี มี

เปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ITจะน าผลที่ได้จาก

การวิจัยไปศึกษาและหาแนวทางในการน านวัตกรรม น าไปปรับใช้ในการจัดการและประยุกต์ท าการตลาด 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์

ตราสินค้าApple ของกลุ่มคนรักตราสินค้าapple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)    

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple

ของผู ้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินคา้ Apple ของกลุ่มคนรกัตราสินค้า Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) 

 

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง        

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า Apple ของกลุ่มคนรัก Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อ

น ามาใช้ในการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม  

 Roger (1978, p. 76) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการยอมรับนวัตกรรมคือกระบวนการตัดสินใจที่จะ

น านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ว่านวัตกรรมนั้นเป็น

วิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประโยชน์ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับสามารถแยกคุณลักษณะ

ได้ 5 ประการดังนี้     

 1) คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือการรับรู้ว่านวัตกรรมดีกว่ามี

ประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบัติเดิมๆเช่นสะดวกรวดเร็วกว่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าอื่นๆเป็นต้น  

 2) คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คือการที่ผู้รับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่าเข้ากันได้หรือ

ไปด้วยกันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่เดิม ถ้านวัตกรรมใดมีลักษณะสอดคล้องกับความคิดเดิมๆก็จะท าให้การ

ยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น   

 3) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ถ้านวัตกรรมที่น ามาใช้มีความยุ่งยากซับซ้อน

มาก การยอมรับก็จะน้อยลงท าให้เกิดการต่อต้าน ดังนั้นการน านวัตกรรมมาใช้จึงมีความสัมพันธ์ในทาง

ตรงกันข้ามกับการยอมรับถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมากการยอมรับจะลดลงแต่ถ้านวัตกรรมมีความ

ซับซ้อนน้อยการยอมรับก็จะเพิ่มขึ้น   

 4) คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) โดยการน าเอานวัตกรรมส่วนย่อยๆไปทดลอง

ใช้โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนัก ซึ่งอาจแบ่งเป็นส่วนเมื่อน าไปทดลองและประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการก็

จะท าให้เกิดการยอมรับในนวัตกรรมนั้นๆมากขึ้น       

 5) คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ผลของนวัตกรรมเป็นส่ิงที่มองเห็นได้ ถ้า
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นวัตกรรมท าให้เกิดการมองเห็นได้ก็จะท าให้การยอมรับมีมากขึ้น ซึ่งถ้าไม่สามารถมองให้เห็นถึงด้าน

รูปธรรมได้นวัตกรรมก็จะท าให้เห็นเป็นรูปธรรมท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าที่เป็นนามธรรมหรือเป็น

แค่จินตนาการ      

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดี      

 Oliver (1999) กล่าวว่าความจงรักภักดีคือความผูกพัน ข้อผูกมัดอย่างลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ าการ

อุปถัมภ์สินค้าหรือบริการที่พึงพอใจอย่างสม่ าเสมอของผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งลักษณะการซื้อจะซื้อซ้ าใน

ตราสินค้าเดิมหรือชุดของตราสินค้าเดิมหรือบริการ วัดได้จากปริมาณที่ซื้อและความถี่ในการซื้อสินค้าหรือ

บริการนั้น การเปล่ียนพฤติกรรมนี้จะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ที่มีผลกระทบและศักยภาพของความ

พยายามทางการตลาด      

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)                         ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย     

 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในผลิต ภัณฑ์ตราสินค้าApple ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้

ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้   

 1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัย         

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มคนรัก Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) โดย

ในปัจจุบัน พ.ศ.2560 มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 1,923 ราย ( 10 กุมภาพันธ์ 2559)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย        

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มคนรัก Apple(ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)ผู้วิจัย

จึงใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์

แกน(krejcie and Morgan ,1970) และส าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนใน

การเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของ

   ปั จ จั ยด้ านก า รยอมรั บนวั ตก ร รม  ได้ แก่
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  (Relative 

Advantage), คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ข้ า กั น ไ ด้  

(Compatibility), คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity), คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 

(Trainability)และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้  

(Observability) 

ความจงรักภักดีในตราสินคา้Apple 
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แบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง   

 1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) network sampling ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกันในที่นี้คือ 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Appleที่

ใกล้เคียงกัน     

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้

เลือก ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

           ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับในตราสินค้า Apple 

ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 8 ข้อ 

 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple 

ของกลุ่มคนรัก Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ (Relative Advantage), คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility), คุณลักษณะความยุ่งยาก

ซับซ้อน (Complexity), คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) และคุณลักษณะสามารถสังเกต

ได้ (Observability)รวมทั้งหมด 19 ข้อ Roger (1978, p. 76)เพื่อใช้วัดระดับการยอมรับนวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple ของของกลุ่มคนรัก Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล

แบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 

5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก    

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าAppleซึ่งเป็นค าถามชนิดให้

เลือกตอบจ านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละ

ข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)    

 ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้าไอเดียกรีน จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น

ค าถามปลายเปิด            

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยด้าน

การยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Appleกับปัจจัยด้านความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า

Apple ของกลุ่มคนรัก Apple(ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่

เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่

ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหา

นั้นมีความเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 .  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 

(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟาของ  Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้ โปรแกรมส า เร็จรูปSPSS ในการ

ประมวลผลและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 

2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.937 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อม่ันค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล    

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนที่1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย

ละ (Percentage)  

 ส่วนที่2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 

Apple โดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)       

 ส่วนที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Appleโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)   

 ส่วนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Appleของผู้บริโภค

โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)     

  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Appleของกลุ่มคนรัก Apple (ไอโฟน พอต ไอแพต)ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของ

คุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)      

ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

(ร้อยละ 52.5) อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี(ร้อยละ 57.5)  สถานภาพโสด(ร้อยละ 79.3) การศึกษา

ปริญญาตรี(ร้อยละ 72.5 ) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา(ร้อยละ47.8) มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท

(ร้อยละ 52.5 ) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Appleพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple 1 ชิ้น(ร้อยละ 49.8) ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท 

Smartphone(ร้อยละ 58.5) ระ ยะเวลาในการใช้งาน 1-3 ปี(ร้อยละ 40.3) อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคคือ ความชอบส่วนตัว(ร้อยละ 60) รับข่าวสารผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์เน็ต(ร้อยละ 40.5) ซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ Apple จากร้าน i-studio(ร้อยละ 70) เลือกซื้อผลิต ภัณฑ์จากคุณภาพ(ร้อยละ 59.8) 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple 20,001-30,000(ร้อยละ 52.3)   

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple 

ของกลุ่มคนรัก Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ (Relative Advantage), คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility), คุณลักษณะความยุ่งยาก

ซับซ้อน (Complexity), คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได ้(Trainability)และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 

(Observability) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน

ตราสินค้า Apple ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.99 และ S.D.=0.55) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์

เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)  (Mean = 4.08 และ S.D.=0.61), คุณลักษณะที่เข้ากันได้  

(Compatibility)  (Mean = 4.01 และ S.D.=0.69), คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน(Complexity) 

(Mean = 4.02 และ S.D.=0.63), คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) (Mean = 3.88 และ 

S.D.=0.75)และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้  (Observability)  (Mean = 3.93 และ S.D.=0.66)      

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าAppleของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.11 และ S.D.=0.58) และเมื่อพิจารนา

เป็นรายข้อ พบว่า 1. เมื่อนึกถึงผลิต ภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีท่านจะนึกถึงตราสินค้า Apple เป็นอันดับ

แรก(Mean = 4.26 และ S.D.=0.76), รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Apple (Mean = 

4.24 และ S.D.=0.77), ท่านจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Apple ต่อไปถึงแม้จะมีข่าวในแง่ร้าย

(Mean = 4.12 และ S.D.=0.77), ท่านยินดีที่จะแนะน าให้ผู้อื่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple(Mean 

= 3.88 และ S.D.=0.88),ท่านมีความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Apple (Mean = 4.08 และ 

S.D.=0.81)                     

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผล

ต่อความจงรัก ภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple                        

        

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 

Apple               

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์

ตราสินค้า Apple จากทั้งหมด5ด้านได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ,คุณลักษณะที่เข้ากันได้,

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน,คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ส่งผล

แหล่งความแปรปรวน Sum    of Squares Df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 63.105 5 12.621 67.849 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residust) 73.291 394 0.186   

Total 136.396 399    
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ต่อความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้การยอมรับนวัตกรรมเปน็หลายตัวแปร 

    จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าระดับการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์

ตราสินค้าAppleของกลุ่มคนรักตราสินค้าApple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)เพียง 3 ด้านประกอบไปด้วย

คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ,คุณลักษณะที่เข้ากันได้และคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้และไม่

ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple คือคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน,คุณลักษณะ

สามารถสังเกตได้  ดังปรากฏในตารางที่ 2  และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามา

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน

ผลิตภัณฑ์ตราสนิค้าAppleของกลุ่มคนรักตราสินค้าApple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)ท้ัง 3 ด้านดังนี้ 

         Y = 1.239 + (0.285)X1 + (0.177)X2 + (0.284)X4  

       จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีใน

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าAppleของกลุ่มคนรักตราสินค้าapple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)จะมีความสัมพันธ์

เป็นไปในทิศทางเดียวกันคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ,คุณลักษณะที่เข้ากันได้และคุณลักษณะ

สามารถทดลองใช้ได้  ส่งผลให้การยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้า

Appleของกลุ่มคนรักตราสินค้าApple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน

การวิจัยได้ดังแสดงในตารางท่ี 3 

  

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร   B Std.Error Beta    t Sig. 

Constant  1.239   0.163  7.600 0.000 

คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรยีบเทียบ(Relative Advantage),   X1 0.275   0.061 0.285 4.517 0.000 

คุณลักษณะที่เข้ากันได ้(Compatibility),   X2 0.149   0.040 0.177 3.712 0.000 

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity)   X3 0.009   0.062 0.010 0.151 0.880 

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได ้(Trainability)   X4 0.222   0.041 0.284 5.367 0.000 

คุณลักษณะสามารถสังเกตได ้(Observability)   X5 0.066   0.056 0.074 1.169 0.243 

R=0.68 , R Square = 0.463 , Adjusted R Square = 0.456 , Std Error of the Estlimate = 0.4313 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 

            1. จากผลการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท 

 2.จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าAppleพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple 1 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์Smartphone ระยะเวลา

ในการใช้งาน 1-3 ปี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือ ความชอบส่วนตัว รับข่าวสารผลิตภัณฑ์

จากอินเตอร์เน็ต ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple จากร้าน i-studio เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple 20,001-30,000บาท 

 3.จากผลการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple

ของกลุ่มคนรักตราสินค้าApple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง5 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะ

ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้),คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถ

ทดลองใช้ได้และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการ

ยอมรับนวัตกรรมด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)มากกว่านวัตกรรมด้าน

อื่นๆ          

         4.จากผลการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตรา

สินค้าAppleของกลุ่มคนรักตราสินค้าApple(ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)พบว่านวัตกรรมที่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าAppleของผู้บริโภคมีเพียง 3 ด้าน ดังนี้คุณลักษณะประโยชน์เชิง

เปรียบเทียบ, คุณลักษณะที่เข้ากันได้,คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้และไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะความ

ยุ่งยากซับซ้อน,คุณลักษณะสามารถสังเกตได้กล่าวคือเมื่อผลิตภัณฑ์ตราสิน ค้าApple ให้ความส าคัญใน

เรื่องของยอมรับนวัตกรรมในคุณลักษณะ 3 ด้าน จะท าให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเพิ่มมาก

ขึ้น จึงท าให้มองว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับนวัตกรรม 

สมมุติฐาน ผลการวิจยั 

คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ(Relative Advantage) ที่ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple สนับสนุน 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้(Compatibility)ที่ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple สนับสนุน 

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน(Complexity),ไม่ส่งผลทางบวกความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple ไม่สนับสนุน 

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability)ส่งผลต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple สนับสนุน 

คุณลักษณะสามารถสังเกตได้(Observability)ที่ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple ไม่สนับสนุน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่าการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple ของของกลุ่มคน

รัก Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต)มีเพียง 3 ด้านประกอบไปด้วยคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ, 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้,คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน,

คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple ควรให้ความส าคัญกับนวัตกรรมแต่ละ

ด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้    

 1.คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ Apple 

ตราสินค้าควรให้ความส าคัญกับนวัตกรรมในด้านนี้เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าคุณลักษณะเชิงเปรียบเทียบใน

ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ Apple จะสะดวกรวดเร็วกว่าและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าสินค้าอื่นๆ ที่ท าให้ผู้บริโภค

เกิดการจงรักภักดีต่อตราสินค้า     

 2.คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ท าให้ผู้บริโภครู้สึก

หรือคิดว่าเข้ากันได้หรือไปด้วยกันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่เดิมถ้านวัตกรรมใดมีลักษณะสอดคล้องกับ

ความคิดเดิมๆก็จะท าให้การยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากคุณลักษณะที่เข้ากันได้ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple 

 3.คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ Appleเนื่องจาก

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้

ความส าคัญ เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มโอกาสในการจงรักภักดีของผู้บริโภค  

            4.คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ Apple การน าเอา

นวัตกรรมส่วนย่อยๆไปทดลองใช้ เมื่อน าไปทดลองและประสบความส าเร็จก็จะท าให้เกิดการยอมรับใน

นวัตกรรมนั้นๆ มากขึ้น  

    5.คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ Appleไม่ส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีของผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มโอกาสใน

การจงรักภักดีของผู้บริโภค    

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขา

การตลาด ที่ได้ให้ความรู้ การชี้แนะ ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องและให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัยใน

งานวิจัยตลอดจนการให้ค าปรึกษาและผู้วิจัยต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าApple 

ของกลุ่มคนรักตราสินค้าapple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถามซึ่ง

เป็นประโยชน์ในการท าวิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบรูณ์ครบถ้วนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกจิส าหรับนักการตลาดของนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์1*,อชิตพล พลเขต2,แก้วตา  ผิวพรรณ3 และสุปรียา ภาระภิตานนท์4 

 

Attitudes study Business Management for marketers. Students of the Department of 

Marketing Faculty of Business Administration 

 
1คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 

3คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรูณ ์

4คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดของนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2558 รวม 

163 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ตอน

ท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด ผู้วิจัยแจก

แบบสอบถามให้กับนักศึกษาในชั่วโมงสุดท้ายและน าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์พบว่ามีความสมบูรณ์ท้ัง  ชุด 

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.22 และผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 43.8 เจตคติจองนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน

วิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.04 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

.467 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า วิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด เป็นวิชาท่ีท าให้เกิดความสนุกสนานและวิชาการ

จัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด เป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนกล้าแสดงออกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.095 และ .894 ตามล าดับ การเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด เป็นวิชาท่ีต้อ งใช้สมองอย่างมากและ

นักศึกษารู้สึกว่าวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด ไม่แตกต่างจากวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาการตลาด มีค่าเจตคติอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.31, 3.13 และมีส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.138, .719 ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลีย่

ต่ าสุดคือ นักศึกษารู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งเม่ือเรียนการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด มีค่าเฉลี่ย 1.94 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.063 

ค าส าคัญ: การศึกษาเจตคติ, วิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด,นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
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Abstract 

 The purpose of this research, is to understand the students attitudes towards learning “Business Marketing 

Management”. The research subjects, where 165 students studying their 1st year of Marketing of the academic 

year of 2015.. The method of information collection, was conducting a 2 part questionnaire, which was comprised 

of both the students personal information, and their attitudes towards learning the “Business Marketing 

Management” subject. The questionnaire was completed by each student on the final day of their course, and all 

16 questions where correctly completed. The research revealers that 62.5% of the students who took this course 

where women, aged between 15-20 years old (81.22%) with an average GPA of within 2.51 3 3.00 (43.8%). 

The research findings indicated that attitude of the students regarding the proposed subject, was typically positive 

(mean – 3.04, STD – .467) and that it would be expected that the subject would build self-confidence within the 

students (mean 4.00 STD 1.094 and .894 respectively). In conclusion, the study suggests that the students overall 

had a positive attitude towards the proposed new subject. The results typically showed the interest toward this subject 

was comparable to the interests of learning any other subject (mean 3.31 and 3.13 respectively, STD 1.130 and 

.719 respectively), with negative feedback on the subject being found to be the within lowest ranked results.  

Keywords: Education, Attitude, Business Management for Marketers, student academic markets. 

 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

บทบาทและความส าคัญ  รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ความส าคัญของธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการ

วางแผนธุรกิจ  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการตลาด  การปฏิบัติและ

การควบคุมทางธุรกิจการตลาด  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอกธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ เพื่อจะได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น จึงมีการศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดใน

ระดับมหาวิทยาลัยทุก ๆ ที่อย่างไรก็ตามในการศึกษา ส่ิงที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นับว่าส าคัญต่อ

การศึกษาก็คือ เจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด เจตคติต่อวิชามีบทบาท

ส าคัญใรอันที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือ นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้บทบาทและความส าคัญ  

รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ความส าคัญของธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ  การวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการตลาด  การปฏิบัติและการควบคุมทางธุรกิจการตลาด  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ ได้ดีขึ้นหากนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้น ๆ ดังนั้นนักศึกษามีเจตคติที่ไม่ดี

ต่อวิชาใด ย่อมท าให้การเรียนวิชานั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร นักศึกษาที่มีเจตคติที่ไม่ต่อการเรียน

การจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดก็จะท าให้การเรียนวิชานี้ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะจะท าให้

นักศึกษาไม่สนใจ ไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่ม ไม่ชอบวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด ไม่เห็นคุณค่า

ของวิชานี้และมีความเห็นว่าวิชานี้น่าเบื่อหน่าย ลักษณะของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับ
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นักการตลาดได้ไม่ดี มักจะมีเจตคติทางลบต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดซึ่งส่ิง

เหล่านี้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งส้ิน ดังนั้น การที่นักศึกษาจะเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับ

นักการตลาดได้ดีนั้น นักศึกษาจะต้องมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2558 และลงทะเบียนเรียนรายวิชาจ านวนทั้งหมด 163 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก

ประชากรทั้งหมด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฏีมาใช้เป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับ

นักการตลาด เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนกับนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด จ านวน 163 ฉบับได้แบบสอบถามคืนครบ คือเป็น 100% 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปัญหาการส่ือสารการตลาด 

มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานดังนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา น ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

 2. ความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปัญหาการส่ือสาร

การตลาดวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมายค่าเฉล่ียดังนี้ 

  ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 1.00 – 1.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 1.50 – 2.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย 
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  ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 2.50 – 3.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 

  ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีใช้เติมข้อความอย่างอิสระได้แก่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลส่วนตัวพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 163 คน เป็นเพศชายจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.5 เพศหญิงมีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 81.22 และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 43.82 

 2. เจตคติจองนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดในภาพรวมนักศึก่

มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง วิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดเป็นวิชาที่ท าให้เกิดความ

สนุกสนานและวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดเป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนกล้าแสดงออกมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.095 และ .894 ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ 

นักศึกษารู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดมีค่าเฉล่ีย 1.94 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.063 

ข้อเสนอแนะ 

 1. อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ควรเน้นเนื้อหาวิชาให้มีความเหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน 

 2. อาจารย์ผู้สอนควรมีวิธีการจัดการสอนในเนื้อหาวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดให้

เหมาะสมกับนักศึกษาโดยสอนเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนทางด้าน

ธุรกิจหรือเน้นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 3. อาจารย์ผู้สอนควรปรับปรุงโดยควรเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการเรียนวิชาการ

จัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น  
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อภิปรายผล 

 นักศึกษาที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดในครั้งนี้

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาดอยู่

ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรหทัย ตัฒฑ์จิตานนท์ และกฤษณะ สุยะอ้าย 

(2551) วิจัยเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ใน

ระดับดี และธารินี พวงสุนทร (2551) วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป 

โดยรวมอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาส่งงานเป็นขั้นตอน 

และมีการตรวจแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ หากมีข้อสงสัยก็สามารถมาพบอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา จึงท าให้

ผลการวิจัยออกมาอยู่ในระดับดีมากที่สุดทั้งส้ินอาจารย์ผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในครั้งต่อไปให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 

และดวงดาว ความส าคัญของดวงอาทิตย์ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนด

ทิศ ระบบสุริยะ การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว การเกิดฤด ูข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา 

ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนอยู่โรงเรียนใน

จังหวัดสุโขทัย จ านวน 158 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เคร่ืองมือวิจัย ได้แก่ เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวินิจฉัยแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2 ล าดับขั้น การวิเคราะห์ข้อมูล โดยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ี

ถูกต้อง และแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีแนวคิด  ท่ีถูกต้อง เรื่อง ความส าคัญของ

ดวงอาทิตย์ จ านวนร้อยละ 69.94 มากท่ีสุด และการเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว  จ านวนร้อยละ 

26.79 น้อยท่ีสุด แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน เรื่อง ระบบสุริยะ จ านวนร้อยละ 36.93 มากท่ีสุด และการเกิดฤดู            ข้างขึน้ 

ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา จ านวนร้อยละ 25.32 น้อยท่ีสุด แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อ

การ       วางแผนการจัดการเรียนรู้  ครูควรส ารวจแนวคิดนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ทราบแนวคิดของ

นักเรียนแต่ละคน และหาแนวทางหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยในการปรับแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนให้

เป็นแนวคิดท่ีถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถ       น าความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักเรียนอย่างถูกต้องในการ

เรียนระดับชั้นต่อไป          

ค าส าคัญ: แนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวินิจฉยัแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2 ล าดับ

ขั้น แนวคิดท่ีถูกต้อง  แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน 
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Abstract 

This research aimed to study conceptions in strand 7 astronomy and space about sun moon and stars, the 

importance of the sun, the fall of sun moon day and night and determining the direction, solar system, the occurrence 

direction and the phenomenon of fall stars, the season moon phases solar eclipses lunar eclipses, the progress and 

benefits of space technology. The samples were Mathayomsuksa 1 at the studying schools in Sukhothai number 

158 people Secondary Educational Service Area Office Area 38. The equipment use in this study was two-tier 

multiple-choice diagnostic instrument. The data analysis in percentage for the students with the correct concept and 

the alternative conception. The results showed that the sampling has correct concept about the importance of the sun 

most 69.94% and the occurrence direction and the phenomenon of fall stars least 26.79% alternative conception 

about solar system most 36.93% and the season moon phases solar eclipses lunar eclipses least 25.32%. These 

alternative conception were basic information for planning how to teach, so teachers should survey students’ 

conceptions before providing learning in order to know the conceptions of each student and look for ways or various 

activities to correct student’ alternative conception so that students could connect their new knowledge with previous 

one correctly in their further study.  

Keywords: Conceptions in strand 7 astronomy and space, Two-Tier multiple-choice diagnostic instrument, Correct concept,     

Alternative conception 

  

บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ

ทุกคน     ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และ

ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้

วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น 

สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ก าหนดการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นวิสัยทัศน์ที่ส าคัญประการหนึ่งในการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งการที่ผู้สอนจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หรือสร้างแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์ได้นั้นเป็นเรื่องยาก แม้เนื้อหาวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันก็ตาม   (สมเจตน์ อุระศิลป,์ 2553, หน้า 1) 

หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนไปแล้วก็ยังพบว่า มีนักเรียนบางคนที่ไม่เกิด

แนวคิดตามที่ผู้สอนคาดหวังเอาไว้  หรืออาจกล่าวได้ว่า นักเรียนมีแนวความคิดที่แตกต่างไปจาก

นักวิทยาศาสตร์  (scientific concepts) เรียกว่ า  นักเรียนมีแนวคิดที่ คลาดเค ล่ือน (Alternative 

Conception) (เสงี่ยม ช่างเกวียน, 2541, หน้า 2) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงความรู้ในแต่ละ

ประเด็น โดยเฉพาะความรู้หรือหัวข้อใหม่ ๆ ที่จะเรียนรู้ต่อไป ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนต้องเกิดจากสภาพที่แท้จริง และเน้นกระบวนการที่ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาด้านการแสดง
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ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในการ

ด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมของตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอน 

ต้องมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและอยู่บนพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน (ค าไพย พานุส,ี 2553, หน้า 1) 

การศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ เป็นแหล่งความรู้หนึ่งที่ท าให้เกิดแนวคิดขึ้น  

(west, et al., 1985 อ้างอิงใน ทัศนา ฉันทนาภิธาน, 2540, หน้า 1) พื้นฐานความรู้เดิมหรือประสบการณ์

เดิมเป็นส่ิงที่จ าเป็นมากส าหรับการเกิดแนวคิด และอีกแหล่งความรู้หนึ่งที่ท าให้เกิดแนวคิด คือ ความรู้ที่

ได้รับจากการเรียนการสอน (Ausubel, 1963 อ้างอิงใน ทัศนา ฉันทนาภิธาน, 2540, หน้า 1) ถ้าแหล่ง

ความรู้ใดไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง แนวคิดของนักเรียนก็จะขัดแย้งกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่นักเรียน

ศึกษา น าไปสู่การเกิดแนวคิดที่คลาดเคล่ือน ท าให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดและมีผลเสียต่อนักเรียน เมื่อ

นักเรียนน าแนวคิดที่คลาดเคล่ือนไปเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่น ๆ ท าให้กลายเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ที่ไม่

ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ผลการสอบของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  ดังเช่น ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 พบว่า 

ผลการประเมินระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 37.40 ผลการประเมินระดับสังกัด  มี

คะแนนเฉล่ีย 36.30 และผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และเขต 2 

มีคะแนนเฉล่ีย 36.01 และ 37.30 ตามล าดับ และผลการประเมินระดับประเทศ ในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์

และอวกาศ มีคะแนนเฉล่ีย 38.89 ผลการประเมินระดับสังกัด มีคะแนนเฉล่ีย 33.43 และผลการประเมิน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย   เขต 1 และเขต 2 มีคะแนนเฉล่ีย 32.76 และ 32.91 

ตามล าดับ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียของระดับประเทศ (กลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และเขต 2, 2556) จากผล  การประเมินระดับประเทศ ระดับสังกัด และ

ระดับเขตพื้นที่จะเห็นได้ว่าผลส าเร็จทางการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และ

อวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีแนวคิดที่

คลาดเคลื่อน ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นส่ิงที่ส าคัญมาก 

แนวคิดเกี่ยวกับดาราศาสตร์เป็นแนวคิดหนึ่งที่ส าคัญมากที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในการเรียน

วิทยาศาสตร์ โดยดาราศาสตร์ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ

บนท้องฟ้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของมนุษย์กับดวงดาว (วิภู รุโจปการ, 2548, อ้างอิงใน 

กฤษณา โภคพันธ์, 2554,   หน้า 1-2) ดาราศาสตร์ยังเป็นพื้นฐานความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ใน

การเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น  อาทิ ฝนดาวตก ดาวหาง อุกกาบาต ข้างขึ้น ข้างแรม 

จันทรุปราคา สุริยุปราคา ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง การเกิดกลางวันกลางคืน ปรากฏการณ์พระจันทร์ย้ิม 

หรือแม้กระทั่งเรื่องของฤดูกาล ล้วนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราโดยตรง ท าให้ประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้บรรจุวิชาดาราศาสตร์ไว้ในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งบุคคลทุกคนที่อยู่ใน

สังคมต้องมีความรู้ทางด้านนี้พอสมควร จึงนับได้ว่า “ดาราศาสตร์” เป็นวิชาแห่งมวลมนุษยชาติ (กุลธิดา 

สายพรหม, 2556, หน้า 50 และ 52)  
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การศึกษาแนวคิดทางดาราศาสตร์เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน 

เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มักจะสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ รอบตัวด้วยตนเอง 

โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ ซึ่งค าอธิบายท่ีนักเรียนสร้างขึ้นนั้น อาจจะสอดคล้องหรือไม่

สอดคล้องกับค าอธิบาย    ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ ค าอธิบายที่นักเรียนสร้างขึ้นจะเปล่ียนแปลงก็ต่อเมื่อ

ค าอธิบายนั้นถูกท้าทายด้วยสถานการณ์ใหม่และไม่สามารถใช้อธิบายสถานการณ์ใหม่นั้นได้ ดังนั้นการที่ครู

จะสามารถจัดการเรียนการสอนหรือออกแบบกิจกรรม   การเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา

ความเข้าใจให้สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์นั้น ครูจ าเป็นจะต้องทราบถึงความคิดหรือความเข้าใจเดิม

ของนักเรียนในเรื่องที่จะสอนก่อน  (Baxter 1995, อ้างอิงใน ธิติยา บงกชเพชร, 2554, หน้า 200)  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาในข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาแนวคิดในสาระที่ 7  

ดาราศาสตร์และอวกาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย อันจะน าไปสู่ข้อค้นพบที่

เป็นข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องได้

ตรงจุด ตลอดจนน าไปใช้ในการพยากรณ์ระดับผลการเรียนและความส าเร็จในการเรียนเนื้อหาเดียวกันใน

รายวิชาที่ต้องเรียนในระดับสูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวคิดในสาระที่  7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัด

ส านักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนอยู่โรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 28 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนอยู่โรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย สังกัด

ส านักงาน    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  

(stratified  random  sampling) ตามลักษณะของประเภทโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้เคยเรียนเนื้อหา

ดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นประถมศึกษามาแล้ว และมีกลุ่มตัวอย่างที่ทดลอง จ านวน 126 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่น ามาใช้เป็นเนื้อหาหลักในการศึกษาแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  ของ

นักเรียน   ชั้นประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 

2. ความส าคัญของดวงอาทิตย์ 

3. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ 
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4. ระบบสุริยะ 

5. การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว 

6. การเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา 

7. ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และ

อวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัย

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ    2 ล าดับขั้น (two-tier multiple-choice diagnostic instrument) ตาม

แนวคิดของ Chandrasegaran, Treagust, and  Mocerino (2007, p. 296) จ านวน 54 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้

น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถาม ภาษาที่ใช้ แล้วปรับปรุงแก้ไข

ข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน          เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามแบบทดสอบวัดแนวคิดในสาระที่  7 ดาราศาสตร์    และอวกาศ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปรับปรุงแก้ไข สร้างเป็นแบบทดสอบชนิดค าถามปลายเปิด แล้วน าไป

ทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 42 คน น าค าตอบของนักเรียนที่ได้จาก

แบบทดสอบชนิดค าถามปลายเปิด และการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็น

แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีค าตอบที่ถูกต้อง 1 ค าตอบ และค าตอบที่เหลือเป็นแนวคิดที่

คลาดเคล่ือน และเว้นที่ว่างใต้ตัวเลือกของข้อสอบแต่ละข้อส าหรับให้นักเรียนเขียนเหตุผล  ในการ

เลือกตอบในข้อนั้น ๆ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของตัวเลือก ภาษาที่

ใช ้แล้วปรับปรุงแก้ไขตัวเลือกตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 จ านวน 44 คน และท าการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างกับนักเรียน จากนั้นท าการศึกษาเหตุผลของ

ค าตอบที่ได้จากการเขียนตอบเหตุผลที่เลือกค าตอบในข้อนั้น ๆ การสัมภาษณ์ของนักเรียน และการ

ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยแบบทดสอบชนิด

เลือกตอบ 2 ล าดับขั้น โดยใน 1 ข้อประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ

เหตุผลที่เลือกค าตอบ ในส่วนที่ 1 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ภาษาที่

ใช้ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างเกณฑ์การวิเคราะห์ค าตอบของแบบทดสอบวัดแนวคิดในสาระที่  7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา  กับกลุ่มแนวคิด และ ความเหมาะสมจากการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ

วัดแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข แล้ว

น าไปทดลองใช้ครั้งที่ 3 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน ได้แบบทดสอบวัดแนวคิดใน

สาระที ่7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าแบบทดสอบ

วัดแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 158 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100 จากนั้นได้ท าการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลมีความสมบรูณ์ทุกฉบับ และน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธีทางสถิติ  ในขั้นตอนต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าค าตอบของนักเรียนทุกคนในแต่ละข้อค าถามมา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ค าตอบของแนวคิด และจ าแนกเป็นกลุ่มตามระดับความสอดคล้องตาม

กรอบแนวคิดของ ประจวบ เรืองยังมี  (2542, หน้า 6) ที่ได้เสนอความเข้าใจแนวคิดไว้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดท่ีถูกต้อง หมายถึง ถ้าเลือกค าตอบและเหตุผลถูกต้อง ให้ 1 คะแนน 

2. แนวคิดที่คลาดเคล่ือน หมายถึง ถ้าเลือกค าตอบถูกแต่เลือกเหตุผลผิด ถ้าเลือกค าตอบผิดแต่

เลือกเหตุผลถูก และถ้าเลือกค าตอบและเหตุผลผิด ให้ 0 คะแนน 

และค านวณหาความถี่ของค าตอบในแต่ละกลุ่มและเปรียบเทียบค่าเป็นร้อยละ 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดของแบบทดสอบวัดแนวคิดในสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และ

อวกาศของนักเรียนชัน้ประถมศกึษา 

แนวคิดที่ต้องการวัด ข้อค าถามที ่
ค่าเฉล่ียของผลรอ้ยละตามกลุ่มแนวคิด 

กลุ่มแนวคิดที่ถูกตอ้ง กลุ่มแนวคิดที่คลาดเคล่ือน 

1. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 1-4 47.89 34.81 

2. ความส าคัญของดวงอาทิตย์ 5-6 69.94 26.58 

3. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  

    การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ 
7-11 32.44 28.69 

4. ระบบสรุิยะ 12-25 30.56 36.93 

5. การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึน้ตกของดวงดาว 26-33 26.79 26.16 

6. การเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา 34-45 30.02 25.32 

7. ความกา้วหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 46-54 35.04 27.69 

 หมายเหตุ คิดค่าเฉล่ียเฉพาะค าตอบที่มีค่าร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

  จากตารางท่ี 1 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 158 คน มีแนวคิดท่ีถูกต้องในสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มากท่ีสุด คือ แนวคิดท่ี 2 ความส าคัญของดวงอาทิตย์ เฉลี่ยร้อยละ 69.94 ในช่วง

ค าถามท่ี 5-6 และนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีถูกต้องในสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา น้อย

ท่ีสุด คือ แนวคิดท่ี 5 การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว เฉลี่ยร้อยละ 26.79 ในช่วงค าถามท่ี 26-33 มี

แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มากท่ีสุด คือ แนวคิดท่ี 4 ระบบ

สุริยะ เฉลี่ยร้อยละ 36.93 ในช่วงข้อค าถามท่ี 12-25 และนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนในสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์

และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา น้อยท่ีสุด คือ แนวคิดท่ี 6 การเกิดฤด ูข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา 

เฉลี่ยร้อยละ 25.32 ในช่วงข้อค าถามท่ี 34-45 
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อภิปรายผลการวิจัย 

แนวคิดที่ 1 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 

มีค าถามท้ังหมด 4 ข้อ ที่ใช้วัดแนวคิด ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พบว่า ค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดท่ีถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 47.89 และค่าเฉล่ียของผลร้อยละตาม

กลุ่มแนวคิดที่คลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากับ 34.81 อย่างไรก็ตามงานวิจัยในเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏผลแนวคิดที่

คลาดเคลื่อน 

แนวคิดที่ 2 ความส าคัญของดวงอาทิตย์ 

มีค าถามทั้งหมด 2 ข้อ ที่ใช้วัดแนวคิด ความส าคัญของดวงอาทิตย์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

ค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 69.94 และค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่ม

แนวคิดที่คลาดเคล่ือน   มีค่าเท่ากับ 26.58 สอดคล้องกับ ตรีคูณ โพธิ์หล้า (2554, หน้า 108) พบว่า 

นักเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน ร้อยละ 17.91 

แนวคิดที่ 3 การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ 

มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ ที่ใช้วัดแนวคิด การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน

กลางคืน และการก าหนดทิศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดท่ีถูกต้อง 

มีค่าเท่ากับ 32.44   และค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่คลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากับ 28.69 

อย่างไรก็ตามงานวิจัยในเรื่องนี้ ยังไม่ปรากฏผลแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน 

แนวคิดที่ 4 ระบบสุริยะ 

มีค าถามทั้งหมด 14 ข้อ ที่ใช้วัดแนวคิด ระบบสุริยะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉล่ียของผล

ร้อยละ ตามกลุ่มแนวคิดที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 30.56 และค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่

คลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 36.93 อย่างไรก็ตามงานวิจัยในเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏผลแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน   

แนวคิดที่ 5 การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว 

มีค าถามท้ังหมด 8 ข้อ ที่ใช้วัดแนวคิด การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 26.79 และค่าเฉล่ีย

ของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่คลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากับ 26.16 อย่างไรก็ตามงานวิจัยในเรื่องนี้ยังไม่

ปรากฏผลแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน 

แนวคิดที่ 6 การเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา 

มีค าถามท้ังหมด 12 ข้อ ที่ใช้วัดแนวคิด การเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 30.02 และ

ค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่คลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากับ 25.32 อย่างไรก็ตามงานวิจัยในเรื่องนี้

ยังไม่ปรากฏผลแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน 

แนวคิดที่ 7 ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

มีค าถามทั้งหมด 9 ข้อ ที่ใช้วัดแนวคิด ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉล่ียของผลร้อยละตามกลุ่มแนวคิดที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 35.04 และค่าเฉล่ีย

ของผลร้อยละตามกลุ่ม 
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แนวคิดที่คลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากับ 27.69 อย่างไรก็ตามงานวิจัยในเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏผลแนวคิดที่

คลาดเคลื่อน 

จากการศึกษาแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัด

ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย แสดงให้เห็นว่าถึงแม้นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอน

เนื้อหา ในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ทั้ง 7 แนวคิด มาแล้วนักเรียนก็ยังมีแนวคิดที่คลาดเคล่ือนใน

ทุกแนวคิด ซึ่งแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนนั้น พบประเด็นส าคัญที่น ามาสู่การอภิปรายได้ดังนี้ 

แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนเกิดจากความสับสนในการเรียนรู้ หรือการรับค าที่มีลักษณะคล้าย ๆ ซึ่งบาง

ค านักเรียนไม่สามารถแยกลักษณะที่แตกต่างของค า  หรือภาษาที่ใช้ได้ ท าให้นักเรียนมีแนวคิดที่

คลาดเคล่ือนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Osborn and Freyberg (1985,   pp. 12-13) ได้อธิบายธรรมชาติ

ความคิดของนักเรียนที่อาจท าให้เกิดแนวคิดที่คลาดเคล่ือนว่า  ธรรมชาติของนักเรียนพยายามสร้าง

ความคิดอย่างมีความหมาย โดยใช้ประสบการณ์ความรู้ ที่ได้จากการสอนของครู และการใช้ภาษา ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนในการพัฒนาความคิดอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจาก

ความคิดของนักวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ Suwimon (1989, pp. 15-18) ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกับการเกิด

แนวคิดที่คลาดเคล่ือนไว้ว่า น่าจะมาจากสาเหตุ 4 ประการ คือ ต าราเรียน การพัฒนาการด้านสติปัญญา

ของนักเรียน ภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร และครูบางคนมีแนวคิดที่คลาดเคล่ือนในเรื่องที่ตนสอน และ

สอดคล้องกับ Baker (1991, p. 330) อธิบายสาเหตุท่ีนักเรียนเกิดแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนว่า มาจากต ารา

เรียน ที่ท าให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ และความแตกต่างระหว่างภาษา ที่

นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันกับภาษาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียน 

จุดอ่อนของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ คือ แบบทดสอบวัดแนวคิดในสาระที่  7 ดาราศาสตร์และ

อวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้สร้างและพัฒนาขึ้นมา เพื่อส ารวจแนวคิดของนักเรียน ไม่ได้

คาดหวังในการเปล่ียนแปลงแนวคิดของนักเรียน เนื่องจากแนวคิดเหล่านี้ได้ฝังรากลึกลงในจิตใจของ

นักเรียน และ “เป็นการยากที่จะเปลี่ยน และเป็นอุปสรรคส าคัญในการสอน”(Tytler, 2002, p. 15) 

จุดแข็งของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ คือ แบบทดสอบวัดแนวคิดในสาระที่  7 ดาราศาสตร์และ

อวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สามารถน าไปใช้วัดแนวคิดของนักเรียนแต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูล

พื้นฐานต่อการวางแผน   การจัดการเรียนรู้ และหาแนวทางหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยในการปรับ

แนวคิดที่คลาดเคล่ือนของนักเรียน ให้เป็นแนวคิดที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ใหม่

เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักเรียนอย่างถูกต้อง  ในการเรียนระดับชั้นต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อัง

เวโรจน์วิทย์  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา บงกชเพชร กรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตสาห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมท้ังให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาใน

การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อม

พร หลินเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม ดร.สุวิทย์ คงภักดี นางธัญญา อุดอ้าย อาจารย์

ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ และนางจันทร์ทิพย์ ค าวัฒนา ครูช านาญการพิเศษ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจน
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แก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลวงได้อย่าง

สมบูรณ์และทรงคุณค่า 

กราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน ในจังหวัดสุโขทัยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ

และอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย เป็นอย่างดี ในการเข้าไปเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดี

ที่สุดเสมอมา 
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การศึกษาเปรียบเทียบค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กของญี่ปุ่นและเพลงกล่อมเด็กของไทย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กของญี่ปุ่นและไทย  ศึกษาเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นท้ังหมด  654 

เพลง  มีค าขู่ปรากฏในเพลงท้ังหมด  48 เพลง  มีค าขู่จ านวน  56  ค า  ศึกษาเพลงกล่อมเด็กไทยท้ังหมด 597 เพลง  มีค าขู่

ปรากฏในเพลงท้ังหมด  21  เพลง  มีค าขู่จ านวน  29  ค า  หลายเพลงมีค าขู่มากกว่า  1  ค า  ผู้วิจัยได้แบ่งของค าขู่ออกเป็น  2 

กลุ่มหลัก  คือ  กลุ่มค านามและกลุ่มค ากริยา  กลุ่มค านามได้ยึดหลัก  คน-สัตว์-สิ่งของและ สถานท่ี  ค านามดังกล่าวแบ่งย่อย

ได้อีกหลายกลุ่ม  ส่วนค ากริยามาจากค าขู่เก่ียวกับการกระท า  ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มของค าขู่ในเพลงท้ังสองชาติเพื่อเปรียบเทียบ

ออกเป็น  11  กลุ่ม  คือ  1)  ค าขู่เก่ียวกับคน  2)  ค าขู่เก่ียวกับค าขู่เก่ียวกับผีหรือสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนคน 3)  ค าขู่เก่ียวกับ

สัตว์  4)  ค าขู่เก่ียวกับแมลง  5)  ค าขู่เก่ียวกับอาหาร  6)  ค าขู่เก่ียวกับผลไม้  7)  ค าขู่เก่ียวกับเครื่องปรุงอาหาร  8)  ค าขู่

เก่ียวกับเสื้อผ้า  9)  ค าขู่เก่ียวกับสถานท่ี  10)  ค าขู่เก่ียวกับการกระท า  และ 11)  ค าขู่อ่ืนๆ  

 ผลวิจัยพบว่า  ค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและไทยพบค าขู่เก่ียวกับสัตว์มากท่ีสุด  คาดว่าสัตว์มีความน่ากลัวใน

ตัวของมันเองท าให้น ามาใช้ขู่ได้ดี  ผู้วิจัยได้เปรียบเหมือนและเปรียบต่างแล้วคาดว่าค าขู่ต่างๆ  มาจากสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่

ล้อมรอบของผู้เลี้ยงเด็ก  ท าให้เห็นสภาพความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็กจากสิ่งแวดล้อมทาง

ภูมิภาคและสังคม  นอกจากค าขู่แล้วยังมีค าปลอบอยู่ในเพลงกล่อมเด็กเดียวกัน  แสดงว่าผู้ร้องไม่ได้คิดขู่เด็กให้กลัวอยา่ง

เดียว  แต่เป็นการบอกโดยอ้อมว่าถ้าท าดีจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร  ถ้าท าไม่ดีจะได้รับบทลงโทษอย่างไร   

ค าส าคัญ: เพลงกล่อมเด็กไทย,  เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น,  การขู ่  

 

Abstract 

 This research is intent to compare the threat words between Japanese and Thai lullaby. Japanese lullaby 

has threats appeared in 48  songs with 55  words. Thai lullaby has threat appeared in 21  songs with 29  words. 

There are several songs appear in more than 1 threat. The researcher categorise the threats by 2 main groups, which 

are Noun and Verb group. Noun group represent living creature, item, and place. Moreover, Noun can be separated 

into many different groups. So, the researcher will separate the threat to compare those two types of lullaby into 11 

groups: 1) Threats about human 2) Threats about ghost or shaped like a person 3) Threats about animals 4) threats 

about insects 5) threats about food 6) threats about fruit 7) threats about seasoning 8) threats about clothes and 

9) threats about places 10) threats about action and 11) other threats  

 The result found that Japanese lullaby has threats about animals the most. Thai lullaby has threats about 

animals the most. Both nations have threats about animals the most. Researcher assumed that because most animals 

are frightening. It is effective to use animal to scare children. Researcher compared and contrast then assumed that 
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threat words are originated from environment that surrounds the society. It shows culture and parenting similarities 

and differentiates from two geographical societies. In addition, there are words to soothe or opposite of threat in the 

same lullaby. It is show that the parents did not only frighten children. But also indirectly tell children that good 

behavior will be rewarded, bad behavior will be punished. 

Keywords: Keywords: Japanese Lullabies, Thai Lullabies, Threat 

 

บทน า 

  เพลงกล่อมเด็ก เป็นเพลงที่แม่หรือคนเล้ียงเด็กขับกล่อมเพื่อให้เด็กได้หลับซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณ

กาล  ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่  ใครเป็นคนคิดค้น  ดังที่  ผะอบ  โปษะกฤษณะ ( 

2527, หน้า  75)  กล่าวว่า  เพลงกล่อมเด็กเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ  ดังนั้นจึงยากที่จะสืบสาวต้นตอหรือ

ที่มาได้ว่าเริ่มต้ังแต่สมัยใด  รู้เพียงแค่ว่าน่าจะมีวิวัฒนาการมาจากการเล่านิทาน  หรือนิยายให้เด็กฟังเวลา

นอน เพื่อให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินและหลับง่าย  ด้วยลีลาช้าๆ  บรรยากาศสงบของเพลงกล่อมเด็กนั่นเอง  

ส่วนเนื้อหามีตั้งแต่อ่อนโยนเหมาะกับเด็ก  ไปจนถึงเสียดสีประชดสังคม 

 ประเทศญี่ปุ่นก็มีเพลงกล่อมเด็กเช่นเดียวกับประเทศไทย  โยชิโกะ นิชิดะเตะ  ( Yoshiko  

Nishidate )   กล่าวถึงเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นไว้ดังนี้ 

  “ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมการขับร้องเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่สมัยโบราณ

กาล  เพลงกล่อมเด็กของญี่ปุ่นเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 14 ปลายสมัยคามาคุระโดยได้รับการบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไว้ใน  shoutokutaishiden   เมื่อ ค.ศ. 574  เมื่อเจ้าชายโชโตะคุ ประสูติมีแม่นมเล้ียงดู 5 คน  

มีคนหนึ่งได้ใช้เพลงกล่อมเด็กขับกล่อม  เพลงกล่อมเด็กจึงกลายเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องไห้เด็กได้ผ่อนคลาย

และหลับสนิทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา“  ( อ้างถึงใน โสภา  มะสึนาริ, 2555, หน้า 1 ) 

 ดังนั้นเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น  นับเป็นส่ือพื้นบ้านเก่าแก่ที่มีคุณค่าแขนงหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงองค์ความรู้

ในการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นสะท้อนวิธีการเลี้ยงดูเด็กและวิถีชีวิตของ

คนญี่ปุ่นตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  ไม่ต่างจากของไทยที่เนื้อหาของเพลงมีท้ังการแสดง

ความรัก  ความเอื้ออาทรระหว่างแม่และลูก  เช่น  เพลงกล่อมเด็กเมืองจิคุเซ็นชิมะของจังหวัดฟุคุโอะคะ  

โดยมีเนื้อเพลงว่า   

 

椎の山通れば 

椎がぼろりぽろりぽろりと 

おひとつ拾うて かみわった 

もひとつ拾うて かみわった 

始めの方は 虫食らい 

後の方は 美しか 

美しか方は みえ ○○ちゃんに 

虫食らいの方は ばばさんに 
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shii no yama tooreba 

shii ga borori porori porori to 

ohitotsu hiroute kamiwatta 

mohitotsu hiroute kamiwatta 

hajime no kata wa mushi kurai 

ato no hou wa oishika 

oishika kata wa mie …chan ni 

mushi kurai no hou wa baba san ni 

 

ถ้าผ่านภูเขาชิอิ 

ผลชิอิจะหล่นลงมา 

เก็บผลชิอิ แล้วขบมัน 

เก็บผลชิอิอีก แล้วขบมัน 

ค าแรก กัดบริเวณที่แมลงกิน 

ค าต่อไป อร่อย 

บริเวณที่อร่อย ให้มิเอะจังกิน 

บริเวณที่แมลงกิน ให้ยายกิน 

 

 สรุปเนื้อหาของเพลงดังกล่าว  คือ  มียายแม่ลูกสามคนเดินไปหาผลไม้  แม่จะเอาส่วนที่แมลงยัง

ไม่ได้เจาะกินผลให้ลูกได้กิน  ส่วนที่แมลงเจาะกินไปแล้วยายจะเป็นคนกินเอง  แสดงให้เห็นถึงการน าส่ิงที่

ดี มอบความรักต่อลูกหลานอย่างชัดเจน  และยังปรากฏการขู่ในเนื้อหาของเพลงด้วยค าต่างๆ  เพลงกล่อม

เด็กญี่ปุ่นมีหลายตัวอย่างที่แสดงถึงการขู่เด็กด้วยการเอ่ยชื่อสัตว์ โดยมากสัตว์ที่น ามาใช้ในการขู่เป็นสัตว์ที่

เด็กมีจินตนาการภาพหรือรู้จักดีอยู่แล้ว หรือขู่ด้วยส่ิงที่แสดงความน่าสะพรึงกลัว เพื่อให้เด็กเกิดความกลัว

และจะได้นอนหลับ เช่น  เพลงกล่อมเด็กเมืองมิยาโคะ โนะ โจ  มีเนื้อหาดังต่อไปนี้   

 

ちにれちにれ 

ちにれちにれ 

ちにれちにれ 

わんわんさんが来っど 

ちにれちにれ 

よかどよかど 

ちにれちにれ 
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chinire chinire 

chinire chinire 

chinire chinire 

wanwan san ga kud do 

chinire chinire 

yokado yokado 

chinire chinire 

 

นอนเสียเถิด เจ้านอน 

นอนเสียเถิด เจ้านอน 

นอนเสียเถิด เจ้านอน 

เสียงผีจะมา 

นอนเสียเถิด เจ้านอน 

เป็นเด็กดี 

นอนเสียเถิด เจ้านอน 

 

 โดยเพลงที่ยกตัวอย่างมา  มีเนื้อหาว่า  ถ้าไม่ยอมนอน ผีจะมาหา  และมีอีกหลายๆ  เพลงที่มีค าขู่

เกี่ยวกับสัตว์  เช่น  ถ้าเจ้าไม่ยอมนอน  เจ้าหมาป่าจะมาเอาไปกิน  เป็นต้น  (โสภา มะสึนาริ, 2555)  

แสดงว่าผีหรือวิญญาณและสัตว์มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนญี่ปุ่นก่อให้เกิดความกลัว 

 ผู้วิจัยเคยคิดมาตลอดว่าถ้าเนื้อเพลงในเพลงกล่อมเด็กมีแต่ค าที่ท าให้ผู้ร้องคือแม่หรือคนเล้ียง

เด็กรู้สึกร้องได้อย่างสบายใจ  และให้ลูกหลานฟังได้โดยไม่วิตกกังวล  แต่กลับพบว่าในเนื้อหาของเพลง

กล่อมเด็กของญี่ปุ่นและไทยปรากฏค าขู่ออกมามากมาย  ยกตัวอย่างเช่น  เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีค าที่

ปรากฏว่า  “ถ้าไม่ยอมนอน ผีจะมาหา”  ส่วนเพลงกล่อมเด็กไทยมีค าที่ปรากฏว่า  “ถ้าไม่นอน  ตุ๊กแกกิน

ตับ”  เป็นต้น  การขู่  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.  2554  หมายถึง  

การท าให้อีกฝ่ายกลัว  ความกลัวเป็นส่ิงที่บ่งบอกส่ิงที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือธรรมชาติแวดล้อม  เมื่อ

เกิดความกลัวจะต้องสร้างส่ิงคุ้มกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและส่ิงรอบข้าง  เราได้พบค าเหล่านี้

อยู่มากในเพลงกล่อมเด็ก  ดังที ่ วิรยา  ตาสว่าง  ( 2550,หน้า  4 )  กล่าวว่า แม้ว่าเพลงกล่อมเด็กจะขับ

กล่อมเด็กเพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลินในเวลานอนและนอนหลับได้ง่ายก็ตาม  แต่ถ้าผู้ร้องมีความขัดแย้ง

ภายในจิตใจก็อาจจะระบายความคับข้องใจนั้นออกมาผูกขึ้นเป็นเพลงกล่อมเด็กได้  ดังนั้น  เพลงกล่อม

เด็กบางส่วนจึงมีเนื้อหาตัดพ้อต่อว่า  การล้อเลียน  ปัญหาครอบครัว  หรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัว

เด็กอยู่ในเนื้อหาเพลงกล่อมเด็กด้วย  การขู่จึงเป็นการใช้ค าในรูปแบบหนึ่งที่ต้องการจะส่ือให้เด็กรู้ถึงภัย

อันตรายผ่านทางเพลงนั้นๆ  

 ผู้วิจัยคิดว่า ค าขู่น่าจะเป็นส่ิงที่แสดงความรู้สึกของผู้เล้ียงเด็ก การใช้ชีวิต ความแตกต่างระหว่าง

ไทยและญี่ปุ่นได้อีกมุมมองหนึ่ง  เหตุผลในการห้ามปราบด้วยการขู่เพื่อต้องการให้เด็กเข้าใจ เหตุผลใน
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การหลอกเด็กเพื่อไม่ให้เด็กพบอันตราย ค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กจึงน่าจะเป็นมุมมองที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม

ความคิดของทั้งสองประเทศได้อีกแง่มุมหนึ่ง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้  ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค าขู่ที่อยู่ใน

เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น  น ามาเปรียบเทียบกับค าขู่ของไทยว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  และสะท้อนเรื่องใด

ผ่านค าขู่เหล่านี้ 

 

ภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเอกสารและงานวิจัยออกเป็น 3  หัวข้อ  ได้แก่  1. เอกสารและงานวิจัย

เกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นที่ปรากฏค าขู่  2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กไทยที่ปรากฏ

ค าขู่  3. การอบรมเล้ียงดูเด็กญี่ปุ่นและเด็กไทย 

1.เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นที่ปรากฏค าขู่   

 โชโกะ ชีนะ ( Shoko Shina ) ( 2553 )  ศึกษาการใช้ค ากริยาภาคแสดงของ“การขู่” และ “การ

ปลอบ” ที่มีอยู่ในเพลงกล่อมเด็กกับพื้นทีท่ีพบเพลงกล่อมเด็ก  เพื่อเปรียบเทียบการใช้ค าทั้งสองประเภท

ที่ใช้ในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศญี่ปุ่น  ผลการวิจัยพบว่า  ในแต่ละพื้นที่จะใช้ค ากริยาภาคแสดงต่อการขู่และ

การปลอบไม่เหมือนกัน  ได้แก่  ทางญี่ปุ่นตะวันตกจะชี้ให้เห็นการขู่ด้วยค ากริยาที่บ่งบอกถึงการลงโทษ

หรือการให้รางวัลท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ด้วยของมันเอง  ส่วนทางญี่ปุ่นตะวันออกมีท้ังค ากริยาภาคแสดง

ในการขู่และการปลอบ  แต่พบจ านวนการขู่มากกว่า ส่วนทางญี่ปุ่นทางตะวันตกพบการปลอบมากกว่า 

ภูมิภาคคิวชูพบการใช้ค ากริยาภาคแสดงทั้งการขู่และการปลอบทั้งสองแบบ  ทางภูมิภาคคันโต จูบุ และคิว

ชู  ผู้ร้องเองเป็นคนขู่เด็กหรือท าให้เด็กกลัว  ทางภูมิภาคโทโฮคุผู้ร้องจะไม่ใช่คนท่ีขู่เด็กหรือท าให้เด็กกลัว  

ส่วนภูมิภาคคินขิและชิโคะขุจะพบทั้งสองอย่าง  ทางญี่ปุ่นทางตะวันออกปรากฏการใช้ค ากริยารูปถูกกระท า

มากที่สุด ส่วนทางญี่ปุ่นทางตะวันตกจะพบการใช้ค ากริยารูปไม่ถูกกระท ามากที่สุด  ทางเขตญี่ปุ่น

ตะวันออกภูมิภาคคินขิ  และในภูมิภาคชิโคะขุจะพบการส่ังให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นมาขู่เด็กหรือท าให้เด็กกลัว

มากกว่าตัวผู้เล้ียงขู่เด็กด้วยตัวเอง 

 โสภา  มะสึนาริและคณะ ( 2555 )  ศึกษาเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นจ านวน  39  เพลง  ปรากฏค าขู่

ทั้งหมด  7  เพลงด้วยกัน  มีค าที่ปรากฏดังนี้  

 1.  เด็กที่ไม่ยอมนอน จะให้ใส่ชุดลาย  

 2. เด็กที่ไม่ยอมนอน จะให้ใส่ชุดสีด า  

 3. ถ้าร้องโยเย จะไม่มีพี่คอยดูแล 

 4. ร้องไห้ตอนตื่นนอน เป็นเด็กน่าเกลียด ลองดูหน้าเด็กคนโน้นซิ ตาเหมือนลิง ปากเหมือนจระเข้ 

หน้าเหมือนยักษ์เอ็นมะ   

 5. เสียงผีจะมา  

 6. ถ้าเจ้าไม่ยอมนอน เจ้าหมาป่าจะมาเอาไปกิน  

 7. เจ้าไก่ป่าเห็นหรือไม่ว่าถูกแมวจับกิน 

 ค าขู่ในที่นี้  เป็นค าขู่ที่แสดงถึงการแต่งกายที่น่าจะมีผลต่อความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยก่อน  การ

บอกว่าจะไม่มีพี่เล้ียงดูแล  เป็นการแสดงถึงบางครอบครัวก็หาคนเล้ียงเด็กมาดูแลแทนตนเอง  ท าให้พี่
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เล้ียงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อเด็กมากขึ้น  ถ้าพี่เล้ียงไม่มาดูแล  เด็กอาจจะร้องให้งอแงได้  การเทียบกับ

สัตว์หรือผ ี เป็นการแสดงถึงความน่าเกลียดน่ากลัวจากรูปร่างภายนอกและการกระท าอันโหดร้ายของสัตว์

เหล่านั้น  แต่ผีและยักษ์ยังไม่มีหลักฐานถึงการปรากฏอยู่จริง  แต่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อท่ีน่ากลัวและจับ

ต้องไม่ได้ของคนญี่ปุ่นสมัยนั้น 

 อากิโกะ  ทาคามาซึ  ( Akiko Takamatsu )  ( 2545 ,หน้า 2 )  อ้างเนื้อหาในหนังสือของมิกิตะ 

อิสาโอะ ( Migita Isao ) ชื่อ “คนเล้ียงเด็กกับเพลงกล่อมเด็ก ชนเผ่าและดนตรี”  ได้รวบรวมเพลงไว้ใน

บทที่สอง  มีเนื้อร้องของเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นที่แสดงถึงความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและมีค าขึ้นต้นที่แสดงการขู่

ที่ว่า  “ถ้าไม่รีบนอน จะ...” ซึ่งตรงกับเอกสารเรื่อง子守唄にみられる脅し言葉 ( ค าขู่ที่

พบได้ในเพลงกล่อมเด็ก ) ( ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2549) มีหลักฐานปรากฏว่า  มีเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น

ปรากฏค าขู่  เมื่อเกริ่นด้วยค าว่า  “ถ้าร้องไห้”  หรือ  “ถ้าตื่น”  ความหมายหลังค านี้จะมีความหมายในเชิง

ขู่  เช่น  ถ้าไม่นอนจะถูกเหย่ียวโฉบไป  ถูกหมาป่ากิน  หนูจะมาลากตัวไป  ผีจะมาหา  เป็นต้น 

 จากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีค าขู่ปรากฏออกมา  โดยมี

ทั้งค านามในส่วนของคน  สัตว์  ส่ิงของ  และค ากริยาในรูปแบบต่างๆ 

2.เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กไทยที่ปรากฏค าขู่ 

 เยาวเรศ  ศิริเกีรยติ  (2521)  ได้นิยายเพลงกล่อมเด็กไทยไว้ว่า  เพลงส าหรับขับร้องกล่อมเด็ก

ให้ได้รับความเพลิดเพลินในเวลานอน  และต้องการให้เด็กหยุดอ้อน  บางครั้งเพลงกล่อมเด็กจะช่วยผ่อน

คลายความเหนื่อยหน่ายของผู้เล้ียง  อีกทั้งเป็นการใช้เพลงระบายความในใจของผู้ร้องอีกด้วย  ไม่ทราบ

ที่มาว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหน 

 สุนีย์  เล่ียวเพ็ญวงษ์  และกุลธิดา ท้วมสุข  ( 2545 ) ได้อธิบายเกี่ยวกับการขู่ในเพลงกล่อมเด็ก

ไว้ว่า  การขู่ในเพลงกล่อมเด็กอีสานนอกจากจะน าชนิดของสัตว์   เช่น  ตุ๊กแก  แมวโพง  นกฮูก  มาขู่

เช่นเดียวกับเพลงกล่อมเด็กทั่วไปแล้ว  ยังมีการกล่าวถึงต ารวจและนายอ าเภอมาขู่ให้เด็กกลัวอีกด้วย  เช่น  

“นายอ าเภอตีเบอร์หัวล้าน  เจ้าบ่ย่านเพิ่นสิมาตอนบี”  การกลัวเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้  และผู้ให้

การเรียนรู้ก็คือผู้ใหญ่นั้นเอง  ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ปลูกฝังความกลัวให้แก่เด็กโดยวางเงื่อนไขกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  (  

อ้างถึงใน จันทมาศ, 2515 )  เช่น  ในบทร้องกล่อมที่ว่า   

  

“นอนเสียเถิดลูก  เจ้านกฮูกจะกินตับ” 

“เจ้าบ่นอนตุ๊กแกจะกินตับ” 

“เจ้าบ่นอนแมวโพงสิขบแก้ม” 

“เจ้าบ่นอนแมวน้อยจะกินตา” 

 

 การขู่ให้เด็กกลัวสัตว์หรือส่ิงรอบๆ ตัว  เป็นการวางแผนพฤติกรรมที่ต้องการโดยไม่ค านึงถึง

เหตุผลตามหลักความเป็นจริง  ซึ่งจะมีผลต่อบุคลิกภาพของเด็กต่อไปในอนาคต  ท าให้เป็นขาดความ

มั่นใจ  ไม่กล้ารับผิดชอบ  ไม่กล้าตัดสินใจและขาดการริเริ่ม  แต่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบที่

ก าหนดให้  ( อ้างถึง  ยัง  พิทยานิยม, 2508 )  ซึ่งหากพิจารณาในแง่การปกครอง  อาจจะสะดวกและง่าย
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ส าหรับผู้ปกครอง  เพราะจะเป็นคนหัวอ่อน  ปกครองง่าย  สอดคล้องกันกับเพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหาใน

การสร้างความกลัว  ต ารวจและนายอ าเภอ  ซึ่งคือผู้ปกครองจากทางการ  ชาวอีสานให้ความเกรงกลัวต่อ

ผู้ปกครองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  เป็นลักษณะที่ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม  อาจเป็นเพราะชาวอีสานในอดีต

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนลาว  เป็นคนลาวที่อพยพในสภาพของผู้อยู่อาศัย  จึงมีความย าเกรงคนไทยเจ้าของ

พื้นที่โดยเฉพาะคนไทยมีมาพร้อมกับอ านาจรัฐ  ผู้ใหญ่จึงได้ถ่ายทอดความกลัวนี้ให้แก่เด็กเล็กด้วย  บทขู่

ในเพลงกล่อมเด็กน่าจะมีส่วนไม่น้อยในการหล่อหลอมบุคลิกภาพของคนอีสานให้มีลักษณะอ่อนน้อมถ่อม

ตน  ไม่ค่อยมั่นใจในการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พอใจในชีวิตที่เรียบง่าย  และมีความย าเกรงต่อ

อ านาจรัฐท่ีผ่านมาในลักษณะของผู้บริหารระดับต่างๆ  จนถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้มีส่วนร่วมใน

การบริหารท้องถิ่นด าเนินได้ไม่ดีมากเท่าที่ควร   

 ลัดดา  เหมทานนท์  ( 2529 )  ศึกษาเรื่อง  เพลงเด็กภาคใต้  :  บทปลอบเด็ก  บทขู่เด็ก  บท

ล้อเด็กและบทเด็กเล่น  ในบทท่ี  2  บทขู่เด็ก  (  หน้า 8- 12 )  กล่าวไว้ว่า  ในเพลงกล่อมเด็กภาคใต้  

จะมีบทขู่เด็ก พ่อแม่หรือพี่เล้ียงจะเอาชื่อสัตว์ต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมาแต่งเป็นค าคล้องจองไว้ขู่เด็กใน

ยามท่ีเด็กไม่ยอมนอน  หรือดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ผู้ใหญ่บอก  บทขู่จะใช้ต่อเมื่อ  การกล่อมหรือการ

ปลอบไม่ได้ผล 

 สุกัญญา  ภัทราชัย  (  2523,หน้า  37- 42 ) อธิบายโครงสร้างของเพลงกล่อมเด็กอีสานไว้ว่า  

แบบโครงสร้างเพลงกล่อมเด็กอีสานจะแบ่งเป็นตามอนุภาคในทฤษฏีโครงสร้างของอลัน  ดันดีส  ( Alan 

Dundes )  พบว่าเพลงกล่อมเด็กอีสานประกอบไปด้วยอนุภาค : การปลอบ  การขู่  การให้สินบน  และ

การขอ  โดยผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงอนุภาคการขู่เพียงอย่างเดียว  มีดังต่อไปนี้ 

 “อนุภาคการขู่  คือ การน าส่ิงน่ากลัวมาขู่ให้เด็กกลัวจะได้หลับโดยเร็ว  แม่จะได้ไปท าธุระที่อื่น  ส่ิง

ที่น ามาใช้ขู่ได้แก่  สัตว์ที่ท าให้เด็กกลัว  อาจจะพาดพิงไปถึงเพื่อนบ้าน  จัดเป็นอนุภาคแบบที่  1   เป็น

แบบโครงสร้างที่ส้ันที่สุด  คือ มีแบบเดียว  สัตว์ที่น ามาขู่ในเพลงกล่อมเด็ก   ได้แก่  แมลง  หิ่งห้อย  

ตุ๊กแก  แมวโพง  แมวเป้า(แมวหง่าว)  แมวน้ า  ไก่   เป็ด  นกฮูก  ปลาปักเป้า  เสือ  ชะนี  ผี  เพื่อนบ้าน” 

 จากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าเพลงกล่อมเด็กไทยมีค าขู่ปรากฏออกมา  แต่

แสดงให้เห็นเป้าหมายในการขู่เพื่อให้เด็กหลับ 

3. การอบรมเล้ียงดูเด็กญี่ปุ่นและเด็กไทย 

 ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างบทความการอบรมเล้ียงดูเด็กญี่ปุ่นจากหนังสือแปลเรื่องดอกเบญจมาศกับ

ดาบซามูไร (รุธ  ฟุลตัน  เบเนดิคท์, 2525)  และการอบรมเล้ียงดูเด็กไทยจากหนังสือเรื่องหลักการและ

รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย (ทิศนา  แขมมณี,  2535)  ดังนี้ 

 การอบรมเล้ียงดูเด็กญี่ปุ่น 

 ในระยะเดือนแรกเด็กจะไม่ถูกน าไปไหนเลย  เด็กจะนอนบนเบาะหรือถูกแม่อุ้มเท่านั้น เมื่ออายุ

ประมาณเดือนกว่า  จะถูกน าไปถวายที่ศาลเจ้าท้องถิ่น  เป็นความเชื่อว่าหลังจากนี้สามารถพาลูกออกไป

ไหนข้างนอกได้แล้ว แม่จะผูกลูกติดข้างหลังของแม่โดยมีผ้ารัดเด็กไว้  เวลาอากาศหนาวแม่จะใส่เส้ือคลุม

ทับตัวเด็กไว้อีกที  พวกพี่  ๆ  ที่โตแล้วก็สามารถเล้ียงเด็กน้องได้เหมือนแม่  เมื่อผูกหลังแล้วพวกพี่  ๆ   

จะกระโดดหรือวิ่งเล่นก็ท าได้สะดวก  การท าเช่นนี้ท าให้เด็กเล็กมีชีวิตนอกบ้านไม่กลัวคนแปลกหน้า  มี
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ความเฉลียวฉลาด  เพราะเห็นมากรู้มาก เวลาที่แม่จะท างานก็จะคลายเชือกรัดออก เอาเด็กวางบนเบาะ แต่

พอจะไปข้างนอกบ้านก็จะผูกเด็กติดหลังอีก แม่จะพูดกับลูก ร้องเพลงให้ฟัง การเคล่ือนไหวทางร่างกาย

ของแม่ท่ีแสดงออกไปจะถูกศึกษาและเลียนแบบโดยลูก ลูกจะค่อยๆเรียนรู้และเคยชิน เช่น เวลาแม่ก้มตัว

ท าความเคารพผู้อื่น ก็จะท าให้ลูกที่ผูกติดหลังต้องก้มตามไปด้วยเช่นกัน เหมือนได้ร่วมปฏิบัติมารยาท

สังคมแบบนี้ด้วย เด็กๆ  จะเริ่มเรียนรู้ด้านศาสนาเมื่อไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์ต่างๆ  เพราะจะได้รับการ

ประพรมน้ ามนต์จากพระ  เด็กจะเริ่มถูกปลูกฝังทางศาสนาจาการยึดถือและการปฏิบัติภายในครอบครัวซึ่ง

มักจะเป็นศาสนาพุทธหรือไม่ก็ชินโต  และมีศาลอยู่บริเวณบ้าน  เหตุผลอันหนึ่งที่ผู้คนไม่อยากจากบ้านไป

ค้างคืนที่อื่นเพราะรู้สึกขาดความอบอุ่นจากการคุ้มครองของวิญญาณของบรรพบุรุษ    ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง

เป็นเครื่องปกป้องรักษาท าให้บ้านปลอดภัย  นอกจากนั้นในหมู่บ้านก็จะมีศาลเจ้าของหมู่บ้านเป็นที่อยู่ของ

เทพยดาอารักษ์ที่คอยคุ้มครองดูแลหมู่บ้าน  พวกแม่จะสบายใจถ้าลูกๆ  ไปเล่นในบริเวณศาลเจ้าเพราะถือ

ว่าเป็นที่ปลอดภัย  ในวัยเด็กเม่ือจะเข้าโรงเรียนตอนแรกแม่อาจจะใช้ขนมล่อและอาศัยส่ิงศักดิ์สิทธิ์ช่วยผูก

ใจอีกชั้น  เช่น  พาเด็กไปวัดชินโตหรือทางศาสนาพุทธให้พระอบรมแนะน าเด็กที่งอแงไม่เชื่อฟัง  โดยดูวัน

เดือนปีเกิดของเด็กด้วย  และให้ศีลให้พร 

            ชายญี่ปุ่นทุกคนต้องการมีลูกชาย เพื่อว่าในแต่ละวันลูกชายจะได้บูชาวิญญาณ เพื่อความทรงจ า

แก่เขาเมื่อถึงแก่กรรมแล้ว เขาต้องการลูกชายเพื่อสืบทอดเชื้อสายและเพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติ-ยศชื่อเสียง

และมรดกของครอบครัว   ผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน การมีลูกไม่เพียงเพื่อผลทางความสุขทางใจ แต่เธอยังได้

สถานภาพที่สูงขึ้นเมื่อเป็นมารดา  หญิงที่สมรสแล้วไม่มีลูกจะอยู่ในฐานะที่ขาดความปลอดภัยอย่างย่ิงใน

ครอบครัว  แม้ว่าจะยังได้รับการยอมรับให้อยู่ในครอบครับก็ตาม  ภายในบ้านเด็กผู้หญิงจะถูกจ ากัด

มากกว่าเด็กผู้ชาย โดยจะมีภาระในงานบ้านมากกว่าและจะได้ของขวัญหรือการเอาอกเอาใจน้อยกว่า พอ

อายุได้เก้าขวบทางโรงเรียนจะเริ่มแยกชั้นเรียนระหว่างชายกับหญิงออกจากกัน และเด็กผู้หญิงจะเริ่มถูก

เตือนจากแม่ว่าการพูดคุยกับเพศตรงข้ามไม่เหมาะ สมอย่างไร เด็กผู้ชายนั้นต้องเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ

โลกตามแบบฉบับคนญี่ปุ่นโดย เริ่มตั้งแต่อายุสิบขวบ เขาจะต้องเรียนรู้ถึงการรักษาชื่อเสียง การปฏิบัติ

ตอบโต้กับฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นโดยทั่วไปคนญี่ปุ่นมักหันเหความรู้สึกก้าวร้าวต่อผู้อื่นมากระท าต่อ ตนเอง

โดยการเก็บกดไว้มากกว่าที่จะใช้ความรุนแรงต่อบุคคลอื่นจริงๆ  ในเรื่องของการอบรมเด็กแบบญี่ปุ่น การ

ฝึกหัดเด็กในเรื่องการส ารวมอิริยาบถนี้อาจเริ่มต้ังแต่ก่อนเด็กอายุได้ สองขวบ โดยการสอนให้หัดนั่งให้ถูก

วิธีก่อน คือ นั่งคุกเข่าให้หน้าแข้งแนบกับพื้น น้ าหนักตัวอยู่บนน่อง การนั่งแบบญี่ปุ่นเช่นนี้ ตอนแรก

อาจจะล าบากส าหรับเด็กๆ แต่ต่อมาก็จะชินและปฏิบัติได้ นอกจากนั้นยังมีการฝึกสอนท่านอน โดยเฉพาะ

เด็กผู้หญิงจะถูกพ่อแม่เข้มงวดมาก เพราะถือว่าหญิงใดนอนไม่เรียบร้อยตามแบบที่สังคมยอมรับเมื่อมีผู้

พบเห็นจะ เป็นที่น่าละอายมาก ส่วนเด็กชายนั้นไม่ได้มีการเข้มงวดเรื่องท่านอน ในญี่ปุ่นการเข้มงวดเรื่อง

กฎเกณฑ์ต่างๆดังเช่นที่กล่าวมาจะมีมากในสังคมของชนชั้นสูงมากกว่าชนชั้นต่ า 
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การอบรมเล้ียงดูเด็กไทย 

 บ้านเรือนในสมัยก่อนเป็นบ้านหลังใหญ่เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่  หรือครอบครัวขยาย  อาศัย

อยู่ในบ้านเรือนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ของเครือญาติ  แต่ละครอบครัวประกอบด้วย  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ลุง  ป้า  

น้า  อา  พ่อ  แม่ และลูกหลาน  ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะดีก็จะมีบ่าวไพร่ หลายบ้านจึงมีสัตว์เลี้ยงต่างๆ  

ที่ใช้งานหรือดูเล่น  เช่น  สุนัข  แมว  วัว  ควาย  นก  เป็นต้น  เด็กที่ได้เล่นกับสัตว์เล้ียงเหล่านี้ท าให้เด็ก

ได้เรียนรู้  และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติท่ีเป็นสัตว์เล้ียงเหล่านี้   

 วิธีอบรมเล้ียงดู  ผู้ท่ีท าหน้าที่เล้ียงดูเด็กมีท้ัง  พ่อ  แม ่ ปู่  ย่า  ตา  ยาย  และพี่  ในการเลี้ยงทารก

แม่จะมีบทบาทที่ส าคัญมากกว่าผู้อื่นในการเล้ียงดู  มีการใช้บทเพลงเห่กล่อมเด็กเวลานอน ท านองเพลงมี

ความไพเราะ  ช่วยท าให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน  ฟังแล้วสบายใจ  มีความสุข  เนื้อเพลงที่ใช้กล่อมเป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  ค่านิยม  คุณธรรม  บางเพลงเป็นเรื่องราวนิทานสอนให้เด็กมี

เมตตาคุณธรรม  อวยพรให้เด็กมีความสุข  เชื่อฟังพ่อแม่  บางเพลงสอนให้เด็กรู้วิธีเคล่ือนไหว  เป็นต้น  

ผู้เล้ียงเด็กเชื่อว่า  รักวัวให้ผูกให้ลูกให้ตี  และถ้าเด็กเกิดใหม่จะออกนอกชาคาครั้งแรกให้ใช้ดินหม้อป้าย

หน้าผาก  เพราะผีจะจ าไม่ได้ 

 การเล่นของเด็กและการละเล่นของเด็ก  การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่มีแบบแผน

อย่างเป็นทางการ  เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นกับส่ิงที่อยู่รอบตัว  เช่น  เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเล่นหม้อข้าว

หม้อแกง  เล่นขายของ  เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเล่นโลดโผน  ปีนป่ายต้นไม้  การละเล่นบางอย่างต้องมี

อุปกรณ์ในการเล่นประกอบ  ซึ่งมักเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นหรือจากธรรมชาติหรือประดิษฐ์ขึ้นเอง  เช่น  

กิ่งไม้เล็กๆ  กาบมะพร้าว  ก้อนหิน  เชือก  เมล็ดผลไม้  เปลือกหอย  ผ้าขาวม้า  เป็นต้น   

 จากบทความข้างบน  การอบรมเล้ียงดูเด็กของคนญี่ปุ่นและคนไทยจะมีการใช้เพลงร้องกล่อมให้

เด็กฟังเพื่อให้เด็กเพลิดเพลิน  และมีส่วนที่แสดงถึงการเลี้ยงเด็กที่ต้องเกี่ยวข้องศาสนารวมไปถึงวิญญาณ

ผีสางด้วย  แต่การเล้ียงดูของไทยจะเล้ียงดูแบบสบายๆ ใครก็ดูแลเด็กได้ ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของเด็ก ส่วนของญี่ปุ่นจะให้แม่เป็นคนดูแล  ไม่ค่อยให้อยู่ห่างบ้านเพราะต้องการให้วิญญาณของ

บรรพบุรุษคุ้มครอง  ส่วนต าแหน่งในบ้านทางญี่ปุ่นจะเคร่งครัดมากกว่าของไทย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและเพลงกล่อมเด็กไทยมีค าขู่ที่คล้ายคลึงกัน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบค าขู่ที่ใช้ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและเพลงกล่อมเด็กของไทย 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

  1.1 เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น  มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้ 
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  1.1.1「日本わらべ歌全集 1」北海道のわらべ歌 

  1.1.2「日本わらべ歌全集 2上」青森のわらべ歌 

  1.1.3「日本わらべ歌全集 2下」岩手のわらべ歌 

  1.1.4「日本わらべ歌全集 3」秋田・山形のわらべ歌 

  1.1.5「日本わらべ歌全集 4上」宮城のわらべ歌 

  1.1.6「日本わらべ歌全集 4下」福島のわらべ歌 

  1.1.7「日本わらべ歌全集 5上」栃木のわらべ歌 

  1.1.8「日本わらべ歌全集 5下」群馬のわらべ歌 

  1.1.9「日本わらべ歌全集 6上」茨城のわらべ歌 

  1.1.10「日本わらべ歌全集 6下」千葉のわらべ歌 

  1.1.11「日本わらべ歌全集 7」東京のわらべ歌 

  1.1.12「日本わらべ歌全集 8」埼玉・神奈川のわらべ歌 

  1.1.13「日本わらべ歌全集 9上」富山のわらべ歌 

  1.1.14「日本わらべ歌全集 9下」新潟のわらべ歌 

  1.1.15「日本わらべ歌全集 10上」石川のわらべ歌 

  1.1.16「日本わらべ歌全集 10下」福井のわらべ歌 

  1.1.17「日本 わらべ歌全集 11」静岡・山梨のわらべ歌 

  1.1.18「日本わらべ歌全集 12」愛知のわらべ歌 

  1.1.19「日本わらべ歌全集 13」長野・岐阜のわらべ歌 

  1.1.20「日本わらべ歌全集 14上」三重のわらべ歌 

  1.1.21「日本わらべ歌全集 14下」滋賀のわらべ歌 

  1.1.22「日本わらべ歌全集 15」京都のわらべ歌 

  1.1.23「日本わらべ歌全集 16」大阪のわらべ歌 

  1.1.24「日本わらべ歌全集 17上」奈良のわらべ歌 

  1.1.25「日本わらべ歌全集 17下」和歌山のわらべ歌 

  1.1.26「日本わらべ歌全集 18上」兵庫のわらべ歌 

  1.1.27「日本わらべ歌全集 18下」岡山のわらべ歌 

  1.1.28「日本わらべ歌全集 19上」広島のわらべ歌 

  1.1.30「日本わらべ歌全集 19下」山口のわらべ歌 

  1.1.31「日本わらべ歌全集 20上」鳥取のわらべ歌 
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  1.1.32「日本わらべ歌全集 20下」島根のわらべ歌 

  1.1.33「日本わらべ歌全集 21」愛媛・香川のわらべ歌 

  1.1.34「日本わらべ歌全集 22」徳島・高知のわらべ歌 

  1.1.35「日本わらべ歌全集 23上」福岡のわらべ歌 

  1.1.36「日本わらべ歌全集 23下」大分のわらべ歌 

  1.1.37「日本わらべ歌全集 24」佐賀・長崎のわらべ歌 

  1.1.38「日本わらべ歌全集 25」熊本・宮崎のわらべ歌 

  1.1.39「日本わらべ歌全集 26」鹿児島・沖縄のわらべ

歌 

  1.1.40「日本わらべ歌全集 27」近世童謡童遊集 

  1.1.41  รายงานวิจัยเรื่อง  ปริทัศน์เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น  ของโสภา  มะสึนาริและคณะ 

  1.1.42  จากเว็บไซท์  www.komoriuta.jp 

  1.2. เพลงกล่อมเด็กไทย  มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้ 

   1.2.1 เพลงกล่อมเด็กไทย  ของ  สุมามาลย์  เรืองเดช 

   1.2.2 เพลงกล่อมล้านนา  ของ  พรรณเพ็ญ เครือไทย 

   1.2.3 วิทยานิพนธ์เรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบเพลงกล่อมเด็กภาคใต้และภาค

อีสาน  ของวิจารณ์  เงารัตนพันธิกุล 

 2. เก็บรวบรวม  คัดแยกเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและไทยจากแหล่งดังกล่าว  

 3. ถอดค าอ่านด้วยสัทอักษร และด าเนินการแปลความหมายเป็นภาษาไทย  โดยมีผู้ช่วยถอด

ความเป็นชาวญี่ปุ่น 

 4. ผู้วิจัยจะท าการแปลเนื้อหาของเนื้อร้อง  จากนั้นดูความหมายของค าหรือบริบทที่มีความหมายใน

เชิงขู่ออกมาเท่านั้น จากนั้นรวบรวมเพลงที่มีค าขู่มาจัดหมวดหมู่ตามเขตพื้นที่ที่พบค าขู่ในเพลงกล่อมเด็ก  

โดยจะคัดเพลงที่ไม่มีค าขู่ในเพลง ออกไป  ให้เหลือเพียงเพลงที่มีค าขู่อยู่ในเพลงเท่านั้น 

 5. รวบรวมค าขู่ที่ปรากฏอยู่ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและไทย  ผู้วิจัยจะตรวจสอบจ านวนของค าขู่  

และความหมายของค าขู่   

 6. น าค าขู่ที่ได้มาแยกประเภทตามกลุ่มของค านาม  คน  สัตว ์ ส่ิงของ  สถานที่  ส่วนค ากริยา  คือ  

การกระท า และกลุ่มอื่นๆ 

 7. วิเคราะห์ค าขู่ที่ได้แล้วค้นหาข้อมูลมายืนยันผลการวิจัย  เพื่อหาท่ีมา  ความสอดคล้อง 

  7.1  เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์การใช้ค าขู่  และที่มาของค า 

  7.2  วิเคราะห์สภาพสังคม  วิถีชีวิตและอื่นๆ  ที่ได้จากค าขู่ 
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ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยจะแสดงผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้สืบค้นค าขู่ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและไทย  พบว่า

จากข้อมูลเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นจ านวน  654  เพลง พบค าขู่ปรากฏในเพลงทั้งหมด  48  เพลง และมีค าขู่

จ านวน  56  ค า(ทั้งนี้ไม่นับรวมค าที่ซ้ ากัน) ส่วนเพลงกล่อมเด็กไทยได้ศึกษาจากเพลงกล่อมเด็กจ านวน  

597  เพลง โดยพบค าขู่ปรากฏในเพลงทั้งหมด  21  เพลง  และมีค าขู่จ านวน  29  ค า (ทั้งนี้ไม่นับรวมค า

ที่ซ้ ากัน)  โดยน าการแบ่งเป็นประเภทของค านามของจ านง  ทองประเสริฐ ( 2520 ) เป็นกรอบแนวคิดใน

การจัดกลุ่มค าที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กทั้งของญี่ปุ่นและของไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1: ประเภทของค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุน่ 

ประเภทของค าขู่ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น 
เพลงกล่อมเดก็ญี่ปุ่น 

จ านวนเพลง (ค านาม) จ านวนค าขู่ (คน) 

1.ค าขู่เกีย่วกบับุคคล 8 6 

2.ค าขู่เกีย่วกบัผี  หรือวญิญาณที่รูปร่างเหมือนคน หรือบุคคลเหนือธรรมชาติสัตว์ 6 6 

3.ค าขู่เกีย่วกบัสัตว ์ 13 16 

4.ค าขู่เกีย่วกบัแมลง ส่ิงของ 2 2 

5.ค าขู่เกีย่วกบัอาหาร 4 5 

6.ค าขู่เกีย่วกบัเส้ือผ้า 3 3 

7.ค าขู่เกีย่วกบัเครือ่งปรุงอาหาร สถานที่ 1 1 

8.ค าขู่เกีย่วกบัสถานที ่(ค ากริยา) 7 7 

9.ค าขู่เกีย่วกบัการกระท า (อื่นๆ) 7 8 

10.ค าขู่อื่นๆ (ขนาด/อาการเจ็บป่วย) 2 2 

รวม 53* 56 

  

*จ านวนเพลงที่ปรากฏค าขู่จริงมีแค่ 48 เพลงเท่านั้น  เนื่องจากมีหลายเพลงที่ปรากฏมีค าขู่มากกว่า 2  ค า  

และสามารถจัดอยู่ในกลุ่มอื่นได้  ท าให้จ านวนเพลงตามตารางมีมากกว่าจ านวนที่ปรากฏจริง 

 

ตารางที่ 2 ประเภทของค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กไทย 

ประเภทของค าขู่ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กไทย 
เพลงกล่อมเดก็ไทย 

จ านวนเพลง (ค านาม) จ านวนค าขู่ (คน) 

1.ค าขู่เกีย่วกบับุคคล 3 3 

2.ค าขู่เกีย่วกบัผี  หรือวญิญาณที่รูปร่างเหมือนคน หรือบุคคลเหนือธรรมชาติสัตว์ 1 2 

3.ค าขู่เกีย่วกบัสัตว ์ 7 10 

4.ค าขู่เกีย่วกบัแมลง ส่ิงของ 3 4 

5.ค าขู่เกีย่วกบัผลไม้ 2 2 

6.ค าขู่เกีย่วกบัเครือ่งปรุงอาหาร สถานที่ 1 1 

7.ค าขู่เกีย่วกบัสถานที ่(ค ากริยา) 4 4 

8.ค าขู่เกีย่วกบัการกระท า 3 3 

รวม 243* 29 

*จ านวนเพลงที่ปรากฏค าขู่จริงมีแค่ 21 เพลงเท่านั้น  เนื่องจากมีหลายเพลงที่ปรากฏมีค าขู่มากกว่า 2  ค า  

และสามารถจัดอยู่ในกลุ่มอื่นได้  ท าให้จ านวนเพลงตามตารางมีมากกว่าจ านวนที่ปรากฏจริง 
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ประเภทของค าขู่ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็ก 
เพลงกล่อมเดก็ญี่ปุ่น เพลงกล่อมเดก็ไทย 

จ านวนเพลง  จ านวนเพลง  จ านวนเพลง  จ านวนเพลง  

1.ค าขู่เกีย่วกบัสัตว ์ 13 16 7 10 

2.ค าขู่เกีย่วกบัการกระท า 7 8 3 3 

3.ค าขู่เกีย่วกบัสถานที ่ 7 7 4 4 

4.ค าขู่เกีย่วกบับุคคล 8 6 3 3 

5.ค าขู่เกีย่วกบัผี หรือวญิญาณ 6 6 1 2 

6.ค าขู่เกีย่วกบัแมลง 2 2 3 4 

7.ค าขู่เกีย่วกบัอาหาร 4 5 0 0 

8.ค าขู่เกีย่วกบัผลไม้ 0 0 2 2 

9.ค าขู่เกีย่วกบัเครือ่งปรุงอาหาร 1 1 1 1 

10.ค าขู่เกี่ยวกับเส้ือผา้ 3 3 0 0 

11.ค าขูอ่ื่นๆ 2 2 0 0 

รวม 53* 56 24** 29 

*จ านวนเพลงที่ปรากฏค าขู่จริงมีแค่ 48 เพลงเท่านั้น  เนื่องจากมีหลายเพลงที่ปรากฏมีค าขู่มากกว่า 2  ค า  

และสามารถจัดอยู่ในกลุ่มอื่นได้  ท าให้จ านวนเพลงตามตารางมีมากกว่าจ านวนที่ปรากฏจริง 

**จ านวนเพลงที่ปรากฏค าขู่จริงมีแค่ 21 เพลงเท่านั้น  เนื่องจากมีหลายเพลงที่ปรากฏมีค าขู่มากกว่า 2  

ค า  และสามารถจัดอยู่ในกลุ่มอื่นได้  ท าให้จ านวนเพลงตามตารางมีมากกว่าจ านวนที่ปรากฏจริง 

 

สรุปข้อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่างเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและเพลงกล่อมเด็กไทย 

 - ค าขู่ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กทั้งสองชาติ 

 1. ค าขู่เกี่ยวกับบุคคลในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  6  ประเภท  คือ  สาวหน้าขาว  เพื่อน

บ้าน  คนล่าสัตว ์ พ่อค้ามนุษย์  ชายแก่  และขอทาน    ส่วนค าขู่เกี่ยวกับบุคคลในเพลงกล่อมเด็กไทยมี

จ านวน  3  ประเภท  คือ  คน(อื่น)มาแซว  เพื่อนบ้านมาด่า  และไม่มีใครคบ 

 2. ค าขู่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  6  ประเภท  คือ  ผีพระตัดหู  ผี

กงโกชิ  ผีโมโมะ  ผีมกโกะ  ยักษ์  และยมทูต  ส่วนค าขู่เกี่ยวกับบุคคลในเพลงกล่อมเด็กไทยมีจ านวน  3  

ประเภท  คือ  ผีเป้า  และผีโพง 

 3. ค าขู่เกี่ยวกับสัตว์ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  16  ชนิด  คือ  อินทรี  เหย่ียว  เหย่ียว

กลางคืน  นกแสก  นกฮูก  หมาป่า สุนัข  สุนัขขาว   สิงโต  จระเข้  ลิง  หน ู ตุ๊กแก  หมู  แมว  และแมว

เสือ  ส่วนค าขู่เกี่ยวกับสัตว์ในเพลงกล่อมเด็กไทยมีจ านวน  10  ชนิด  คือ  นกฮูก  งูเขียว  ตุ๊กแก  แมว

หง่าว  แมวโพง  ไก่  เสือ  ลิง  สุนัข  และจระเข้ 

 4. ค าขู่เกี่ยวกับแมลงในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  2  ชนิด  คือ  หนอน  และกิ้งกือ  ส่วนค า

ขู่เกี่ยวกับสัตว์ในเพลงกล่อมเด็กไทยมีจ านวน  4  ชนิด  คือ  แมลงหวี ่ แมงล าลา  แมงกระชอน  และแมง

ก้นกระดก 
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 5. ค าขู่เกี่ยวกับอาหารในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  5  ชนิด  คือ  ลูกชิ้นแป้งปั้นข้าวสาลี  โม

จิธรรมดา  โมจิถั่วเหลือง  เครื่องในของปลาอาจิ  และเห็ดนาบะ  ส่วนเพลงกล่อมเด็กไทยไม่ปรากฏค าขู่

เกี่ยวกับอาหาร 

 6. ค าขู่เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  1  ชนิด  คือ  พริกไทย  ส่วน

ค าขู่เกี่ยวกับอาหารในเพลงกล่อมเด็กไทยมีจ านวน  1  ชนิด  คือ  พริก 

 7. ค าขู่เกี่ยวกับผลไม้ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นไม่ปรากฏ  ส่วนค าขู่เกี่ยวกับผลไม้ในเพลงกล่อม

เด็กไทยมีจ านวน  2  ชนิด  คือ  กล้วย  และฝรั่ง 

 8. ค าขู่เกี่ยวกับเส้ือผ้าในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  3  ชนิด  คือ  เส้ือลายขวาง เส้ือสีด าและ

ผ้ารัดเอว  ส่วนเพลงกล่อมเด็กไทยไม่ปรากฏค าขู่เกี่ยวกับเสื้อผ้า 

 9. ค าขู่เกี่ยวกับสถานที่ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  7  แห่ง  คือ  ท้องนา  แม่น้ าที่มีปลาคาจิ

คาซาวะ  เมืองซึคุบะที่มีเมฆปกคลุม  สถานค้าประเวณี  บริเวณบ้านที่มีน้ าแข็งแท่งเกาะย้อย   ภูเขา  และ

กองฟาง  ส่วนค าขู่เกี่ยวกับอาหารในเพลงกล่อมเด็กไทยมีจ านวน  4  แห่ง  คือ  น้ าคลอง  น้ าบ่อ  หาด

ทราย  และใต้ต้นโตนด 

 10. ค าขู่เกี่ยวกับการกระท าในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  8  แบบ  คือ  

ตบตี  ทุบ  จี้ด้วยขี้เถ้า  แบกหาบ  ให้ก้อนหิน  ใช้ที่บดชาครอบหัว ไม่เล่นเครื่องดนตรีให้ฟัง และจับขึ้น

เขียงแล้วใช้มีดสับ  ส่วนค าขู่เกี่ยวกับการกระท าในเพลงกล่อมเด็กไทยมีจ านวน  3  แห่ง  คือ  ตีหลัง  ค้อน

ทุบหลัง  และกิ่งไม้ตีหลัง 

 11. ค าขู่อื่นๆ  ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นมีจ านวน  2  อย่าง  คือ  ขนาด(เผือก)  และอาการปวด

ท้อง  ส่วนเพลงกล่อมเด็กไทยไม่ปรากฏค าขู่อื่นๆ 

  

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ค าขู่ประเภทค านามและค ากริยา 

 ผู้วิจัยได้แบ่งค าขู่จัดให้อยู่ในกลุ่มใหญ่อีก 2 กลุ่ม  คือ  ค าขู่ประเภทค านามและค ากริยา  โดยใน

บทนี้ได้น าการแบ่งเปน็ประเภทของค านามของจ านง  ทองประเสริฐ ( 2520 ) เป็นกรอบแนวคิดในการ

จัดกลุ่มค าที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กทั้งของญี่ปุ่นและของไทย  ดังนี้ 

- เปรียบเทียบและวิเคราะห์ค าขู่ประเภทค านาม 

 ค าขู่ประเภทค านาม ทั้งเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นและไทย ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งในเรื่องค า

ขู่เกี่ยวกับ สัตว-์ส่ิงของ–สถานที่   จากข้อมูลจะพบว่า 

 1. ของญี่ปุ่นและไทยได้น าทั้งบุคคลและส่ิงเหนือธรรมชาติมาใช้ขู่เด็ก  เพียงแต่ของญี่ปุ่นบุคคลที่

อยู่ไกลตัวมาก  หมายถึงไม่ใช่คนรู้จักญาติสนิทมิตรสหาย  และสิ่งที่เหนือธรรมชาติตามความเชื่อนอกจาก

ผี   เช่น  ยักษ์  ยมทูต  เป็นต้น  ส่วนของไทยจะพูดถึงเพื่อนบ้านเรือนเคียงมากกว่า  เป็นความสะท้อน

ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านที่ติดใกล้เรือนเคียงกันและรูปทรงของบ้านในสมัยก่อนท ามาจากไม้ท าให้ปิดกั้น

เสียงได้ไม่ดีพอ  ถ้าเด็กร้องไห้เสียงดังจะรบกวนคนอื่นโดยง่าย  ส่วนค าขู่เกี่ยวกับผีพบได้ทั้งสองประเทศ   

คาดว่าผีเป็นส่ิงที่มองไม่เห็นหรือเป็นส่ิงที่กล่าวต่อกันมา  ไม่มีหลักฐานหรือที่มาว่าผีตนนี้มาจากแหล่งใด  

มีเพียงแค่การพบซากศพของสัตว์หรือของคนที่เน่าเปื่อยแต่มีลักษณะเหมือนถูกกัดกิน  ท าให้ผู้คนพูดไป
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ต่างๆ  นาๆ  ว่าเป็นผีมาท าร้ายคน  แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันได้อยู่ดี  จึงกลายเป็นแค่เรื่องเล่าน่ากลัวผ่าน

ปากต่อปาก รองมาคือ  เพื่อนบ้าน  เพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศน าค าว่าเพื่อนบ้านมาใช้ค าขู่   เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกระหว่างคนในกับคนนอก  คนในคือคนในครอบครับส่วนคนนอกคือคนที่

ไม่ใช่คนในครอบครัว  ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นจะใช้คนนอกมาใช้ขู่มากกว่าเนื่องจากมีพฤติกรรมน่ากลัว  

และถูกแบ่งแยกจากคนในอยู่แล้ว  ท าให้คนนอกเหล่านั้นมาใช้ขู่โดยไม่เกรงใจ 

 2. ค านามประเภทสัตว์  เป็นค าที่ปรากฏมากที่สุด  ของญี่ปุ่นปรากฏสัตว์ปีกมากที่สุด  ของไทย

ปรากฏสัตว์บกมากที่สุด  เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวของสัตว์ที่สามารถน ามาใช้ขู่ได้โดยง่ายและ

เห็นภาพชัดเจนเพราะมีความน่ากลัวในตัวของมันเอง  คือ  ลักษณะภายนอก  เช่น  ลวดลาย  รูปร่าง  

เขี้ยวเล็บ  นิสัยที่ดุร้ายหรือควบคุมด้วยยากเป็นต้น  ที่แตกต่างกันคือชนิดของสัตว์  คาดว่าภูมิภาคที่

แตกต่างกัน  ทั้งป่าไม้  ภูเขา  และสภาพอากาศ  มีผลต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ได้กล่าวมา 

 3.  ค านามประเภทส่ิงของแบ่งออกได้เป็นอาหาร,  เครื่องปรุงอาหาร, ผลไม้และเส้ือผ้า  ส่ิงที่มี

ตรงกันคือ  เครื่องปรุงอาหาร  เป็นการสะท้อนถึงการปรุงอาหารทั้งสองประเทศต้องมีเครื่องปรุงเพียงแต่

เครื่องปรุงเหล่านั้นมีรสร้อนแรง  เมื่อเข้าหน้าเข้าตาแล้วจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้  สาเหตที่มาขู่

คาดว่า  ผู้เป็นแม่ต้องเป็นคนปรุงอาหารให้กับคนในครอบครัว  จะต้องสัมผัสกับวัตถุดิบและเครื่องปรุง

ต่างๆ  บางครั้งเด็กอาจจะร้องไห้ในเวลาที่แม่ท าอาหารอยู่  ด้วยความรีบร้อนอาจท าให้เครื่องปรุงที่มีรส

ร้อนแรงติดมือไปโดยไม่รู้ตัว  เมื่อมือแม่สัมผัสกับใบหน้าของเด็กจะท าให้เกิดอันตราย  ส่ิงที่มีแตกต่างกัน  

ของญี่ปุ่นจะมีทั้งอาหารและเส้ือผ้า  ของไทยจะมีแต่ผลไม้เท่านั้น  ผลไม้และอาหารจัดว่าเป็นของกินทั้งคู่  

แต่ของญี่ปุ่นจะพูดถึงอาหารมากกว่า  ผู้วิจัยได้สังเกตว่าการขู่ด้วยอาหารดังกล่าวได้สะท้อนถึงความยากจน

ของทางบ้านหรือสภาพของผลผลิตในตอนนั้นด้วย  เพราะอาหารที่ให้กับเด็กที่ไม่ยอมนอนเป็นอาหารที่

คุณภาพด้อยกว่าอาหารที่จะให้กับเด็กที่นอนแล้ว  ถ้าไม่มีอาหารนั้นจะได้อาหารอื่นที่แย่กว่าแทน  เพราะว่า

ผลผลิตดีๆ มีไม่เพียงพอ  หรือไม่มีเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบที่ดีมาท าอาหาร  เป็นการบอกเป็นนัยๆ  ว่าถ้าเป็น

เด็กดีแม่จะหาอาหารดีๆ  มาให้ลูกกิน  แต่ถ้าเป็นเด็กไม่ดีจะได้กินแต่ของที่หามาได้เท่านี้  ส่วนของไทยจะ

พูดถึงผลไม้มากกว่า  คาดว่าเด็กยังเล็กไม่สามารถเก็บผลไม้ได้ด้วยตนเอง  แม่จะเป็นผู้หามาให้กิน  ถ้า

เป็นเด็กไม่ดีจึงขู่มาไม่ให้กินเพราะยังไงเด็กยังไม่สามารถปีนเก็บได้ด้วยตัวเองในตอนนั้น  แต่เป็นการ

เตือนในทางอ้อมว่าถ้าเจ้าปีนไปเก็บเองอาจจะตกลงมาจากต้นได้  เรื่องของเสื้อผ้าผู้วิจัยมองว่าการแต่งกาย

ของชาวญี่ปุ่นถ้าขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะล าบากหรือการแต่งกายไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไป  ส่วนของไทยไม่

มีการพูดถึงคาดว่าไม่มีประเด็นอะไรที่น ามาขู่เด็กได้เนื่องจากถ้ามองถึงเด็กผู้ชายถ้าไม่มีเส้ือผ้าท่อนบนก็ไม่

ดูผิดแปลกอะไร  อีกปัจจัยหนึ่งคือเนื่องจากวัฒนธรรมการแต่งกายไม่เหมือนกันหรือสภาพอากาศ 

 4.  สถานที่ที่น ามาใช้ขู่ในเพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศ  เป็นสถานที่ที่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่

ตามล าพังหรือไม่ควรให้เด็กไป   แต่มีส่วนที่แสดงถึงความแตกต่างกันคือ  ของญี่ปุ่นบอกว่าผู้ใหญ่เป็นคน

พาไปปล่อยทิ้งไว้ที่นั้นเองหรือยอมให้ใครพาไปที่นั้นหรือไม่ยอมดูแลจนเด็กไปไหนตามใจ  ส่วนของไทย

บอกว่าเป็นตัวเด็กเองที่ไปด้วยตัวเองเพื่อที่จะไปเล่นตามที่ดังกล่าว  สถานที่ของญี่ปุ่นจึงดูแย่กว่าเพราะมี

ทั้งสถานขายบริการทางเพศรวมอยู่ด้วย  เป็นการสะท้อนการใช้เน้นขู่เด็กผู้หญิงมากกว่า  แต่สถานที่ของ

ไทยดังกล่าวนั้นจะเกิดอันตรายเพราะการเล่นซนของเด็กๆ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์เท่านั้น 
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 - เปรียบเทียบและวิเคราะห์ค าขู่ประเภทค ากริยา 

 ค ากริยาในที่นี้  คือ  การกระท าของตัวแม่หรือผู้เล้ียงเด็กเอง  ไม่ใช่ผู้อื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นมากระท า

ต่อเด็ก  ซึ่งพบว่าค าขู่เกี่ยวกับการกระท าในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นจ านวน  7  เพลง  ปรากฏค าขู่เกี่ยวกับ

จ านวน 8  การกระท า  ได้แก่  ตบตี  ทุบ  จี้ด้วยขี้เถ้า  แบกหาบ  ให้ก้อนหิน  ใช้ท่ีบดชาครอบหัว  ไม่เล่น

ดนตรีให้ฟัง  และจับขึ้นเขียงแล้วใช้มีดสับ  ส่วนเพลงกล่อมเด็กไทยจ านวน  3  เพลง  ปรากฏค าขู่เกี่ยวกับ

การกระท าจ านวน  3  การกระท า  ได้แก่  ตีหลัง  ค้อนทุบหลัง  และกิ่งไม้ตีหลัง  โดยความแตกต่างเมื่อ

เทียบค าขู่ประเภทนี้ระหว่างเพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศ  การกระท าที่แม่หรือพี่เลี้ยงขู่ว่าจะท ากับเด็กใน

เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นจะแสดงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะน ามาท าร้ายเด็กได้  นอกจากตบตี

เด็กเพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ คงไม่มีแม่คนไหนที่จะให้ลูกตัวน้อยแบกหาบแบกตู้ที่มีขนาดใหญ่กว่า

ตัวเอง และแม่คงไม่กล้าจับลูกตัวเองขึ้นเขียงแล้วหั่นเหมือนเป็นผักปลาได้  คาดว่าการกระท าเพื่อขู่เด็กนั้น

เกิดจากสถานการณ์ที่แม่เด็กก าลังท าบางอย่างอยู่  ณ  ตอนนั้น  เช่น  แม่ชงชาอยู่แล้วลูกเดินหรือคลานมา

หาจึงคิดจะเอาถ้วยบดชาครบหัวเด็กให้มิด  แม่ท ากับข้าวที่ห้องครัวแล้วลูกเดินหรือคลานมาหาจึงคิดที่จะขู่

ลูกว่าจะจับท าเป็นอาหารด้วยเลย  เป็นต้น  ส่วนค าขู่เกี่ยวกับการกระท าในเพลงกล่อมเด็กไทยเป็นการ

กระท าที่เห็นภาพชัดไม่ได้ซับซ้อนมาก 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  1. เพลงกล่อมเด็กทั้งสองชาติจะพบค าขู่ในเพลงจ านวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวเรศ ศิ

ริเกียรติ ที่กล่าวว่าในเพลงกล่อมเด็กบางครั้งก็จะใช้วิธีขู่ให้เด็กกลัวเพื่อเด็กจะได้นอนหลับโดยเร็ว  เพลง

กล่อมเด็กญี่ปุ่นปรากฏค าขู่เช่นกับของไทย  แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการขู่เพื่อเด็กจะได้นอนหลับ

โดยเร็วเช่นเดียวกัน 

 2. เพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศปรากฏค าขู่เกี่ยวกับสัตว์มากที่สุด  มีค าอธิบายของทิศนา  แขม

มณี  ( 2535 )  ได้กล่าวถึงการเล้ียงดูเด็กของไทยในสมัยก่อนไว้ว่า  บ้านเรือนในสมัยก่อนเป็นบ้านหลัง

ใหญ่เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่  หรือครอบครัวขยาย  อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ของ

เครือญาติ  แต่ละครอบครัวประกอบด้วย  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ลุง  ป้า  น้า  อา  พ่อ  แม่ และลูกหลาน  

ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะดีก็จะมีบ่าวไพร่  หลายบ้านจึงมีสัตว์เล้ียงต่างๆ  ที่ใช้งานหรือดูเล่น  เช่น  สุนัข  

แมว  วัว  ควาย  นก  เป็นต้น  เด็กที่ได้เล่นกับสัตว์เล้ียงเหล่านี้ท าให้เด็กได้เรียนรู้   และมีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่เป็นสัตว์เล้ียงเหล่านี้  จากค าอธิบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเล้ียงเด็กโดยใช้

ธรรมชาติเป็นตัวช่วยในการอบรมเล้ียงดูท าให้เด็กมีความผูกพันกับธรรมชาติได้อย่างง่าย  แต่ยังมาใช้ขู่ได้  

เช่น  ไก ่ สุนัข  แมว  เป็น  คาดว่าเด็กยังเล็กยังไม่รู้จักว่าสัตว์พวกนี้ท าอะไรได้บ้าง  น่ากลัวอย่างไร  ผู้ใหญ่

จึงใช้สัตว์ที่อยู่บริเวณรอบบ้านมาใช้ขู่เด็ก  บางครั้งผู้ใหญ่ต้องพาเด็กเข้าที่ไร่นาเพื่อหาอาหารแต่ไม่มีคน

ดูแลจึงต้องพาไปด้วย  ท าให้ต้องพบสัตว์ต่างๆ  จึงน ามาใช้ขู่ในตอนที่ผู้ใหญ่ท างานอยู่แล้วเด็กยังไม่ยอม

นอน  สัตว์ที่มีความน่าเกลียดน่ากลัวน ามาใช้ขู่มีความได้ผลอยู่แล้วเนื่องจากผู้ใหญ่อยากให้เด็กรู้จักถึงพิษ

ภัยของสัตว์ดังกล่าวและเป็นสัตว์ที่ชอบเข้ามาในตัวบริเวณบ้านอีกด้วย  เช่น  งูเขียว  ตุ๊กแก  เป็นต้น  เมื่อ

เทียบกับประเทศญี่ปุ่นคาดว่าความผูกพันกับธรรมชาติน่าจะมีเหมือนกับประเทศไทยเนื่องจากปรากฏค าขู่
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เกี่ยวกับสัตว์เช่นเดียวกับแต่จะปรากฏสัตว์ปีกและสัตว์ป่าเป็นส่วนใหญ่  ท าให้มองเห็นภาพรวมของสภาพ

ภูมิประเทศได้ว่ามีลักษณะภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมกับสัตว์ปีกและสัตว์ป่าเหล่านั้น 

 3. ค าขู่ที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นค าที่เกี่ยวกับสัตว์หรือส่ิงของใกล้ตัว  เช่น  เหย่ียว  หมาป่า   หนู   

แมลง  ไม้ค้อนก้อม  ถ้วยบดชา  ขี้เถ้าธูป  เป็นต้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา  เหมทานนท์  ( 

2529 )  อธิบายถึงการน าค าขู่มาใช้กล่อมเด็กต่อเมื่อการกล่อมหรือการปลอบไม่ได้ผล  ส่วนใหญ่ค าขู่จะ

เป็นค าที่อยู่ใกล้ตัว  คือ  ชื่อสัตว์ที่อยู่ในบ้านและนอกบ้าน  ท าให้เด็กเห็นภาพแล้วรู้สึกหวาดกลัว  ท าให้

เด็กต้องข่มตาลงและหลับไปในที่สุด  ค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กจึงสะท้อนการใช้ค าของคนไทยในสมัยนั้น  

รวมไปถึงสะท้อนวัฒนธรรมของการเล้ียงดูและส่ิงที่เป็นภัยอันตรายในแต่ละท้องถิ่นด้วย   ดังนั้นค าขู่ใน

เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นจึงสะท้อนวัฒนธรรมเหมือนกับของไทยได้เหมือนกัน   นอกจากจะปรากฏค าที่

เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ   แล้ว  ยังรวมไปถึงเพื่อนบ้านด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา  ภัทราชัย ( 

2523 )  อธิบายโครงสร้างของเพลงกล่อมเด็กอีสานไว้ว่า  แบบโครงสร้างเพลงกล่อมเด็กอีสานจะแบ่งเป็น

ตามอนุภาคในทฤษฏีโครงสร้างของอลัน  ดันดีส  ( Alan Dundes )  พบว่าเพลงกล่อมเด็กอีสานประกอบ

ไปด้วยอนุภาค : การปลอบ  การขู่  การให้สินบน  และการขอ   โดยอนุภาคการขู่  คือ การน าส่ิงน่ากลัวมา

ขู่ให้เด็กกลัวจะได้หลับโดยเร็ว  แม่จะได้ไปท าธุระที่อื่น  สิงที่น ามาใช้ขู่ได้แก่  สัตว์ที่ท าให้เด็กกลัว  อาจจะ

พาดพิงไปถึงเพื่อนบ้าน    

 4. การใช้บุคคลมาขู่เด็กระหว่างของญี่ปุ่นกับไทยจะแตกต่างกัน  ของไทยจะมีแค่เพื่อนบ้านเรือน

เคียงเท่านั้น  ส่วนของญี่ปุ่นจะปรากฏบุคคลอื่นที่มีมากกว่าเพื่อนบ้าน  สาเหตน่าจะมาจากคนเหล่านี้ไม่ใช่

คนในครอบครัวและเป็นคนที่คิดจะมาท าร้ายครอบครัว  ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญของ

ระดับ “คนใน-คนนอก”  เป็นอย่างมาก  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มาซารุ  โอซากิ  ( Masaru 

Osaki)  ศึกษาเรื่องของคนใน-คนนอกตามความคิดของคนสามชาติ  ได้แก่  คนญี่ปุ่น-จีน-เกาหลีใต้   

ผู้วิจัยได้กล่าวถึงคนใน ( uchi ) กับ  คนนอก ( soto)  ตามความคิดของคนญี่ปุ่นโดยยึดหลักจากตัวผู้วิจัย

เองซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเองว่า  คนในมีอยู่สองประเภท คือ กลุ่มใน กับ กลุ่มรอบข้างและคนนอกที่มีอยู่ประเภท

เดียว  ดังนี้ 

 กลุ่มใน  หมายถึง  ครอบครัว,  เพื่อนสนิท  หรือพวกเดียวกัน  คือมีความสนิทชิดเชื้อ  มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติ  ถ้าสมาชิกถูกชื่นชม ตนเองก็จะดีใจด้วย ถ้า

สมาชิกเศร้าตนเองก็จะเศร้าไปด้วย  อาจจะถึงขั้นไม่ต้องเกรงใจกัน 

 กลุ่มรอบข้าง  หมายถึง กลุ่มในที่อยู่รอบนอกของกลุ่มใน  คือไม่ได้สนิทชิดเชื้อเป็นพิเศษ เช่น  

คนที่ท างาน หรือ คนในห้องเรียนหรือคนมาจากโรงเรียนเดียวกัน  เป็นต้น  ไม่ชัดเจนว่ามีผลประโยชน์

ร่วมกันมากน้อยแค่ไหน  แต่มีความเกรงใจกัน 

 คนนอก  คือ  คนที่ไม่รู้จัก  คนอื่น  คนจากที่อื่น  คือ  ไม่จ าเป็นต้องเกรงใจ  ไม่ต้องช่วยเหลือเป็น

พิเศษ  ท าตัวไร้มารยาท  เย็นชาใส่หลายครั้งสามารถท าได้ 

 ค าขู่เกี่ยวกับบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นคนนอก  นอกจากจะขู่ให้กลัวได้ด้วยพฤติกรรมแล้ว  ยังเป็น

การแบ่งแยกให้เห็นว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่คนในครอบครัวเรา  ไม่ต้องมีความเกรงใจ  ให้ระแวงระวังไว้ก่อน  

แต่เพื่อนบ้านมีความหมายสองแง่สองง่ามเนื่องจากเป็นคนในแต่ไม่ใช่คนในโดยตรง  ในอีกความหมาย
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หนึ่งคือเกรงใจเพื่อนบ้าน  เคารพซึ่งกันและกัน  ในอีกความหมายคือไม่ใช่คนในครอบครัวต้องรู้จักระวัง

ไม่ให้เข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวของเรา  เมื่อเปรียบเทียบนิสัยของคนไทยเป็นคนใจดี  ชอบผูกมิตรกับ

เพื่อนบ้าน  ไปมาหาสู่กัน  แต่ยังปรากฏค าขู่ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านอยู่  เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของคน

ใน-คนนอกแล้วมีส่วนที่เหมือนกันในเรื่องการน าเพื่อนบ้านมาใช้ขู่เด็ก  แม้ว่าเพื่อนบ้านจะมาว่ากล่าว

ตักเตือนพ่อแม่พี่เล้ียงเด็กมากกว่าตัวเด็กเองก็ตาม  และยังสอดคล้องกับทฤษฏีโครงสร้างของอลัน  ดันดีส  

( Alan Dundes )  ที่มีการใช้เพื่อนบ้านในการขู่เด็ก 

 5. พริกไทยได้ปรากฏเป็นค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่น  มีท่ีมาสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือแปล

เรื่อง  ดอกเบญจมาศกับดาบซามุไร ( 2525 )  ของรุธ  ฟุลตัน  เบเนดิคท์  กล่าวถึงการเล้ียงเด็กของคน

ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกไว้ว่า  ในระยะเดือนแรกเด็กจะไม่ถูกน าไปไหนเลย  เด็กจะนอนบนเบาะหรือถูก

แม่อุ้มเท่านั้น เมื่ออายุประมาณเดือนกว่า  จะถูกน าไปถวายที่ศาลเจ้าท้องถิ่น  เป็นความเชื่อว่าหลังจากนี้

สามารถพาลูกออกไปไหนข้างนอกได้แล้ว  แม่จะผูกลูกติดข้างหลังของแม่โดยมีผ้ารัดเด็กไว้  เวลาอากาศ

หนาวแม่จะใส่เส้ือคลุมทับตัวเด็กไว้อีกที  พวกพี่  ๆ  ที่โตแล้วก็สามารถเล้ียงเด็กน้องได้เหมือนแม่  เมื่อ

ผูกหลังแล้วพวกพี่  ๆ   จะกระโดดหรือวิ่งเล่นก็ท าได้สะดวก  การท าเช่นนี้ท าให้เด็กเล็กมีชีวิตนอกบ้านไม่

กลัวคนแปลกหน้า  มีความเฉลียวฉลาด  เพราะเห็นมากรู้มาก  ในช่วงนั้น  รัฐบาลได้มีการบอกกล่าวกับ

ประชาชนด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่นิตยสารของรัฐบาลว่า  “การหย่านมช้าจะท าให้เด็กอ่อนแอ”  แม่ต้องท า

ให้ลูกหย่านมตั้งแต่  8  เดือน  เมื่อเด็กหย่านมแล้วท าให้สามารถนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่ได้โดยแม่จะ

เป็นคนป้อน  แต่ช่วงนี้เป็นปัญหาด้านอาหารของเด็กหลายคน  ท าให้แม่ต้องหาขนมมาให้เด็กกินแทนนม  

บางรายถึงกับเอาพริกไทยมาทาที่หัวนมเพื่อให้เด็กไม่กล้าดูด 

 ในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นปรากฏค าว่าพริกไทยออกมาด้วย  จากเนื้อหาดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่า

พริกไทยเป็นส่ิงหนึ่งที่ใช้ขู่เด็กในยามนอน  แต่สาเหตหลักนั้นมาจากรัฐบาลเป็นต้นเหตุให้คนญี่ปุ่นคิดให้

เอาพริกไทยมาใช้ในการท าให้ลูกหย่านมไวขึ้นเนื่องจากค าสั่ง  และยังสอดคล้องกับค าอธิบายของอาคิฮิโระ  

ซาวามุระ  ( Akihiro  Sawamura ) กล่าวว่า  เพลงกล่อมเด็กของยามาโตะ  มีเนื้อเพลงที่ว่า  “จะฆ่าเด็ก

เลว”  เพลงของเมืองโฮระก็มีเนื้อเพลงที่ว่า “จะฆ่าคน” เช่นกัน แต่เนื้อเพลงบอกว่า พ่อจะเป็นคนฆ่านั้น  

จริงๆ แล้ว ผู้ร้องไม่ได้คิดที่จะฆ่าเด็กจริงๆ หรือฆ่าคนจริงๆ  กลับหมายถึง  พวกข้าราชการที่บังคับขู่เข็ญ

ชาวบ้าน กลายเป็นว่าเพลงเหล่านี้เป็นเพลงที่ต่อต้าน และเจ็บแค้นต่อรัฐบาลที่คอยกดขี่บังคับ  เป็นเพลงที่

สะท้อนความเจ็บแค้นและอยากระบายเรื่องราวในชีวิตของผู้ร้อง  ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท า

ให้ค าขู่ปรากฏขึ้นมาในเพลงกล่อมเด็ก  แม้แต่ในเพลงกล่อมเด็กไทยยังปรากฏค าที่เกี่ยวข้องกับชนชั้น

ปกครอง  ดังค าอธิบายของสุนีย์  เล่ียวเพ็ญวงษ์  และกุลธิดา ท้วมสุข  ที่ว่าเพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหาใน

การสร้างความกลัว  ต ารวจและนายอ าเภอ  ซึ่งคือผู้ปกครองจากทางการ  ชาวอีสานให้ความเกรงกลัวต่อ

ผู้ปกครองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  เป็นลักษณะที่ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม  อาจเป็นเพราะชาวอีสานในอดีต

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนลาว  เป็นคนลาวที่อพยพในสภาพของผู้อยู่อาศัย  จึงมีความย าเกรงคนไทยเจ้าของ

พื้นที่โดยเฉพาะคนไทยมีมาพร้อมกับอ านาจรัฐ  ผู้ใหญ่จึงได้ถ่ายทอดความกลัวนี้ให้แก่เด็กเล็กด้วย  บทขู่

ในเพลงกล่อมเด็กน่าจะมีส่วนไม่น้อยในการหล่อหลอมบุคลิกภาพของคนอีสานให้มีลักษณะอ่อนน้อมถ่อม

ตน  ไม่ค่อยมั่นใจในการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พอใจในชีวิตที่เรียบง่าย  และมีความย าเกรงต่อ
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อ านาจรัฐท่ีผ่านมาในลักษณะของผู้บริหารระดับต่างๆ  จนถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้มีส่วนร่วมใน

การบริหารท้องถิ่นด าเนินได้ไม่ดีมากเท่าท่ีควร 

 6. เพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศ มีความเชื่อเรื่องส่ิงเหนือธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ของญี่ปุ่น

กล่าวถึงผีหลากหลายชนิดเช่นเดียวกับของไทย นอกจากนี้ของญี่ปุ่นยังกล่าวถึงยมทูต และยักษ์ ซึ่งใน

งานวิจัยนี้ของไทยไม่ปรากฏถึงสองส่ิงนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเนื่องจากข้อมูลที่น ามาพิจารณาเป็นเพียงส่วน

หนึ่งเท่านั้นจึงไม่ปรากฏ เพราะในชีวิตประจ าวันเราสามารถพบค าเหล่านี้ในเรื่องของวรรณคดี นิทานพื้น

ทานอยู่บ่อยครั้ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินั้น ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเป็นส่ิงที่

เหมือนกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะอิทธิพลของศาสนาพุทธ แม้ว่าญี่ปุ่นกับไทยจะนับถือคนละนิกายก็ตาม 

กล่าวคือ ญี่ปุ่นนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ในขณะที่ไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ก็ตามใน

ความเชื่อเรื่องนี้ก็ไม่แตกต่างกัน  และค านามที่น ามาใช้ขู่ก็มักเป็นค าที่มาจากความเชื่อของชาวบ้านใน

ละแวกนั้น เช่น ผี หรือส่ิงที่คนในสมัยนั้น  เนื่องจากผีหรือวิญญาณเป็นส่ิงมีชีวิตที่มองไม่เห็นแต่เกิด

ผลลัพธ์อันน่าประหลาดกับตัวคน  สัตว์บางชนิดที่ไม่กล้าจับต้องหรือไม่สามารถจับตัวได้ง่ายๆ  หรือ

สถานที่ท่ีหาข้อพิสูจน์ไม่ได ้ จับต้องไม่ได้  ท าให้ชาวบ้านเกิดความกลัว 

 7. เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นปรากฏการใช้ขนาดและคุณภาพของอาหารมาเป็นเรื่องของการขู่ด้วย ซึ่ง

อาจจะท าให้เห็นสภาพความขาดแคลนในเรื่องทรัพยากรของบ้านเมือง ณ เวลานั้น 

 8. เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นปรากฏค าขู่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ    เนื่องจากพ่อแม่หรือพี่เล้ียงเด็กคน

ญี่ปุ่นไม่ต้องการให้เด็กไปอยู่ไกลบ้านเนื่องจากความเชื่อที่ว่าไม่มีวิญญาณของบรรพบุรุษคอยคุ้มครองดูแล  

โดยอ้างอิงจากบทความในหนังสือแปลเรื่องดอกเบญจมาศและดาบซามุไรของรุธ   ฟุลตัน  เบเนดิคท์  

(2525) ส่วนเพลงกล่อมเด็กไทยจะปรากฏค าขู่เกี่ยวกับสถานที่เป็นสถานที่เล่นตามธรรมชาติเป็นส่วน

ใหญ่เนื่องจากการเลี้ยงดูของคนไทยมักจะปล่อยลูกให้เป็นเล่นสถานที่ธรรมชาติ  บางครั้งการปล่อยให้เด็ก

เที่ยวเล่นตามล าพังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้  โดยอ้างอิงจากบทความเรื่องหลักการและรูปแบบ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของทิศนา  แขมมณี (2535) 

  9. นอกจากค าขู่แล้วยังมีค าปลอบหรือค าตรงข้ามกับการขู่ที่อยู่ในเพลงกล่อมเด็กเดียวกัน  แสดง

ว่าผู้ร้องกล่อมไม่ได้คิดที่จะขู่เด็กให้กลัวอย่างเดียว  แต่เป็นการแนะน าตัวเลือกว่าถ้าดีจะได้รับผลตอบแทน

อย่างไร  ถ้าไม่ดีจะได้รับบทลงโทษอย่างไร  เป็นการแนะน าสิ่งดีๆ  ให้กับลูกและส่ิงไม่ดีที่เด็กไม่ควรได้รับ

หรือยุ่งเกี่ยวไปในคราวเดียวกัน  แต่ต้องการให้เด็กรับฟังแล้วรู้จักเลือกในทางเลือกที่ดีมากกว่า  จากข้อ 5  

ได้กล่าวถึงหนังสือแปลเรื่อง  ดอกเบญจมาศกับดาบซามุไร ของรุธ  ฟุลตัน  เบเนดิคท์ ( 2525 ) เรื่อง

การเลี้ยงเด็กของคนญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกไว้ว่า  แม่จะผูกลูกติดข้างหลังของแม่โดยมีผ้ารัดเด็กไว้  เวลา

อากาศหนาวแม่จะใส่เส้ือคลุมทับตัวเด็กไว้อีกที  พวกพี่  ๆ  ที่โตแล้วก็สามารถเล้ียงเด็กน้องได้เหมือนแม่  

เมื่อผูกหลังแล้วพวกพี่  ๆ   จะกระโดดหรือวิ่งเล่นก็ท าได้สะดวก  การท าเช่นนี้ท าให้เด็กเล็กมีชีวิตนอก

บ้านไม่กลัวคนแปลกหน้า  มีความเฉลียวฉลาด  เพราะเห็นมากรู้มาก   

 การที่เด็กไม่กลัวคนแปลกหน้าเนื่องจากการเห็นคุ้นชิน  เพราะเหมือนคนปกติทั่วไป  ในเพลงถึงมี

การขู่โดยใช้บุคคลด้วย  เหมือนกับส่ิงที่อยู่รอบตัวทั้งสัตว์  แมลง  หรืออื่นๆ  ตามธรรมชาติหรือที่อยู่เดิม

ของมัน  เนื่องจากเด็กไม่รู้ถึงภัยอันตรายถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยว  แต่ผู้ใหญ่จะวางใจไม่ได้เพราะเป็นเด็ก  
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อยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องปกติของวัย  ชอบวิ่งเล่นไปจับไปทั่ว การเตือนหรือขู่ผ่านเพลงกล่อมเด็กที่ขับ

กล่อมทุกวัน  ท าให้เด็กซึมซับโดยไม่รู้ตัว  รู้ถึงภัยในส่ิงที่ผู้ใหญ่ได้บอกกล่าวไว้โดยอ้อม  โดยค าขู่ที่ใช้

แตกต่างกันทั้งสองประเทศเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีช่วงเลวร้ายหรือส่ิงรอบตัวที่อาจเป็นภัยต่อมนุษย์

หรือตามความเชื่อเป็นส่วนใหญ่   

  10. ค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศ  ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏแค่ค าขู่ที่เป็นค านามเป็นค า

โดด  แม้ว่าค าขู่ในจะเป็นค าที่รู้จักถึงความน่ากลัวเป็นอย่างดี  เช่น  เสือ  ผี  งู  เป็นต้น  ค านามเหล่านั้น

จะต้องมีค ากริยาบอกการกระท าควบคู่กันด้วย  เช่น  ตุ๊กแกกินตับ  ผีโพ่งจกก้น  หมูแมวเดินมากัด ตาแก่

จับไปท าเมีย  เป็นต้น  ค านามหลายค าไม่แสดงถึงความน่ากลัวแต่จะมีการกระท าบางอย่างที่ท าให้เกิด

ความน่ากลัวเพียงพอที่จะน ามาใช้ขู่ได้  เช่น  การบังคับ  เป็นต้น    เช่น  ( แม่ ) จะให้ใส่เส้ือลาย  พาไป

เข้าซ่อง  ไม่ให้กินกล้วย  เป็นต้น  หรือความน่ากลัวของธรรมชาติเอง  เช่น  แม่มิให้ไปเล่นที่หาดทราย  น้ า

ขึ้นมามันจะพาเจ้าลอยหาย   แท่งน้ าแข็งหล่นใส่  เป็นต้น  สังเกตได้ว่าการขู่เด็กผ่านเพลงกล่อมเด็กมี  2  

แบบ  คือ  ตัวผู้ร้องเพลงคือแม่ของเด็กเองเป็นผู้ขู่เด็กเอง   เช่น  แม่จะตีหลัง  แม่จะให้กินเครื่องในปลา  

แม่ให้ใส่เส้ือลาย  เป็นต้น  และไม่ใช่ตัวแม่เองเป็นผู้ขู่  เช่น  ผีจะมากิน  ตุ๊กแกกินตับ  เพื่อนบ้านมาด่า   

คนแก่จะเอาเจ้าไป  เป็นต้น  หมายความว่า  การขู่  คือ  การที่แม่ท าให้เด็กกลัวเสียเอง  กับ  ส่ิงอื่นที่ท าให้

เด็กกลัว  สอดคล้องกับงานวิจัยของโชโกะ  ชีนะ  ( 2553 )  กล่าวว่า  ถ้าแม่เด็กไม่ได้ขู่เด็กเอง  จะมี

วิธีการขู่โดยวิธีอื่น  โดยใช้ค ากริยาในรูปถูกกระท า  เป็นการอ้างคนอื่นหรือส่ิงอื่นมากระท าไม่ดีไม่ร้ายแทน

ตัวของแม่เอง  เช่น  ถูกยักษ์กิน  ถูกผีสิง  ถูกเหย่ียวจับไป  ถูกคนล่าสัตว์มาฆ่า  เป็นต้น  ดังนั้น  ค ากริยา

ที่น ามาใช้ขู่จึงแบ่งออกเป็น  ค ากริยารูปถูกกระท าและค ากริยารูปให้กระท า 

 

สรุปผลการศึกษา 

 เนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศจะมีค าหรือความหมายในเชิง   “ถ้าไม่นอน”  ปรากฏ

ด้วยเสมอ  หมายถึง  การขู่ในแต่ละครั้งจะใช้กับการนอนเท่านั้น  ไม่ได้มีเจตนาขู่ไปในทางอื่น  เพราะถ้าไม่

ยอมนอน  จะเกิดส่ิงร้ายต่างๆ  กับตัวเด็กเอง  ท าให้เด็กกลัวจนต้องยอมข่มตาหลับ  และเพลงเหล่านี้ผู้

เป็นแม่หรือคนเล้ียงเด็กจะผู้ร้อง  จะมีท านองที่ฟังสบาย  ร้องช้าๆ  มีการเอื้อนก่อนและท้ายเพลง  ท าให้

รู้สึกผ่อนคลายและหลับง่าย  ดังที ่ขนิษฐา  จิตชินะกุล  ( 2545 )   กล่าวไว้  ท าให้ผู้วิจัยสามารถค้นหาค า

ขู่จากเพลงกล่อมเด็กได้ง่ายและชัดเจน 

 ค าขู่ในเพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศ  ผู้วิจัยได้รวบรวมแล้ววิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่ม  พบว่า  ค าขู่ที่

คล้ายกันมากที่สุด  เป็นค าขู่เกี่ยวกับสัตว์  ของญี่ปุ่นปรากฏสัตว์ปีก  คือ  เหย่ียวมากที่สุด  ส่วนของไทยจะ

ปรากฏสัตว์บก  คือ  ชนิดของแมวมากที่สุด  ที่ปรากฏค าประเภทสัตว์เป็นจ านวนมากคาดว่าสัตว์มีจ านวน

หลายประเภทและมีนิสัยดุร้าย  ชอบแย่งชิงอาหารจากมนุษย์  ท าให้สัตว์เป็นค าที่น าว่าใช้ขู่เด็กมากที่สุด  

ส่วนประเภทสัตว์ที่แตกต่างออกไปคาดว่าเพราะสภาพภูมิประเทศ 

 ค าขู่ที่ต่างกันมากที่สุดในกลุ่ม  คือ  เส้ือผ้า  ของญี่ปุ่นปรากฏค าขู่ประเภทนี้แต่ของไทยไม่ปรากฏ  

คาดว่าคนญี่ปุ่นสามัญมีชิ้นส่วนของเครื่องแต่งกายมากกว่าจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  แต่ของคนไทย

สามัญมีเส้ือผ้าไม่มากชิ้นเท่ากับคนญี่ปุ่น  ส่วนแมลง  ของไทยปรากฏมากกว่าของญี่ปุ่น คาดว่าเพราะ
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สภาพภูมิประเทศ  เหตุทีจ านวนใช้ขู่น้อยที่สุด  คาดว่า  ส่ิงดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้ขู่ได้น่ากลัวกว่ากลุ่ม

อื่นๆ  เช่น  สัตว์  ผี  ซึ่งมีความน่ากลัวอยู่ในตัว  และขนาดที่ใหญ่ตัวกว่า  ดังนั้นแมลงจึงไม่ค่อยเห็นค า

ปรากฏมากเท่าสัตว ์ หรือบุคคลที่สามารถกระท าใดๆ  ต่อเด็กได้ 

 พบค ากริยาที่ปรากฏในการขู่ได้ในเพลงกล่อมเด็กทั้งสองประเทศ  สามารถแบ่งออกเป็น  2  แบบ  

คือ  ค ากริยาถูกกระท า  และค ากริยาให้กระท า ดังที่ชีนะ โชโกะ ( 2553 ) ได้แบ่งประเภทของค ากริยาใน

เพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นไว้  ค ากริยาถูกกระท าปรากฏมักจะใช้คู่กับค านามท่ีปรากฏในเพลง  ผู้ที่กระท าจะเป็น

บุคคลที่ 3 หรือ  ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  เช่น  ถูกเพื่อนบ้านด่า  ถูกเหย่ียวจับตัวไป  เป็นต้น  ส่วนค ากริยาให้

กระท า  ผู้ท่ีเล้ียงเด็กจะเป็นคนกระท าเองทั้งหมด  เช่น  ให้ก้อนหิน(แทนนม)  ให้แบกหาบ  ไม่เล่นดนตรี

ให้ฟัง  ไม่ให้กินกล้วย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหน้าท่ีและความหมายของหน่วยค าเติมในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระ

นครท่ีพบในจารึกท่ีปรากฏในหนังสือ Inscriptions du Cambodge จ านวน 8 เล่ม ของ George Coedès และใช้พจนานุกรม 

A dictionary of pre-Angkorian Khmer และ A dictionary of Angkorian Khmer เพื่อยืนยันความถูกต้องในข้อมูล  โดย

ใช้การแบ่งหมวดหมู่ค าศัพท์ตามทฤษฎีไวยากรณ์หน้าท่ีแบบลักษณ์ภาษาของ  GivÓn  ในการวิเคราะห์หน้าท่ีและ

ความหมาย 

 ผลการวิจัยพบว่าจารึกภาษาเขมรท่ีผู้วิจัยได้น ามาศึกษาหน่วยค าเติมมีจ านวนท้ังหมด 57 หลัก แบ่งเป็นสมัยก่อน

พระนคร  จ านวน 27 หลัก และสมัยพระนคร จ านวน 30 หลัก  พบการสร้างค าโดยการเติมหน่วยค าเติมในสมัยก่อนพระนคร

ท้ังหมด 341 ค า แบ่งเป็นหน่วยค าเติมหน้า จ านวน 182 ค า และหน่วยค าเติมกลางท้ังหมด จ านวน 159 ค า การเติม

หน่วยค าเติมในสมัยพระนครท้ังหมด 284 ค า โดยแบ่งเป็นหน่วยค าเติมหน้า จ านวน 147 ค า และหน่วยค าเติมกลางท้ังหมด 

จ านวน 137 ค า ซึ่งจากการวิเคราะห์มีหน่วยค าเติมหน้าท่ีปรากฏหน้าท่ีและความหมายร่วมกันท้ังสองสมัย จ านวน 6 ลักษณะ 

และหน่วยค าเติมกลางท่ีปรากฏหน้าท่ีและความหมายร่วมกันท้ังสองสมัย จ านวน 3 ลักษณะ 

ค าส าคัญ : หน่วยค าเติม, ภาษาเขมร, สมัยก่อนพระนคร, สมัยพระนคร 

 

  

                                                           

1 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง  ”การศึกษาหน่วยค าเติมในภาษาเขมรสมัยกอ่นพระนครและสมัยพระนคร“ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปพี .ศ .2558  
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Abstract  

 This research aimed to study the function and meaning of Khmer’s affixation in Pre–Angkorian and 

Angkorian Periods that appears in the inscriptions of the eight books of George Coedès “Inscriptions du Cambodge” 

and used two dictionaries that are A dictionary of pre-Angkorian Khmer and A dictionary of Angkorian to accuracy 

confirm the data. The grouping vocabularies by functional typological linguistic theory of GivÓn was used to analyze 

the function and meaning of the affixation. 

 The results of this research found that there are 57 inscriptions divided into 27 inscriptions of Pre–

Angkorian Period and 30 inscriptions of Angkorian Period and also found that the vocabularies derived by adding 

the affix are 341 words in Pre–Angkorian Period, which are the 182 prefixes and the 159 infixes. For the 284 

affixations in Angkorian Period divided into the 147 prefixes and the 137 infixes.  The results of the analysis also 

show that the function and meaning appear in both of two periods, 6 features of the prefixes and 3 features of the 

infixes. 

Keywords : Affixation, Khmer language, Pre – Angkorian Period, Angkorian Period 

 

บทน า 

ภาษาเขมรเป็นภาษาชนิดค าโดดที่จัดอยู่ในตระกูลมอญ–เขมร (Mon-Khmer) หรือตระกูลภาษา

ออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic Language Family) ซึ่งจัดเป็นภาษาราชการของประเทศกัมพูชา และใช้

พูดในเขตพื้นที่หรือจังหวัดของประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา เช่น จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เป็นต้น รวมไปถึงบริเวณ

สามเหล่ียมปากแม่น้ าโขงเขตประเทศเวียดนามตอนใต้ (Huffman, 1970) 

ภาษาเขมรมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานนับพันปี ซึ่งมีหลักฐานปรากฏบนแผ่นศิลาจารึก

ในอาณาจักรขอมตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 หรืออาณาจักรเจนละ จากการที่ภาษาเขมรมีผู้ใช้สืบเนื่องกันมา

เป็นเวลายาวนาน ภาษาเขมรจึงเป็นภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างชัดเจนในแต่ละยุคสมัย กังวล 

คัชชิมา (2548 : 128) ได้กล่าวถึงลักษณะการเปล่ียนแปลงของภาษาเขมรหลังจากได้พิจารณาเอกสาร

ภาษาเขมรโบราณตั้งแต่ยุคก่อนพระนคร (Pre - Angkorian) ยุคพระนคร (Angkorian) ยุคหลังพระนคร 

(Post - Angkorian) และภาษาเขมรปัจจุบัน (Modern Khmer) พบความแตกต่างของภาษาเขมรแต่ละ

ยุคสมัยอย่างชัดเจน ความแตกต่างดังกล่าวมีสาเหตุเนื่องมาจากกระบวนการการสร้างค าของภาษาที่มี

หลายลักษณะ ได้แก่ การแผลงค า การประสมค า การซ้อนค า การซ้ าค า และการยืมค า ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ของภาษาเขมรในรูปแบบดังกล่าวยกเว้นการซ้ าค าได้ปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่สมัยเขมรโบราณมาแล้ว  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่าการเปล่ียนแปลงทางภาษาประการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การแผลง

ค า (Derivation) ซึ่งหมายถึง การน าหน่วยค าไม่อิสระ ได้แก่ หน่วยค าเติมหน้า (Prefix) หรือหน่วยค า

เติมกลาง (Infix) มาประกอบกับหน่วยค าอิสระที่เป็นค าหลักท าให้ค านั้นเปล่ียนหน้าที่หรือชนิดของค าไป 

อุไรศรี วรศะริน (2545 : 157 - 168) ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างค าแผลงในภาษาเขมรปัจจุบันว่ามี 

3 วิธี ได้แก่ การเติมหน่วยค าเติมหน้า (Prefixation) การเติมหน่วยค าเติมกลาง (Infixation) และการ

ซ้อนพยางค์ (Reduplication) เมื่อพิจารณาจากค าศัพท์ที่มีในภาษาเขมรแล้ว จะเห็นได้ว่าค าศัพท์หลาย ๆ 

ค า เกิดจากการสร้างค าโดยใช้หน่วยค าเติมหน้า เช่น  “ท าให้วินาศ, ท าให้วอดวาย” เกิดจาก
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การเติมหน่วยค าเติมหน้า {} ลงหน้ารากศัพท์  “วินาศ, วอดวาย” หรือ ค าว่า  
“ยึดมั่น, ถือให้มั่น” เกิดจากการเติมหน่วยค า {} ลงหน้ารากศัพท์  “ถือ” หรือ ค าว่า 
 “เลื่อย (น)” ก็เป็นการสร้างค าศัพท์ใหม่จากรากศัพท์  “เลื่อย (ก)” ด้วยหน่วยค าเติม
หน้า {, , } เช่นกัน และการสร้างค าโดยการใช้หน่วยค าเติมกลาง เช่น หน่วยค าเติมกลาง 
{} ซึ่งจะใช้มากที่สุด ได้แก่  “หมอน” เกิดจากการเติมหน่วยค าเติมกลาง {} ลงหน้า
รากศัพท์  “หนุน” แต่ในภาษาเขมรมีพยัญชนะต้นควบที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างค าโดยหน่วยค า
เติมกลาง เช่น ค าว่า  “หลัง” ทั้งสองค ามีพยัญชนะต้นเป็น  เหมือนกัน  ใน
พยัญชนะ  ของค าว่า  เกิดจากการเติมหน่วยค าเติมกลาง {} ส่วน  ของค าว่า 
 นั้นเป็นพยัญชนะต้นควบ  อยู่แต่เดิมแล้ว 

การเติมหน่วยค าเติมหน้าและการเติมหน่วยค าเติมกลางในภาษาเขมร เป็นกระบวนการที่ท าให้

เกิดค าแผลงสองพยางค์จากรากศัพท์ กระบวนการนี้ปรากฏตั้งแต่ภาษาเขมรโบราณ ดังจะเห็นได้จากศิลา

จารึกสมัยแรก ๆ คือ สมัยก่อนพระนคร (พุทธศตวรรษท่ี 11 - 15) จนถึงสมัยพระนคร (พุทธศตวรรษท่ี 

15 - 20) ที่ปรากฏการแผลงค าโดยการเติมหน้าและเติมกลางรูปแบบต่าง ๆ และมีหลักการคล้ายคลึงกัน

ทั้งภาษาโบราณและภาษาปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาการแผลงค าโดยการใช้หน่วยค าเติมในภาษาเขมร ท าให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาหน่วยค า

เติมในภาษาเขมรในแง่หน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมกลางที่มีอยู่ในภาษา

เขมรสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร โดยเก็บข้อมูลค าศัพท์จากหนังสือ Inscriptions du Cambodge 

ของ George Coedès จ านวน 8 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือที่มีการรวบรวมค าศัพท์ภาษาเขมรที่ปรากฏในจารึก

ภาษาเขมรหลักต่างๆ และน าค าศัพท์ท่ีพบมาแยกหน่วยค าเติมจากค ารากศัพท์ตามพจนานุกรมภาษาเขมร

สองยุคสมัยของ Philip N. Jenner ซึ่งหนังสือและพจนานุกรมที่กล่าวมานี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ

ว่าน่าเชื่อถือของนักวิชาการเขมรศึกษาทั้งของประเทศกัมพูชา ไทยและชาติตะวันตกอื่นๆ  

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาหน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมที่

ปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงหน้าที่และความหมาย

ของหน่วยค าเติมที่ปรากฏหน่วยค าในภาษาเขมรทั้งสองสมัยนี้ 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 1. ศึกษางานวิจัย บทความ เอกสาร หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยค าเติมในภาษาเขมร 

 2. เก็บรวบรวมค าศัพท์ที่มีการเติมหน่วยค าเติมในภาษาเขมรทั้งสองสมัยจากจารึกที่ปรากฏใน

หนังสือ Inscriptions du Cambodge จ านวน 8 เล่ม ของ George Coedès และใช้พจนานุกรม A dictionary 

of pre - Angkorian Khmer และ  A dictionary of Angkorian Khmer ของ Philip N. Jenner เพื่ อแยก

หน่วยค าเติมจากค ารากศัพท์และยืนยันความถูกต้องของหน้าที่และความหมายค าศัพท์ที่ปรากฏการเติม

หน่วยค าเติมในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
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 3. จ าแนกหน่วยค าเติมที่พบสมัยก่อนพระนคร (KP) และสมัยพระนคร (KA) โดยแบ่งเป็น

หน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมกลาง  

 4. วิเคราะห์หน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมท่ีปรากฏขึ้นทั้งสองสมัยตามทฤษฎีไวยากรณ์

หน้าที่แบบลักษณ์ภาษาของ GivÓn (2001) 

 5. เรียบเรียงผลการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎี 

 6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

 จากจารึกจ านวน 57 หลัก ที่ปรากฏในหนังสือ Inscriptions du Cambodge จ านวน 8 เล่ม ของ 

George Coedès แบ่งเป็นสมัยก่อนพระนคร จ านวน 27 หลัก และสมัยพระนครจ านวน 30 หลัก พบว่า

การแผลงค าโดยการเติมหน่วยค าเติมในสมัยก่อนพระนครนั้นมีทั้งหมด 341 ค า แบ่งเป็นหน่วยค าเติม

หน้า จ านวน 182 ค า โดยปรากฏหน่วยค าเติมหน้า ได้แก่ , , , , , 
, , , , , , , , , , , , , 
, ,  และแบ่งเป็นหน่วยค าเติมกลางจ านวน 159 ค า โดยปรากฏหน่วยค าเติมกลาง 
ได้แก่ , , , , , ,   

และปรากฏการสร้างค าโดยการเติมหน่วยค าเติมในสมัยพระนครทั้งหมด 284 ค า ซึ่งพบน้อยกว่า

ในสมัยก่อนพระนคร โดยแบ่งเป็นหน่วยค าเติมหน้าจ านวน 147 ค า โดยปรากฏหน่วยค าเติมหน้า ได้แก่ 

, , , , , , , , , , , , , 
, , , , , , , , , , , , 
 และแบ่งเป็นหน่วยค าเติมกลางจ านวน 137 ค า โดยปรากฏหน่วยค าเติมกลาง ได้แก่ , 
, , , , , , ,   

ผลการวิเคราะห์พบหน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมหน้าที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัย 

จ านวน 6 ลักษณะ และหน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมกลางที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัย จ านวน 3 

ลักษณะ ดังนี้ 

1. หน่วยค าเติมหน้าที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัย 

จากการวิเคราะห์หน่วยค าเติมหน้าที่ปรากฏทั้งในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร พบว่ามี

หน่วยค าเติมท่ีปรากฏเหมือนกันทั้งสองสมัย จ านวน 6 ลักษณะ ดังนี้ 

 1.1 หน่วยค าเติมท่ีมีความหมายและหน้าที่บ่งกลุ่มหรือเพศพจน์ (Number) 

  หน่วยค าบ่งกลุ่มหรือเพศพจน์ เป็นหน่วยค าที่ท าหน้าที่เพื่อบอกจ านวน จะใช้ค า

มาประกอบเพื่อแสดงจ านวนหรือใช้ค าซ้ าเพื่อบอกจ านวน เช่น คนหลายคน , เด็กๆ, กลุ่ม, ฝูง เป็นต้น 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครปรากฏค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมหน้า ซึ่ง

เป็นค าที่แสดงความหมายและหน้าที่บ่งกลุ่มหรือเพศพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตาราง 1 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
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สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วยค า

เติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP *  v.intr. รวมเป็นกลุ่ม

เดียวกัน 

 ṃ  
ṃ 

 n. จ านวนทั้งหมด  

KA *  v.intr. รวมเขา้เป็น

กลุ่มเดียวกัน 

 ṃ  
ṃ 

 n. กลุ่ม, ผลรวม 

n.ทั้งหมดนี้, ทั้งหมด 

จากตารางที่ 1 พบว่าหน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้น ท าหน้าที่เปล่ียน
ค ารากศัพท์ซ่ึงเป็นค ากริยาประเภทอกรรมกริยามาเป็นค านาม แต่ไม่ได้ท าให้วงความหมายเปล่ียนไป โดย

ในสมัยก่อนพระนครหน่วยค าเติมหน้า  แสดงความหมายที่แคบเข้า กล่าวคือ จากค ากริยาที่แสดง
ลักษณะของการรวมกลุ่ม หรือรวมเข้าด้วยกัน เมื่อเติมหน่วยค าเติม  หน้าค ารากศัพท์ท าให้
ความหมายแคบเข้าเป็นการบ่งกลุ่มนาม หรือการบอกจ านวน แต่ในสมัยพระนครหน่วยค าเติมหน้า 

 แสดงความหมายที่กว้างออก นอกจากหมายถึง ผลรวม ยังหมายถึง กลุ่ม ด้วย 

1.2 หน่วยค าเติมท่ีมีความหมายและหน้าที่บ่งต าแหน่ง (Position)  

  หน่วยค าบ่งต าแหน่งเป็นหน่วยค าที่บอกถึงลักษณะของสถานที่ ซึ่งค าศัพท์ส่วน

ใหญ่จะปรากฏร่วมกับค านาม เช่น ที่, ใน, บน, ใต้, เหนือ เป็นต้น จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในสมัยก่อน

พระนครและสมัยพระนครมีการปรากฏค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมหน้า ซึ่งเป็นค าที่แสดงความหมายและ

หน้าที่บ่งต าแหน่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตาราง 2 แสดงหนว่ยค าเติมหนา้  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 

สมัย ราก

ศัพท์ 

ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP *  n. (คาดเดา)2 ด้าน

ใน ; อวัยวะภายใน, 

ล าไส้ 

  
 

 n. ท้อง, กระเพาะอาหาร, พุง, 

ครรภ์, อวัยวะภายใน, ล าไส้, 

ไส้พุง 

n. ที่ราบบนพื้นโลก เช่น 

แผ่นดิน, ประเทศ, อาณาจกัร, 

ดินแดน, แว่นแคว้น 

n. ชื่อทาส3  

KA *    n. อวัยวะภายใน      
 

 n. ท้อง, กระเพาะอาหาร, พุง

กะท;ิ ครรภ์; (บางที) อวัยวะ

ภายใน, ล าไส้ 

n. พื้นที่ราบของแผ่นดิน: 

พื้นดิน, แผ่นดิน; อาณาเขต, 

                                                           

2 ในพจนานุกรมของ Philip N. Jenner เป็นการสมมุติฐานความหมายของค าศัพท์ที่ปรากฏในสมัยนั้นๆ 
3 ความหมาย “n. ชื่อทาส” ในงานวิจัยนี้จะไม่น ามาวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นค านามที่น าไปใช้ประกอบเป็นชื่อบุคล ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงหน้าที่และ

ความหมายตามแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
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สมัย ราก

ศัพท์ 

ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

ประเทศ; อาณาจกัร, 

ราชอาณาจักร 

 จากตารางที่ 2 พบว่า หน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้น ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่
ของค าศัพท์ คือ ค านาม แต่หน่วยค าเติมหน้า  ท าให้เกิดวงความหมายขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ วง
ความหมายคงเดิมและเพิ่มความหมายใหม่ โดยวงความหมายเดิม คือ ท้อง กระเพราะอาหาร พุง ครรภ์ 

เป็นต้น และวงความหมายใหม่ คือ การบ่งต าแหน่งของพื้นที่ราบของแผ่นดิน เช่น แผ่นดิน, ประเทศ หรือ

อาณาเขต แว่นแคว้น เป็นต้น 

 

ตาราง 3 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP ṃ  n. (คาดเดา) เนิน, 

หลังคารูปทรงกลม 

n. เค้ก ขนาดเล็ก 

 ṃ      n. ความสูง, พื้นที่สูง, ภูเขา, เนิน  

n.วัดบนเขา, สถานที่ศักดิ์สิทธิ ์

KA ṃ  (คาดเดา) n.ภูเขา, 

หลังคารูปทรงกลม 

n. เค้กชิ้นเล็ก 

 ṃ    
 

n. ความสูง, ที่สูง, ภูเขา, ความ

สูงส่ง, ยอดเขา, ภูผา 

n. วัดบนภูเขา, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  

 จากตารางที่ 3 พบว่าหน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้น ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่
ของค าศัพท์ คือ ค านาม แต่เปล่ียนประเภทของความหมาย คือ ประเภทความหมายบ่งรูปนาม หน่วยค า

เติมหน้า  ได้เปล่ียนประเภทความหมายเป็นการบ่งต าแหน่ง ดังนั้น หน่วยค าเติมหน้า  ในทั้ง
สองสมัยท าให้เกิดวงความหมายใหม่ขึ้น 2 วงความหมาย ได้แก่ วงความหมายที่มีลักษณะสูง เช่น ภูเขา 

เนิน พื้นที่สูง วัดบนเขา เป็นต้น ซึ่งในสมัยพระนครนั้น หน่วยค าเติมหน้า  ท าให้วงความหมาย
ดังกล่าวนี้มีความหมายกว้างออกมากกว่าในสมัยก่อนพระนคร เช่น ความสูงส่ง ยอดเขา ภูผา เป็นต้น และ

วงความหมายที่สอง คือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งวงความหมายนี้หน่วยค าเติมหน้า  ได้ท าให้เกิดขึ้น
เหมือนกันทั้งสองสมัย นอกจากนี้หน่วยค าเติมหน้า  ยังท าหน้าที่ลดความหมาย คือความหมาย เค้ก
ชิ้นเล็ก หรือเค้กขนาดเล็ก หายไป 

  1.3  หน่วยค าเติมท่ีมีความหมายและหน้าที่บ่งชนิดนาม (Generic Terms) 

   หน่วยค าบ่งชนิดนามเป็นหน่วยค าที่ใช้บ่งชนิดต่างๆ ของค านามว่าเป็นส่ิงมีชีวิต 

มนุษย์ สัตว์ พืช ส่ิงประดิษฐ์ สถานที่ ฯลฯ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร

มีการปรากฏค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมหน้า ซึ่งเป็นค าที่แสดงความหมายและหน้าที่บ่งชนิดของค านาม 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตาราง 4 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีมีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP *ṃ     (ṃ) 

 
n. ทาส, คนรับใช ้

n. (คาดเดา) เด็ก 

(คน, สัตว์), ลดลง 

v.st. วัยรุ่น, ลดลง, 

คนรับใช ้

 ṃ  
  
ṃ  
ṃ 

 
 

 

n. ผู้ที่ใช้แรงในการท างาน 

เช่น ทาส, ทาสติดที่ดิน,ข้า

รับใช ้

n. ผู้ที่ท างานรับใช้พระเจ้า

หรือท างานสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ 

KA *ṃ  n. ทาส, คนรับใช;้ 

(คาดเดา) ผู้น้อยหรือ

ผู้เยาว์กว่า (คน,สัตว์) 

v.st. อ่อนกว่า, เดก็

กว่า 

 ṃ  
ṃ 

 n. ทาส 

n. บุคคลที่ได้รับมอบให้

ใช้แรงงาน: ทาส, ข้า

แผ่นดิน, ผู้ค้ าประกัน 

n. คนรับใช ้

 จากตารางที่ 4 พบว่า หน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้น ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่
ของค าศัพท์ แต่มีความหมายใหม่เกิดขึ้นทั้งสองสมัย ได้แก่ ในสมัยก่อนพระนคร หน่วยค าเติมหน้า  
เพิ่มความหมาย ผู้ที่ท างานรับใช้พระเจ้าหรือท างานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และในสมัยพระนคร หน่วยค าเติม

หน้า  เพิ่มความหมาย ข้าแผ่นดิน และผู้ค้ าประกัน  
ตาราง 5 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีมีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 

สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วยค า

เติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP *  v.intr. ร่วมกัน, รวบรวม, 

ชุมนุมกัน 

n. กลุ่ม, บริษัท ; การ

ชุมนุม 

   n. ล้ินชักใส่รองเทา้

, โต๊ะเตี้ยส าหรับ

รับประทานอาหาร,  

n. ชื่อทาส  

KA *   
* 

  v.intr. มาด้วยกัน, มา

ชุมนุมกัน, จับกลุ่มกัน 

n. กลุ่ม, หมู่; การชมุนุม, 

การรวบรวม 

   
 

  
  

n. ชั้นรองเทา้, โต๊ะ

อาหารเตีย้ 

 จากตารางที่ 5 พบว่า หน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้นท าหน้าที่เหมือนกัน 
คือ คงหน้าที่ของค านาม และท าหน้าที่เปล่ียนค ากริยาประเภทอกรรมกริยาไปเป็นค านาม อีกทั้งหน่วยค า

เติมหน้า  เปล่ียนประเภทของความหมายจากบ่งกลุ่มหรือเพศพจน์ไปเป็นบ่งชนิดนาม จึงท าให้เกิด
เป็นความหมายใหม่ขึ้น ในลักษณะการบ่งกลุ่มนามประเภท ส่ิงประดิษฐ์ เช่น ล้ินชักในรองเท้า (ใน

สมัยก่อนพระนคร) หรือชั้นรองเท้า (ในสมัยพระนคร) และโต๊ะเตี้ยส าหรับรับประทานอาหาร (ใน

สมัยก่อนพระนคร) หรือโต๊ะอาหารเตี้ย (ในสมัยพระนคร) 
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  1.4  หน่วยค าเติมท่ีมีความหมายและหน้าที่แสดงสภาพการณ์ (States) 

   การแสดงสภาพการณ์ มักพบค าที่ใช้โดยทั่วไป เช่น สูง ต่ า ดี ชั่ว ร้าย ดีใจ เสียใจ 

เศร้า เหนื่อย สวย ใส เงา ฯลฯ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครปรากฏค า

ที่มีการเติมหน่วยค าเติมหน้า ซึ่งเป็นค าที่แสดงความหมายและหน้าที่บอกถึงสภาพการณ์ของค าศัพท์ที่

ปรากฏ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตาราง 6 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP *   
* 

 v.st. (คาดเดา) สูง, 

สูงชะลูด 

 () 

 

 v.st. สูง, สูงชะลูด  

v.st. สูง, ใหญ่ 

n. ชื่อทาส 

KA *   
* 

 v.st. ท าให้สูง, ท าให้

สูงส่ง 

 () 

 

 v.st. สูง, สูงส่ง 

 จากตารางที่ 6 พบว่า หน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้นท าหน้าที่เหมือนกัน 
คือ ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่ของค า อีกทั้งหน่วยค าเติมหน้า  ยังไม่ได้เปลี่ยนวงความหมายของทั้งสองสมัย
อีกด้วย แต่หน่วยค าเติมหน้า  สร้างค าใหม่ที่มีลักษณะต่างกันของสองสมัย กล่าวคือ ในสมัยก่อนพระ
นคร หน่วยค าเติมหน้า  ไม่ได้เปล่ียนหน้าที่และความหมายของค าไป เนื่องจากหน่วยค าเติมหน้า 
 ประกอบหน้าค ารากศัพท์ที่แสดงสภาพการณ์ แต่ในสมัยพระนคร หน่วยค าเติมหน้า  ประกอบ
หน้าค ารากศัพท์ที่แสดงการกระท า โดยมีค าบ่งการกระท า คือ ท าให้ จึงท าให้หน่วยค าเติมหน้า  
เปลี่ยนความหมายของค าไป 

1.5  หน่วยค าเติมท่ีมีหน้าที่และความหมายแสดงการกระท า (Actions) 

  หน่วยค าเติมที่แสดงการกระท าเป็นการแสดงลักษณะ เช่น นั่ง นอน กิน ท า ตี 

ต่อย สร้าง เล้ียง จับ ดู มอง อ่าน รู้ ฯลฯ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร

ปรากฏค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมหน้า ซึ่งเป็นค าที่แสดงความหมายและหน้าที่บอกถึงเหตุการณ์ ดัง

ตัวอยา่งต่อไปนี้ 
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ตาราง 7 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย ราก

ศัพท์ 

ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วยค า

เติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP   v.tr. กดลงบน, กดยาก, 

ประทับตรา ; ปิด, ครอบคลุม 

v.ps. ถูกปดิผนึก, ปิด, ปกคลุม 

v.st. ปิด, แนบ, ถูกคุมขัง 

n. ชื่อทาส 

    v.ps. (คาดเดา) 

มัด , จ ากัด 

n. ชื่อทาส 

KA   v.tr. กดลง, ปิดทาง; ปิด, งับ, 

คลุม 

v.st. ปิดผนึก, ปิด, งับ, ครอบ; 

ปิดไว,้ แนบมา; ถูกกัก 

 ṃ  
 

 n. (คาดเดา) ผู้

ถูกกกัขังหรือถูก

กดขี ่

n. ชื่อทาส 

จากตารางที่ 7 พบว่า หน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัย ท าหน้าที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ ในสมัยก่อนพระนครหน่วยค าเติมหน้า  ท าหน้าที่ 2 ลักษณะ คือ คงหน้าที่ของค า
และท าหน้าที่เปล่ียนประเภทของค ากริยาจากสกรรมกริยาและกริยาแสดงสภาพการณ์ไปเป็นกริยาที่

ประธานเป็นผู้กระท า กล่าวคือ หน่วยค าเติมหน้า  ในสมัยก่อนพระนครได้ท าหน้าที่ลดประเภท
ของค ากริยา และไม่ได้เปลี่ยนความหมาย แต่ท าให้วงความหมายแคบเข้า คือ มัด จ ากัด เป็นต้น 

หน่วยค าเติมหน้า  ในสมัยพระนครท าหน้าที่ เปล่ียนค ากริยาให้เป็นค านาม จาก
สกรรมกริยาและกริยาแสดงสภาพการณ์เป็นค านามท่ีเป็นผู้ถูกกระท า แต่ไม่ได้เปลี่ยนความหมายของค า 

ตาราง 8 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย ราก

ศัพท์ 

ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP *ṅ  v.st. รวดเร็ว, คงที ่

v.st. แข็ง, ยาก, 

ตรากตร า 

n. ชื่อทาส 

 ṅ  v.cs. ท าให้แข็ง, ท าให้แกร่ง, แข็ง, 

ท าให้เป็นของแข็ง  

v.st. ท าให้แห้ง, หนัก 

v.cs. มั่นคงแข็งแรง, ท าให้แน่น, 

ท าให้แข็งแรงขึ้น, คงไว้, 

ประคับประคอง, สนับสนุน 

KA *ṅ   v.st. ท าให้แข็งแรง, 

ท าให้รวดเร็ว, ท าให้

ตายตัว 

v.st. ท าให้กระด้าง, 

ท าให้แข็งแรง 

 ṅ   v.cs. ท าให้แข็ง, ท าให้แกร่ง, แข็ง, 

มั่นคงแข็งแรง 

v.st. ตากแห้ง, แข็ง 

v.cs. ท าให้แข็งแรง, ท าให้มั่นคง: 

แน่น, กระชับ  

v.tr. เก็บ, สนับสนุน, 

ประคับประคอง 
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จากตารางที่ 8 พบว่า หน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยไม่ได้เปล่ียนหน้าที่ของ
ค า แต่ในสมัยก่อนพระนครเมื่อหน่วยค าเติมหน้า  ประกอบหน้าค ารากศัพท์  คงหน้าที่ของ
ค ากริยาและเพิ่มประเภทของค ากริยาขึ้น คือ กริยาที่แสดงผู้ถูกกระท า ซึ่งในสมัยพระนครเมื่อหน่วยค าเติม

หน้า  ประกอบหน้าค ารากศัพท์  คงหน้าที่ของค ากริยาและเพิ่มประเภทของค ากริยาขึ้น 2 
ประเภท คือ กริยาที่แสดงผู้ถูกกระท าและสกรรมกริยา  

นอกจากนี้หน่วยค าเติมหน้า  คงความหมายเดิมทั้งสองสมัย คือ เป็นวงความหมายประเภท
แสดงการกระท า แต่หน่วยค าเติมหน้า  ของทั้งสองสมัยได้สร้างค าใหม่โดยการประกอบหน้ารากศัพท์
ที่มีลักษณะประเภทของหน้าที่และความหมายที่ต่างกัน เช่น ในสมัยก่อนพระนคร หน่วยค าเติมหน้า  
ประกอบหน้าค ารากศัพท์  ที่แสดงหน้าที่และความหมายที่แสดงสภาพการณ์ แต่ในสมัยพระนคร
หน่วยค าเติมหน้า  ประกอบหน้าค ารากศัพท์  ที่แสดงหน้าที่และความหมายที่แสดงการกระท า 
โดยมีค าว่า “ท าให้” และสกรรมกริยา ก ากับไว้  

1.6  หน่วยค าเติมท่ีมีหน้าที่และความหมายแสดงกาล (Tense) 

  เป็นหน่วยค าเติมท่ีมีลักษณะของกาล เช่น วัน เวลา ฯลฯ จากการเก็บข้อมูลพบว่า 

ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครปรากฏค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมหน้า ซึ่งเป็นค าที่แสดง

ความหมายและหน้าที่บอกถึงกาล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตาราง 9 แสดงหน่วยค าเติมหน้า  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย ราก

ศัพท์ 

ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP ṅ  n.พระอาทิตย;์ 

วัน 

 ṅ   n. พระอาทิตย ์

n. วัน (24 ชั่วโมง), วันในสัปดาห์, 

กลางวัน 

KA ṅ   ไม่ปรากฏ

หลักฐาน 

 ṅ   
ṅ 

 n. ดวงอาทิตย์  

n. วัน (24 ชั่วโมง), วันในสัปดาห์ ; 

วัน, ช่วงเวลากลางวัน  

จากตารางที่ 9 พบว่า หน่วยค าเติมหน้า  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัย ไม่ได้เปล่ียนแปลง
หน้าที่ของค าและไม่ได้เปล่ียนแปลงวงความหมายของค า แต่มีท าให้วงความหมายกว้างออก เช่น มีการ

อธิบายเพิ่มเติมของความหมาย “วัน” ปรากฏทั้งสองสมัย คือ วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง หรือวัน เท่ากับ วัน

ในสัปดาห์ หรือวัน ที่หมายถึงเวลากลางวัน เป็นต้น ซึ่งหน่วยค าเติมหน้า  ของทั้งสองสมัยได้สร้างค า
ใหม่โดยการประกอบหน้ารากศัพท์ที่มีลักษณะประเภทของหน้าที่และความหมายที่ต่างกัน เช่น ใน

สมัยก่อนพระนคร หน่วยค าเติมหน้า  ประกอบหน้าค ารากศัพท์  ที่แสดงหน้าที่และ
ความหมายที่บ่งกาล แต่ในสมัยพระนครหน่วยค าเติมหน้า  ประกอบหน้าค ารากศัพท์  ที่ไม่
ปรากฏหน้าที่และความหมายของค า ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า หน้าที่และความหมายของค ารากศัพท์ได้
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หายไป หรือข้อมูลดังกล่าวที่หายไปเป็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏในจารึกสมัยพระนครอันเนื่องจากจารึกที่เสียหาย 

หรือหักพังไป  

 

2. หน่วยค าเติมกลางที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัย 

จากการวิเคราะห์หน่วยค าเติมกลางที่ปรากฏทั้งในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร พบว่ามี

หน่วยค าเติมท่ีปรากฏเหมือนกันทั้งสองสมัย จ านวน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  2.1 หน่วยค าเติมท่ีมีความหมายและหน้าที่แสดงค าบ่งกลุ่มหรือเพศพจน์ (Number) 

   ค าบ่งกลุ่มหรือเพศพจน์ เป็นค าที่ท าหน้าที่เพื่อบอกจ านวน จะใช้ค ามาประกอบ

เพื่อแสดงจ านวนหรือใช้ค าซ้ าเพื่อบอกจ านวน เช่น คนหลายคน, เด็กๆ, กลุ่ม, ฝูง จากการเก็บข้อมูลพบว่า 

ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครปรากฏค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมกลาง ซึ่งเป็นค าที่แสดง

ความหมายและหน้าที่บ่งกลุ่มหรือเพศพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตาราง 10 แสดงหน่วยค าเติมกลาง  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วย 

ค าเติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP *  v.st. (คาดเดา) จะต้องแยก

ออกเป็นส่วน ๆ ; แยกจากกัน, 

เป็นสิบๆ 

n. ส่วนของภาพรวม 

 ḥ     n. (คาดเดา) 

ส่วน, บางส่วน 

n. ครึ่ง 

KA   v.st. (คาดเดา) แยกออกเป็น

ส่วน; แยก, แบ่งมากกว่าสองส่วน 

n. ส่วนประกอบของทั้งหมด: ของ

บางส่วน, ของเป็นสิบๆ ชิ้น, 

จ านวน  

 ḥ  n. (คาดเดา) 

ส่วนหนึ่ง, 

ส่วน 

n. ครึ่ง 

จากตารางที่ 10 พบว่า หน่วยค าเติมกลาง  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้น ท าหน้าที่
เปล่ียนค ากริยาเป็นค านามและคงหน้าที่ของค านาม อีกทั้งหน่วยค าเติมกลาง  ไม่ได้เปล่ียนแปลง
วงความหมายแต่มีความหมายที่แคบเข้า ให้เห็นถึงจ านวนที่ชัดขึ้น เช่น แยกออก แยกเป็นส่วนๆ มี

ความหมายที่แคบเข้า คือ ครึ่ง หรือบางส่วน  

3.2 หน่วยค าเติมท่ีมีความหมายและหน้าที่บ่งสถานที่ของเหตุการณ์ (Location) 

  หน่วยค าบ่งสถานที่ของเหตุการณ์ ท าหน้าที่บ่งต าแหน่งและบ่งบทบาทของ

ค านาม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค านาม เช่น ทีว่ัด ในบ้าน นอกห้อง บนโต๊ะ ใตเ้ตียง ข้างก าแพง ริมรั้ว ระหว่าง

เสา ฯลฯ มีบางค ามาจากกริยาเรียง เช่น เดินตามแม่ เดินน าขบวน มาถึงบ้าน ฯลฯ จากการเก็บข้อมูล

พบว่า ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครปรากฏค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมกลาง ซึ่งเป็นค าที่แสดง

ความหมายและหน้าที่บ่งสถานที่ของเหตุการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตาราง 11 แสดงหน่วยค าเติมกลาง  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วยค าเติม ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP ṅ  n. พื้นที่กลวง, โพรง ; 

พื้นที่ภายใน, ภายใน 

prep. ใน, ภายใน 

 ṃṅ   n. พื้นที่ภายใน, ด้าน

ใน, ส่วนใน เช่น หลุม 

n. ส่ิงที่อยู่ภายใน เช่น 

สาร, สสาร 

prep. ภายใน, ใน 

KA ṅ  n. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์, 

หลุม; พื้นที่ภายใน, 

ด้านใน 

prep. ภายใน, ข้างใน 

 ṃṅ  n. พื้นที่ภายใน : 

ภายใน 

n. เนื้อหา, สสาร 

prep. ภายใน, 

ตกแต่งภายใน 

จากตารางที่ 11 พบว่า หน่วยค าเติมกลาง  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัย ไม่ได้ท าให้หน้าที่
ของค าเปล่ียนแปลงไป แต่หน่วยค าเติมกลาง  ได้ท าให้เกิดวงความหมายใหม่ในสมัยก่อนพระ
นคร คือ ส่ิงที่อยู่ภายใน เช่น สาร สสาร และความหมาย ส่วนใน เช่น หลุม และในสมัยพระนคร คือ 

เนื้อหา สสาร และตกแต่งภายใน 

3.3 หน่วยค าเติมที่มีความหมายและหน้าที่บ่งชนิดนาม (Generic Terms)  

   หน่วยค าบ่งชนิดนามมีลักษณะใช้บ่งชนิดต่างๆ ของค านามว่าเป็นสิ่งมีชีวิต มนุษย์ 

สัตว์ พืช ส่ิงประดิษฐ์ สถานที่ ฯลฯ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครปรากฏ

ค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมกลาง ซึ่งเป็นค าที่แสดงความหมายและหน้าที่บ่งชนิดนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตาราง 12 แสดงหน่วยค าเติมกลาง  ทีป่รากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย รากศัพท ์ ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วยค า

เติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP (ṅ) 

*ṅ 

 n.กระพุ้ง, การ

ขยายตัว, บวม ; การ

ยืนขึ้น, การยกระดับ

ความสูง, ความเด่น, 

จุดสุดยอด ; สัน

ดอน, ที่ตื้น 

v.intr. นูน, บวม ; 

เพิ่มขึ้น 

v.st. บวม, สูง 

 ṃṅ  n.พื้นล้ินชัก: สถานที่

ตื้น (ในแม่น้ า), สัน

ดอน ; ชายหาด, ฝั่ง, 

ฝั่งทะเล; สถานที่ข้าม, 

ที่ลุยน้ าข้าม ; สถานที่

ที่ขึ้นบก, ท่าเรือ 

n. ที่เพิ่มขึ้นหรืออยู่

ในระดับสูง ; คนสูง

หรือใหญ่ขลาด 

v.st. บวม, เต็ม, 

แน่น, สมบูรณ์ 

n. ชื่อทาส 

KA *ṅ  n.ส่วนที่นูน, การ

บวม, การพอง ; 

ความสูง, การยกให้

สูงขึ้น; การมี

ต าแหน่งสูง, ระดับ

สูงสุด 

v.intr. นูน, ท าให้ยื่น

ออกมา 

v.st. บวม, นูน  

 ṃṅ  n. ที่ตื้น (ในแม่น้ า), 

ตื้นเขิน ; ข้ามสถานที่, 

ลุย 

n. ธนาคาร, ฝั่งทะเล, 

ชายหาด ; (สถานที่) 

ท่าน้ า 

จากตารางที่ 12 พบว่า หน่วยค าเติมกลาง  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้นท าหน้าที่
เหมือนกัน คือ ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่ของค านาม แต่หน่วยค าเติมกลาง  ทั้งสองสมัยท าหน้าที่ต่างกัน 
คือ ในสมัยก่อนพระนคร หน่วยค าเติมกลาง  ไม่ได้เปล่ียนหน้าที่ของค ากริยาที่แสดงสภาพการณ์
และตัดท าหน้าที่ค ากริยาประเภทสกรรมกริยาทิ้งไป ดังนั้นในสมัยก่อนพระนคร หน่วยค าเติมกลาง 

 ได้ท าหน้าที่ 2 ลักษณะ คือ ลดค ากริยาประเภทสกรรมกริยาและคงหน้าที่ของค านาม ในสมัยพระ
นคร หน่วยค าเติมกลาง  ได้ท าหน้าที่ตัดค ากริยาทั้งสองประเภท คือ กริยาที่แสดงสภาพการณ์และ
สกรรมกริยา  

หน่วยค าเติมกลาง  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้น ได้เปล่ียนวงความหมายไปทั้งสอง
สมัย คือ วงความหมายที่บ่งรูปนามไปเป็นบ่งชนิดนาม จึงท าให้เกิดวงความหมายใหม่ขึ้น คือ วง

ความหมายที่แสดงถึงชนิดนามที่มีลักษณะของการบ่งสถานที่ นอกจากนี้ในสมัยก่อนพระนคร หน่วยค า

เติมกลาง  ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่และความหมายที่บ่งรูปนาม คือ บวม เต็ม สมบูรณ์  
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ตาราง 13 แสดงหน่วยค าเติมกลาง  ท่ีปรากฏในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 
สมัย ราก

ศัพท์ 

ค าอ่าน 

รากศัพท ์

ความหมาย 

รากศัพท ์

หน่วยค า

เติม 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

KP   v.tr. กินไปซ้ าแล้วซ้ าอีก

หรือเสมอ, แทะ, ตอด 

n. ชื่อทาส 

      n. สัตว์จ าพวกหนึ่งที่

ค่อนข้างเชือ่ง เช่น วัว, 

กระทิง  

KA *  v.tr. กัดกร่อน, เล็ม, 

แทะ 

   n. สัตว์ที่มีความเชือ่ง เช่น 

วัว ควาย 

n. ปศุสัตว์, วัว 

 จากตารางที่ 13 พบว่า หน่วยค าเติมกลาง  ที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองสมัยนั้น ท าหน้าที่
เปล่ียนค ากริยาประเภทสกรรมกริยาไปเป็นค านาม  และเปล่ียนความหมายจากความหมายที่แสดงการ

กระท า เมื่อเติมหน่วยค าเติมกลาง  หน้าค ารากศัพท์  ท าให้ความหมายบ่งชนิดของนาม 
หมายถึง สัตว์ที่มีความเชื่อง เช่น วัว กระทิง ควาย อีกทั้งในสมัยพระนคร หน่วยค าเติมกลาง  ท า
ให้เกิดความหมายใหม่ คือ ปศุสัตว์ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า หน่วยค าเติมที่ปรากฏขึ้นในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครมีการ

เปล่ียนแปลงหน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมกลางที่เกิดขึ้นทั้งสองสมัย คือ 

ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร ผู้วิจัยได้น าเสนอหน่วยค าเติมที่ปรากฏหน่วยค าเหมือนกันทั้งสอง

สมัย เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของหน้าที่และความหมายของหน่วยค าที่เกิดขึ้นทั้งสองสมัย พบว่า 

สามารถจ าแนกหน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมได้หลายประเภท ได้แก่ ประเภทค าบ่งกลุ่มหรือเพศ

พจน์ (Number) ค าบ่งต าแหน่ง (Position) บ่งชนิดนาม (Generic Terms) แสดงสภาพการณ์ (States) 

แสดงการกระท า (Actions) แสดงกาล (Tense) และบ่งสถานที่ของเหตุการณ์ (Location) เป็นต้น 

นอกจากนี้หน่วยค าเติมที่ปรากฏทั้งสองสมัยยังท าหน้าที่และความหมายเหมือนกันและต่างกัน ในหลาย

ลักษณะ ดังนี้ 

หน่วยค าที่ปรากฏทั้งสองสมัยที่ท าหน้าที่และความหมายเหมือนกัน คือ 1) ท าหน้าที่เปล่ียนจาก

ค ากริยาเป็นค านาม และเปล่ียนความหมายของค า 2) ไม่ได้เปล่ียนหน้าที่และความหมายของค า 3) ท า

หน้าที่เปล่ียนจากค ากริยาเป็นค านาม และท าให้มีความหมายที่แคบเข้าหรือกว้างออก 4) ไม่ได้เปล่ียน

หน้าที่ของค า แต่เปล่ียนความหมายของค า และ5) ท าหน้าที่มากกว่าหนึ่ง และ/หรือ ท าให้ความหมาย

แคบเข้าหรือกว้างออก 

หน่วยค าที่ปรากฏทั้งสองสมัยที่ท าหน้าที่และความหมายต่างกัน คือ 1) หน่วยค าเติมหน้าที่มี

หน้าที่และความหมายแสดงสภาพการณ์ เกิดจากหน่วยค าเติมหน้าของทั้งสองสมัยสร้างความหมายที่มี

ลักษณะต่างกัน คือ ในสมัยก่อนพระนครหน่วยค าเติมหน้าไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่และความหมายของค า แต่ใน

สมัยพระนครหน่วยค าเติมหน้าประกอบกับค ารากศัพท์ที่แสดงการกระท า เช่น ในสมัยก่อนพระนคร 

 “v.st.สูง, สูงชะลูด / v.st.สูง, ใหญ่” เกิดจากการเติมหน่วยค าเติมหน้า  ลงหน้าราก
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ศัพท์  “v.st.(คาดเดา) สูง, สูงชะลูด” ในสมัยพระนคร  “v.st.สูง, สูงส่ง” เกิดจาก

การเติมหน่วยค าเติมหน้า  ลงหน้ารากศัพท์  “v.st.ท าให้สูง, ท าให้สูงส่ง” 2) หน่วยค าเติม

หน้าท าหน้าที่และความหมายเหมือนกันทั้งสองสมัย แต่ต่างกันที่ในสมัยก่อนพระนครแสดงความหมาย

แคบเข้าและในสมัยพระนครแสดงความหมายกว้างออก เช่น ในสมัยก่อนพระนคร แสดงจากความหมาย 

“v.intr.รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน” ไปยังความหมายแคบเข้า คือ “n.จ านวนทั้งหมด” ในสมัยพระนครแสดง

จากความหมาย “v.intr.รวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน” ไปยังความหมายหว้างออก คือ “n.กลุ่ม, ผลรวม / n.

ทั้งหมดนี้, ทั้งหมด” 3) หน่วยค าเติมหน้าท าหน้าที่และความหมายเหมือนกันทั้งสองสมัย แต่ท าให้เกิดวง

ความหมายใหมแ่ตกต่างกัน เช่น ในสมัยก่อนพระนครเพิ่มความหมาย ผู้ท่ีท างานรับใช้พระเจ้าหรือท างาน

สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ แต่ในสมัยพระนครเพิ่มความหมาย ข้าแผ่นดิน และผู้ค้ าประกัน  

 การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความหมายของหน่วยค าเติมท่ีปรากฏทั้งสองสมัย พบการเปลี่ยนแปลง

ทั้งลักษณะของการเปล่ียนวงความหมาย เกิดวงความหมายใหม่ วงความหมายเดิมหายไป วงความหมาย

เพิ่มขึ้น ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาหน่วยค าเติมที่ปรากฏในจารึกสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร 

ผลการวิจัยศึกษาพบการเปล่ียนแปลงหน้าที่และความหมายของทั้งสองสมัยนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับงานของกังวล คัชชิมา (2548) ที่กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของภาษาเขมรโบราณจนถึงปัจจุบัน ว่ามี

ความแตกต่างกันของภาษาเขมรอย่างชัดเจน และความแตกต่างดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการสร้างค าใน

หลายลักษณะ ซึ่งก็ปรากฏถึงการสร้างค าในการเติมหน่วยค าด้วย  

อีกทั้งงานวิจัยนี้สร้างค าใหม่จากการเติมหน่วยเติมลงหน้ารากศัพท์และกลางรากศัพท์ ดังในงาน

ของอุไรศรี วรศะริน (2545) กล่าวถึงวิธีการสร้างค า พร้อมยกตัวอย่างถึงการสร้างค าที่มีลักษณะเดียวกับ

งานวิจัยนี้ คือ การคงความหมายเดิม การเกิดความหมายใหม่ เป็นต้น โดยใช้หน่วยค าเติมประกอบกับค า

รากศัพท์ จึงท าให้หน่วยค าเติมดังกล่าวนั้นท าหน้าที่และความหมายต่าง ๆ เช่น  “n.ท้อง, 

กระเพาะอาหาร, พุงกะทิ; ครรภ์; (บางที) อวัยวะภายใน, ล าไส”้ เกิดจากการเติมหน่วยค าเติมหน้า  
ลงหน้ารากศัพท์  “n. อวัยวะภายใน” หรือ ค าว่า  “n. สัตว์จ าพวกหนึ่งที่ค่อนข้างเชื่อง 

เช่น วัว, กระทิง” เกิดจากการเติมหน่วยค าเติมกลาง  ลงหน้ารากศัพท์  “v.tr.กินไปซ้ า

แล้วซ้ าอีกหรือเสมอ, แทะ, ตอด”  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาษามีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งในระดับเสียงและไวยากรณ์ หากมีการศึกษา

หน่วยค าเติมในภาษาเขมรสมัยหลังพระนครจนถึงปัจจุบัน อาจพบการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่น่าสนใจและ

สามารถเติมเต็มความรู้ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์และการศึกษาหน่วยค าเติมในภาษาเขมร

อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาเพื่อผลการส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุดทดลองส าหรับนักเรียน

ช่วงชั้นท่ี 4  ชุดทดลองท่ีใช้ในการเรียนรู้ประกอบด้วย ชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย ชุดสาธิตองค์ประกอบ

คลื่นตามขวาง และ ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมท่ีพัฒนาโดยนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ในโครงการส่งเสริมผลิตครู

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชั้นท่ี4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 

โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียนในจังหวัดปทุมธานีเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  

1) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย คล่ืนและการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม เป็นแบบปรนยั 

4 ตัวเลือก ชุดละ 20 ข้อ ท่ีมีความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และ มีค่าอ านาจจ าแนก .20 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อม่ัน 

0.80 ,0.75 และ 0.70 ตามล าดับ และ 2) แบบส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อชุดทดลองท้ัง  3 ชุด  เป็นแบบสอบถามมาตร

จัดอันดับ 5 อันดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท มีค่าดัชนีความความสอดล้องด้านเนื้อหามากกว่า 0.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ชุดทดลองในการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 และ(2)ความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อชุดทดลองทุกชุดอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ: ส่งเสริมการเรียน ชุดทดลอง รายวิชาฟิสิกส์  นักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 
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Abstract 

         The purposes of this presentation were to study of the support learning achievement in physics subject by 

using experimantal set for the fourth level students. The experimental set that were developed by the physics students 

in  Master of Arts Program in Teaching Science of Rangsit University were the components of transverse wave 

demonstration set and the circular motion experimental set. The simple random sampling were the students from 

three schools in Pathum Thani province that were one classroom per school.The instruments in this study were 1) 

the achievement test  entitle  toque and moment of inertia, wave and  circular motion  were 20 multiple-choice 

test per title that the level of difficulty were .40 to .80, , the power of discrimination were .20 to .60 and the 

reliability were 0.80,0.75 and 0.70 ,recpectivly and  2)   The questionnaire with Likert’s scale of 5 levels and 

choosing positive levels that IOC of them were more than 0.50, were used for collecting the students’ opinions. 

The data were analyzed for means and standard deviation and t-test. This study found that (1) all of the pretest – 

posttest scores of the sample groups were statistical significance at 0.5 and all of the means of students’ opinion 

on the three experimental set were good levels. 

Keywords: enhance learning achievement, experimental set, physics subject, the fourth level students 

 

บทน า 

  วิชาฟิสิกส์ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์วิชาหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถค้นหาสาเหตุและผลในปรากฏการณ์

ธรรมชาตที่เกิดขึ้น นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานส าคัญของการน าไปประยุกต์ ในวิชาต่างๆ เช่น 

วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี   (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2543: 9) แต่จากศึกษาผลการวัดและประเมินผลรายวิชาฟิสิกส์/กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละมีแนวโน้มลดลง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 

www.niets.or.th, พฤษภาคม 2557) เมื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้นักเรียนประสบความล้มเหลว เนื่องจาก

ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ ครูจะเน้นผลในตอนสุดท้าย คือการน าไปใช้แก้โจทย์แบบฝึกหัด โดยมักจะใช้

วิธีการสอนเฉพาะ การค านวณและท่องจ า ไม่มีการสอนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความคิดรวบยอด 

(สมนึก บุญพาไสว. 2534 : 19 อ้างถึงใน ประวีณา อาจสมัย, 2557:3) และปัญหาในการเรียนการสอน

อีกส่วนหนึ่ง เกิดจากปัญหาขาดแคลนครู ส่ืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี และปัญหาจากคุณภาพสื่อการสอนมี

คุณภาพต่ า ไม่เหมาะกับเนื้อหา แสดงผลได้ไม่ชัดเจน และการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการทดลอง 

สอนโดยบรรยาย ท าให้นักเรียนขาดการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากปัญหาดังกล่าววิธีการที่

จะพัฒนา      การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้ คือ การพัฒนาส่ือการเรียน การสอน 

เพราะส่ือการเรียนการสอนเป็นสารที่จะน าความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   แต่จะ

เรียนรู้ได้มากหรือน้อยซึ่งขึ้นอยู่กับระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ควรให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติให้มากย่ิงขึ้น (สิปปนนท์ เกตุทัต. 2541 : 51 อ้างถึงในประวีณา อาจสมัย, 

2557:3) ซึ่งการใช้ส่ือการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วย

ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้  เป็นส่ือ

เชื่อมโยงระหว่างนามธรรมไปสู่รูปธรรม ท าให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น กระตุ้น

ให้เกิดความสนใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่า และ
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ประโยชน์ขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยและนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ในโครงการส่งเสริมผลิต

ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกันพัฒนาชุดทดลองเพื่อการส่งเสริมการ

เรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  4  จ านวน 3 เรื่อง คือ ชุดทดลองทอร์กละโมเมนต์ความ

เฉื่อย ชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวาง และ ชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม และน าไปทดลองใช้

กับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดทดลองที่ผู้วิจัยพัฒนาร่วมนักศึกษาในโครงการส่งเสริมผลิตครูวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  4 

จ านวน 3 ชุด คือ ชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย ชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวาง และ ชุด

ทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียนใน

จังหวัดปทุมธานี โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาล าดับที่ 1  มีห้องเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 จ านวน 9 ห้องเรียน 

โรงเรียนมัธยมศึกษาล าดับที่ 2  มีห้องเรียนระดับช่วงชั้นที่  4 จ านวน 11 ห้องเรียน และโรงเรียน

มัธยมศึกษาล าดับที่ 3  มีห้องเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 จ านวน 9 ห้องเรียน 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 สายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียนใน

จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน โดยใช้การสุ่มห้องเรียนแบบเจาะจงเป็นห้องเรียน เน้น

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนล าดับที่ 1 ใช้ชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย  โรงเรียนล าดับที่ 2 ใช้ชุด

สาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวาง และ  โรงเรียนล าดับที่ 3  ใช้ชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   

1) ชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย (ศุภชัย ทองเข็ม,2557:177) ชุดสาธิตองค์ประกอบ

คล่ืนตามขวาง (ประวีณา อาจสมัยและกาญจนา จันทร์ประเสริฐ,2557:660) และชุดทดลองการเคล่ือนที่

แบบวงกลม (พงศ์ดนัย  โตเล้ียง และกาญจนา จันทร์ประเสริฐ,2558:O-84) (รูปภาพ 1-รูปภาพที่ 3 ) 

โดยชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยให้นักเรียนเป็นผู้ท าการทดลองเป็นกลุ่ม 6 กลุ่ม ชุดสาธิต

องค์ประกอบคล่ืนตามขวาง และ ชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม เป็นชุดสาธิตโดยให้นักเรียน

หมุนเวียนมาสาธิตให้เพื่อนในชั้นเรียนได้ศึกษาตาม 
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รูปที ่1  ชุดทดลองทอร์กและโมเมนความเฉื่อย 

 

รูปที ่2  ชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวาง 

 

รูปที ่3 ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องทอร์กและโมเมนต์ความ

เฉื่อย คล่ืนและการเคล่ือนที่แบบวงกลม  ทุกชุดมีจ านวน 20 ข้อ มีความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และ 

มีค่าอ านาจจ าแนก .20 ขึ้นไป วิเคราระห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีคูเดอร์-ริชาร์ด

สัน สูตร KR-20 เรื่อง ทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือย มีค่าความเชื่อม่ัน 0.80 เรื่อง คล่ืน มีค่าความเชื่อม่ัน 

0.75  เรื่องการเคล่ือนที่แบบวงกลม  มีค่าความเชื่อม่ัน 0.70 

3)  แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อชุดทดลองทอร์กละโมเมนต์ความเฉื่อย  ชุดสาธิตองค์ประกอบ

คล่ืนตามขวาง และ  ชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม  แบบสอบถามมาตรอันดับ 5 อันดับ แบบลิเคิร์ท 

( Likert’s Scale ) โดยเลือกข้อความทางบวก ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความ

ความสอดล้องด้านเนื้อหามากกว่า 0.5  
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้การสร้างเครื่องประกอบด้วย ค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก อ านาจจ าแนก 

ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และ t-test  

ผลการศึกษา 

1. ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดทดลอง ชุดทดลองทอร์กและ

โมเมนต์ความเฉ่ือย แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   (ตารางที่  1 )  

ตารางที่  1  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ชุดทดลอง ชุดทดลองทอร์กละโมเมนต์ความเฉื่อย 

รายการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย x̅ S.D. t Sig 

คะแนนก่อนเรียน 7.62 2.93 

-8.07 0.00 

คะแนนหลังเรียน 12.35 2.89 

และผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย ด้านความ

เหมาะสมด้านการน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ด้านการแสดงออกต่อชุดทดลองเรื่อง ทอร์กและ

โมเมนต์ความเฉื่อย  ด้านการเห็นประโยชน์ของชุดทดลองเรื่อง ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย และโดย

ภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.29,4.30,4.22 และ 4.27 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก  (ศุภชัย ทองเข็ม

,2557:52-53) 

2. ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตาม

ขวาง แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   (ตารางที่  2 )   

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอยา่ง

ชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวาง 

รายการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย x̅ S.D. t Sig 

คะแนนก่อนเรียน 7.58 2.49 

-19.78 0.00 

คะแนนหลังเรียน 16.42 1.78 

และผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุกสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวาง ด้านลักษณะ

ทางกายภาพทั่วไป   ด้านลักษณะการใช้งาน ด้านการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม ด้านการน าไปใช้

ประกอบการเรียนการสอน และโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5, 4.9, 4.7 ,4.8 และ 4.7ตามล าดับ ซึ่ง

อยู่ในระดับดีมาก (ประวีณา อาจสมัย,2557:63-64) 

3. ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบ

วงกลม แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   (ตารางที ่ 3 )   

  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1134 

   
   

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

รายการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย x̅ S.D. t Sig 

คะแนนก่อนเรียน 8.25 2.19 

-20.31 0.00 

คะแนนหลังเรียน 16.45 1.88 

และผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม  ด้านความเหมาะสมในการ

น าไปใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ ด้านการแสดงออกต่อการเรียนด้วยชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม ด้านการ

เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม และโดยภาพรวม มี

ค่าเฉล่ีย 4.4,4.3,4.2 และ4.3  อยู่ระดับดี (พงศ์ดนัย  โตเล้ียง,2557:50-51) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 

4 ที่เรียนรู้โดยการใช้ชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย ชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวาง และชุด

ทดลองการเคล่ือนแบบหมุนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ชุดการทดลอง 

และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการใช้ชุดทดลองอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดทดลองในการ

จัดการเรียนรู้ช่วยเสริมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ ท าให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ในการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ

ลือเดช ปิตุพงศ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์พื้ฐาน ระดับปริญญาตรี 

พบว่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเจตคติของ

ผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับปานกลาง และการทดลองเสมือนช่วยให้เกิดมโนมติ

เกี่ยวกับการทดลองในเรื่องนั้นๆ ได้ด ีสอดคล้องกับ ศักดิ์ชาย สิงห์ทอง  โชคศิลป์ ธนเฮือง และ อุดม ทิพ

ราช (2554)ที่ศึกษาเรื่องการใช้ชุดปฏิบัติการของไหลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า  คะแนน

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดปฏิบัติการของไหลหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดปฏิบัติการของไหลมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .01 จาก

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าชุดปฏิบัติการของไหลที่สร้างขึ้นสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ได้และสอดคล้องกับ ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง  ทักษิณา เครือหงส์  และศิริพรรณ รุ่งสังข์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง

การสร้างชุดการเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 เรื่อง การหาความเร็วเสียงโดยวิธีเรโซแนนซ์ พบว่าคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ผลการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนโดยใช้ชุดการทดลองมีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 ส าหรับข้อจ ากัดของชุดทดลองทั้ง 3 ชุดนี้คือ  ชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือย ตรงบริเวณ

กล่องเซ็นเซอร์เป็นส่วนที่ชารุดได้ง่ายในการเคล่ือนย้ายควรระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

กับชุดทดลอง  ชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวางเป็นชุดทดลองค่อนข้างมีน้ าหนัก และตรงบริเวณ

ด้านหน้าของชุดสาธิตที่เป็นพลาสติกเป็นส่วนที่ช ารุดได้ง่าย  ชุดทดลองการเคล่ือนแบบหมุนควรพัฒนาชุด
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ทดลองให้มีน้ าหนักเบามากขึ้น สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย และมอเตอร์ที่ใช้ในชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบ

วงกลมควรใช้มอเตอร์ที่หมุนได้ช้าลง มีปุ่มกดบอกระดับในการหมุนของมอเตอร์  ดังนั้นจึงควรมีการน าชุด

ทดลองไปพัฒนาเพื่อปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงในข้อจ ากัดดังกล่าวก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ครั้ง

ต่อไปซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุด

ทดลองของนักศึกษาในโครงการส่งเสริมผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต 

ขอบคุณ นายศุภชัย เข็มทอง นางสาวประวีณา อาจสมัย และนายพงศ์ดนัย โตเล้ียง ซึ่งผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาที่ได้มีโอกาสในการท าการวิจัยร่วมกัน และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง ปทุมธานีที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจน

ผลการวิจัยประสบความส าเร็จ  
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต.วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต.ปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้  2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาท่ีเรียน โดยใช้การเรียน

การสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นหนึ่งกลุ่มสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังทดลองการเรียนการ

สอนแบบสัญญาการเรียนรู้ ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลองได้แก่  นักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตา

คลี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์        ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2558  จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี

ค่าเฉลี่ยคะแนนของการทดสอบหลังการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้เท่ากับ 22.67 สูงกว่าก่อนการเรียน 14.23 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียน 10 ประการ

ของนักศึกษาขึ้น ผ่านการใช้สัญญาการเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเหมาะสมในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญา

การเรียนรู้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ:  สัญญาการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

Abstract 

 The objectives of this research were: 1) to compare the students’ learning achievement before and after 

through Learning Contract Method; 2) to study desirable characteristics for the students using through learning 

contract method; 3) to evaluate students’ satisfaction towards the teaching through learning contract method.  

 This research divided into one group proficiency examination achievement of students before and after the 

experiment teaching. The teaching through learning contract method achievement test used by the researchers are 

experimenting with group. The student’ were 30 1
st
 year Business Computer students enrolling in computer 

application in secretarial management course at Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus in semester 1 of the 

academic year of 2015. The results showed that the teaching through learning contract method the student’s learning 

achievements was rate at significantly high level of 22.67 before using was rate at the level of 14.23, which was 
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significantly level of .05, In addition, students have the desirable characteristics of students learning the 10
th
 overall 

was rated at the highest level of 4.40. 

 In part of evaluation of student’s satisfaction towards the teaching through learning contract method. 

Overall, the student’ satisfaction was rated at the high level of 4.43. 

Keywords: Learning Contract, Desirable Characteristics, Learning Achievements  

 

บทน า 

 การพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพมาจากรากฐานที่ส าคัญคือการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ กล่าวคือการพัฒนาการศึกษาเช่น การพัฒนาการเรียนและการสอนที่ดี โดยการจัดการเรียนการ

สอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การ

ที่ผู้เรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้ ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย 

ความตั้งใจในการเรียน และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนในลักษณะองค์รวม มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมเพื่อการสร้างคนรุ่นใหม่

ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ตามเป้าหมายและวิธีการที่วางไว้ (ชื่นทิพย์ อารีสมาน, 2545) และการมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีลักษณะการ

เรียนรู้ที่พึงประสงค์ มีกระบวนการทางปัญญา พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบูรณาการสาระการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจเน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง สามารถที่จะน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้ (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) ซึ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมใน

ตัวของผู้เรียนเอง หากการพัฒนาที่มีความส าคัญย่ิงคือ การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ การเป็นผู้ท่ี

รู้จักการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเป็นส่ิงที่ส าคัญเช่นกัน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2545) โดยรูปแบบการ

เรียนการสอนที่ดีจะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาจะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจในความแตกต่าง

ของผู้เรียนแต่ละคน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายได้ โดยในรายวิชาการการ

จัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ ได้มีน าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาเข้ามาใช้ แต่เนื่องจากการเรียนการสอนที่เน้นคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักศึกษานั้น นักศึกษายังไม่สามารถแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 

เนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการเข้าเรียน การขาดความรับผิดชอบต่องาน การส่งงานไม่ครบ 

การไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม การไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียน เป็นต้น ทั้งนี้การเลือกรูปแบบการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาได้ ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ของมัลคัม โนลส์ ที่ได้เสนอการใช้สัญญาการ

เรียนรู้ในการเรียนการสอนผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน 4 ประการของแนวการ

สอนผู้ใหญ่ คือ มโนทัศน์ของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน ความพร้อมของผู้เรียน และแนวทางการ

เรียนรู้ที่น าไปสู่การที่ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Knowles, 1975) และ

นอกจากนี้ การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบระบบส่วนบุคคล
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แบบหนึ่ง โดยด าเนินการสอนตามเอกสารสัญญาการเรียนที่นักเรียนและครูร่วมกันก าหนดขึ้น 

ประกอบด้วย จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียน แหล่งเรียน หลักฐานการเรียน การประเมินผล ซึ่งมีล าดับ

ขั้นตอนการเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นนวัตกรรมการสอนที่มีลักษณะเด่นหลายประการคือ นักเรียนสามารถ

กระท ากิจกรรม ตามที่ตกลงกันไว้กับครูว่าจะเรียนอะไร เรียนอย่างไร เพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ตามที่

ก าหนดไว้ท่ีตนเองได้เลือกและตกลงไว้กับครูเป็นการเรียนที่มีอิสระในการเรียน (จารุวรรณ ย่ังยืน, 2546) 

ปัจจุบันได้มีผู้วิจัยหลายท่าน ได้น ารูปแบบการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้มาใช้เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เช่น การพัฒนาระบบจัดการความรู้

ส่วนบุคคลที่ใช้สัญญาการเรียนรู้และเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการท างานวิชาการของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เชิดวงศ์  หงส์ศรีจินดา , 2557) การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง, 2557) การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชา

สังคมศึกษา (วินัยธร วิชัยดิษฐ์, 2555) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (หฤทัย อาษากิจ และ

เปรมศักดิ์ อาษากิจ, 2554) การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คนึง จารุพงษ์ , 2553) การใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้

ของมัลคัม โนลล์ กับนิสิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(อาชัญญา รัตนอุบล, 2545) จากการส ารวจนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ที่เรียนวิชาการจัดการงาน

เลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ด้วย

แบบสอบถาม โดยให้นักศึกษาตอบข้อมูลการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้มีผลต่อคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างไรและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและ

ค่าเฉล่ีย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ให้ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการวิจัยเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่เรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

 งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ของมัลคัม โนลส์ มาศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้

เครื่องมือทางการวิจัย เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แบบบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของ

นักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ เป็น

ต้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา โดยใช้การ

เรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ ซ่ึงนักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบสัญญาการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนและอาจารย์

น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การเรียน

การสอนแบบสัญญาการเรียนรู้    

 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญา

การเรียนรู้   

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้   

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยได้รูปที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตประขากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการ

จัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน โดย

ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

 2. ขอบเขตข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คือ คะแนนสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ข้อมูลการทดสอบการปฏิบัติงานการเรียนการสอน

แบบสัญญาการเรียนรู้ ข้อมูลการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษา และข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ (Learning Contact) หมายถึง วิธีการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนและ

ผู้เรียนตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้ การ

ก าหนดวิธีการเรียนรู้ การวางแผนในการเรียนรู้ การแสดงผลงาน การก าหนดแหล่งเรียน และระยะเวลาใน

การเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาที่จะเรียนและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีผู้สอนต้องการให้เกิดขึ้น

ภายหลังจากการเรียนสิ้นสุดลง ซ่ึงมาจากการพัฒนาพฤติกรรมท่ีผู้เรียนได้มีการพัฒนาขึ้น 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอนผ่านการท าแบบทดสอบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้  

 2. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

 3. แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษา 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยและค้นคว้า 

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอนดัง รูปที่ 2  

 

  

รูปที่ 2 
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จากรูปที่ 2 แสดงแผนผังขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

 1. การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ โดยท าการศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิจัยจากเอกสารรวบรวม 

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เพื่อหารูปแบบการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับนักศึกษา แบ่งเป็นแบบหนึ่งกลุ่มสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองการสอน

แบบสัญญาการเรียนรู้ One Group Pretest-Posttest Design ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา จากนั้นน าข้อมูล

มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้และสรุปผล  

 2. การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ

ของมัลคัม โนลส์ (เชิดวงศ์  หงส์ศรีจินดา, 2557), (อาชัญญา รัตนอุบล, 2545) และท าการแบ่งงานการ

เรียนการสอนเป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผุ้

เรียนถึงรายละเอียดในเนื้อหารายวิชา ในแต่ละสัปดาห์ท่ีท าวิจัย และผู้วิจัยได้ท าการประยุกต์ใช้แนวคิดของ 

(ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง, 2557),  (ศิริลักษณ์  ช่างเรือนกุล, 2556) และ (วินัยธร วิชัยดิษฐ์, 2555) 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญา

การเรียนรู้ ใช้แบบทดสอบผลการปฏิบัติงานการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ สร้างสัญญาการ

เรียนรู้กับนักศึกษา เพื่อทราบถึงส่ิงที่ควรปรับปรุง เพื่อที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอนแบบสัญญาการ

เรียนรู้ให้ดีขึ้น 

 3. การปรับปรุงการเรียนการสอน หลังจากได้ใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้กับ

นักศึกษาท าให้ทราบถึงส่ิงที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ให้มีความ

เหมาะสมมากย่ิงขึ้นและน าไปพัฒนาการสอนได้ 

 4. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ที่มีผลต่อ

การคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษา ใช้ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งเป็นเกณฑ์ลักษณะแบบมาตราประมาณค่า 5 

ระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้

โปรแกรมสถิติในการค านวณหาคะแนนเฉล่ีย แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวัด

แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการหาค่า t-test แบบ Paired Sample T-Test ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ของ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2545) ในการแปลความหมายคะแนนน้ าหนักของตัวเลือกซึ่งเป็นเกณฑ์ลักษณะแบบมาตรา

ประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญา

การเรียนรู้  
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ผลการวิจัย 

  การเสนอผลการวิจัย การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

ในการเรียนวิชาการจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญา

การเรียนรู้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

หนว่ยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการจัดการ

งานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน โดยท าการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา พบว่ามีนักศึกษาเพศชายจ านวน 14 คน เพศหญิง 16 คน และ

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.51 – 3.00 มากที่สุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 47 

รองลงมาคือ 2.01-2.50 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับ 3.01 – 3.50 จ านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 13 ส่วน 

  ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่าการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 

ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test Sig. 

ก่อนเรียน 30 14.23 1.25 17.199 .002 

หลังเรียน 30 22.67 2.16 

  จากตารางที่ 1 พบว่า การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนแบบ

สัญญาการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.67 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการเรียนซึ่งเท่ากับ 14.23 ซึ่ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.16 และ 1.25 

ตามล าดับ  

  ตอนที่ 3 ผลการทดสอบการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ ซึ่งให้นักศึกษาท างานที่ได้รับ

มอบหมาย จากแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ และงานการสร้าง

สัญญาการเรียนรู้ มีคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน ซึ่งได้ผลดังตาราง 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้  หลังจากการปฏิบัติงานสัญญาการเรียนรู้  

คะแนนการทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การปฏิบัติการเรียนการสอนแบบสัญญา 

การเรียนรู ้

30 21.73 2.94 

  จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ หลังจากการ

ปฏิบัติงานสัญญาการเรียนรู้ นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.73 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน 

ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 50และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.94  

  ตอนที่ 4 ผลการสังเกตลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การเรียน

การสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ ในแต่ละสัปดาห์ที่ท า

การวิจัย เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษา และใชแ้บบสังเกตคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษาพัฒนาสัญญาการเรียนรู้กับนักศึกษาซึ่งมีท้ังหมด 10 ด้าน ดังตาราง 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
X  S.D. ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. พฤติกรรมการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมของนักศึกษา     4.86 0.34 มากที่สุด 

2. พฤติกรรมการท างานที่ได้รบัมอบหมาย     4.77 0.50 มากที่สุด 

3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 4.70 0.46 มากที่สุด 

4. คุณภาพความถกูต้องงานของนักศึกษา   4.56 0.56 มากที่สุด 

5. ปริมาณการส่งงานของนักศึกษา 4.46 0.57 มาก 

6. ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 4.43 0.62 มาก 

7. พฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา 4.33 0.54 มาก 

8. ระยะเวลาที่มาเรียนของนักศึกษา 4.17 0.79 มาก 

9. ช่วงระยะเวลาเขา้เรยีนของนักศึกษา 3.97 0.80 มาก 

10. ลักษณะการแต่งกายของนักศึกษา 3.83 0.53 มาก 

การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวม 4.40 0.57 มาก 

 

  จากตารางที่ 3 ผลการสังเกตลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การ

เรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้พบว่า การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านพฤติกรรมการ

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมของนักศึกษามีคุณลักษณะที่มีการพัฒนาเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.86 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 และผลการประเมินการสังเกตคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ที่มีการพัฒนาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียกับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งจัด

อยู่ในระดับมาก 
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  ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ 

พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้  

ความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1  .ด้าน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

4.75 0.46 มากที่สุด 

2. ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  4.53 0.61 มากที่สุด 

3. ด้านการบรูณาการการสอน  4.28  0.65 มาก 

4. ด้านการเตรียมเนือ้หา 4.18 0.74 มาก 

รวม 4.43 0.61 มาก 

 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการ

เรียนรู้   พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สุดมีค่าเฉล่ียเทา

กับ 4.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.43 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ผลการวิจัยเรื่อง การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ใน

การเรียนวิชาการจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญา

การเรียนรู้ อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียที่หลากหลายและ

การจัดการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2545) และ (หฤทัย อาษากิจและเปรมศักดิ์ อาษากิจ

, 2554) ท่ีผู้เรียนมีความรู้แตกต่างกัน จะมีส่วนร่วมในการเรียนมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้สอนเข้าใจในความ

แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายได้ 

  ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.67 สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย

ก่อนการเรียนซึ่งเท่ากับ 14.23 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ภิรมย์ พาบุ

, 2558) และ (นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์, 2557) ที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ท าให้

นักศึกษาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เหมาะสม 

  ตอนที่ 3 ผลการทดสอบการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้  พบว่าหลังจากที่นักศึกษาได้

ท างานตามแบบบันทึกการปฏิบัติงานการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานสัญญาการ

เรียนรู้ที่ผู้สอนได้มอบหมาย ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน นักศึกษาได้
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คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.73  คะแนน สูงกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

(เชิดวงศ์  หงส์ศรีจินดา, 2557), (อาชัญญา รัตนอุบล, 2545) และผลงานวิจัยของ (วรุณยุภา ขยันกิจ, 

2557) ที่นักศึกษามีผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน

แบบสัญญาการเรียนรู้ต่อไป 

  ตอนที่ 4 ผลการสังเกตลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การเรียน

การสอนแบบสัญญาการเรียนรู้พบว่า หลังจากที่นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ ใน

แต่ละสัปดาห์ที่ท าการวิจัย จากการท างานตามหัวข้อในรายวิชาที่ก าหนดเช่น การส่งงาน การท างานตาม

หัวข้อ การปฏิบัติงาน เป็นต้น  และผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาและสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 

ประการของนักศึกษา เช่น ด้านพฤติกรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านการแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งด้าน

พฤติกรรมการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษามีคุณลักษณะที่มีการพัฒนาเหมาะสมมาก

ที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 และผลการประเมินการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีการพัฒนาใน

ภาพรวมมีค่าเฉล่ียกับ 4.40 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ปริญญาภรณ์ ธนะบุญ

ปวง, 2557), (ศิริลักษณ์  ช่างเรือนกุล, 2556) และผลงานวิจัยของ (วินัยธร  วิชัยดิษฐ์, 2555) ที่

นักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสม โดยหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนแบบสัญญาการ

เรียนรู้ท าให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสม และมีการพัฒนาทางการเรียนที่ดีขึ้น 

  ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้  

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สุดมีค่าเฉล่ียเทากับ 4.75 

และผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ของ (เชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา, 2557), (ศิริลักษณ์  ช่างเรือนกุล, 2556) และผลงานวิจัยของ (วินัยธร  

วิชัยดิษฐ์, 2555) ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป ส่งผลให้นักศึกษามีความพึง

พอใจจากการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการ

เรียนรู้มากขึ้น เนื่องมาจากการที่นักศึกษาได้เรียนและได้ปฏิบัติตามสัญญาการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้สอน จึงท าให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมมากขึ้นและได้รับประโยชน์จาก

การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้มากขึ้น 

ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ภาคการ ศึกษา ซึ่งการเรียนโดย

ใช้สัญญาการเรียนรู้เป็นลักษณะการน าตนเองเพื่อปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในความดูแลเป็นรายบุคคล 

       2. ควรใช้เครื่องมือการเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้กับการเรียนการสอนในแบบอื่น เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้า

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มคนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จ้านวน 400 ชุด เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ

แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.980 และมีการตรวจสอบ ความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ สถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นคือ สถิติเชิง พรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อ้างอิง ท่ีใช้ในการทดสอบ สมมติฐานท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้าในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร มีนัยส้าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ค้าส้าคญั:  การสื่อสารการตลาด, การรับรู,้ นวัตกรรม ในกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

 This research aims to study the marketing communication factors that influence the perception of a 

toothpaste innovations in Bangkok. Which equation predicts by the quantitative research methods. The sample is 

used by a group of people in Bangkok and the tools that are used in the research is to query the number of 400 sets 

of tools used in the study is a query that has a value equal to the reliability and 0.980. Accuracy of content from 

the experts The statistics based on the preliminary analysis is descriptive statistics include the percentage standard 

deviation statistics and spatial reference used in the test. 0.05 significance level assumptions include phahu 

regression analysis (Multiple Regression Analysis) study found that marketing communications that affect 

perception, innovation, water, toothpaste, in Bangkok. Statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: Marketing Communication, Innovation, perception in Bangkok 
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บทน้า 

 ประเทศไทยทุกวันนี้ได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ประชาชนในประเทศจึงต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความสมดุลต่อ

สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป  และในปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจและมีความพิถีพิถันในการดูแล

สุขภาพในร่างกายกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกก้าลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รวมไปถึง

การรักษาความสะอาดในร่างกาย  จนท้าให้ตลาดเกี่ยวกับด้านสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้บริโภคได้ให้ความส้าคัญกับสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงสุขภาพในช่องปาก จะเห็นได้

จากการที่มียาสีฟันหลากหลายชนิดและย่ีห้อให้ผู้บริโภคเลือกใช้(คอลเกตดอทซีโอดอททีเอช.2349:Online)  

สถานการณ์ปัจจุบันสินค้าประเภทยาสีฟันมีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นท้าให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้อง

พยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า โดยใช้การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆเป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความอยากได้อยากมีในสินค้าหรือบริการ

เหล่านั้น ส่ิงเหล่านี้ เราเรียกว่า “การส่ือสารทางการตลาด” หรือ Marketing Communication (ณัฐิยา 

อภัย.2558:Online)   

 ดังนั้นจึงได้มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้บริโภคนั่นคือ  “ยาสีฟันประเภทน้้า” 

นวัตกรรมเป็นการน้าเสนอความคิด วิธีการใหม่ ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงจากส่ิงที่เคยมีให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น

ให้กลายเป็นผลส้าเร็จ ที่ส้าคัญนวัตกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี โดยขยายขอบเขตการใช้ให้ขยาย

วงกว้างออกไป(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2521 : ออนไลน์) นวัตกรรมท้าให้เกิดมูลค่า ความแตกต่าง และ

การท้าให้ผู้บริโภคเชื่อใจในคุณภาพของยาสีฟันประเภทน้้า ซึ่งจะเห็นว่าผู้บริโภคจะรับรู้นวัตกรรมผ่านการ

ส่ือสารต่าง ธุรกิจจึงได้นิยมใช้การส่ือสารทางการตลาด เพื่อจูงใจให้ ผู้บริโภคเชื่อ และตัดสินใจซื้อสินค้า  

 อย่างไรก็ตามจากผลการส้ารวจในปัจจุบันพบว่า ยาสีฟันประเภทครีมไม่สามารถท้าความสะอาด

ได้ลึกและทั่วถึงทั้งช่องปาก ส่งผลให้สุขภาพในช่องปากไม่แข็งแรงและไม่สะอาด อาจท้าให้เกิดแบคทีเรีย

ตามมาทีหลังได้(ประชาชาติดอทเน็ต. 2558 : Online) บริษัทไทยยินตัน จ้ากัด ได้เห็นความส้าคัญของ

สุขภาพช่องปาก  จึงน้าเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ “ยาสีฟันประเภทน้้า” จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีส่วนประกอบ

ของไซลิทอล ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ด้วยความเป็นน้้าจะเข้าซอกซอนท้าความสะอาด

ฟันได้อย่างทั่วถึง  ซ่ึงสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้(ไทยยินตันดอทคอม.2558:Online) 

 จากผลการส้ารวจของตลาดออรัลแคร์แห่งประเทศไทย  พบว่าผู้บริโภคในสมัยนี้มีความสนใจใน

ด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่  ไม่ว่าจะเป็น ตราสินค้า  ตัวผลิตภัณฑ์ที่แปลงใหม่  คุณภาพของสินค้า 

ดังนั้นจึงท้าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟัน

แบบน้้า เพื่อน้าไปสู่การจูงใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น  เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมากทั้งคนที่เข้ามาท้างานก็ดี

หรือคนที่อาศัยอยู่ตั้งแต่แรกก็ดี ท้าให้มีความหลากหลายสูง จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาเป็นอย่างย่ิง

เพื่อให้ทราบถึงการ ส่ือสารการตลาดที่ ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้ าของคนใน

กรุงเทพมหานคร  
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ริโภคในการเลือกซื้อยาสีฟันแบบน้้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้าในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด สมาคมบริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา(The 

American Association of Advertising Agencies) (ลาร์รี่ เพอร์ซี่, 1997) ให้ค้าจ้ากัดความการส่ือสาร

การตลาด การส่ือสารการตลาดเป็นการวางแผนที่อยู่ในแนวความคิดในแนวคิดเดียว โดยการใช้กลยุทธ์

การส่ือสารหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาทั่วไป โฆษณาผ่านส่ิงพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์ 

ผสมผสานกันอย่างชัดเจนและกลมกลืนกันเพื่อให้เกิดการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Schultz (Sirgy, 

1998) ให้ค้าจ้ากัดความของการส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการการจัดการแหล่งข้อมูลเกี่ยวกบ

สินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการซื้อและรักษาความจงรักภักดี ท้าให้

ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าจากเราใหม่  

 ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2545) ให้ค้าจ้ากัดความของการส่ือสารการตลาด คือ การผสมผสานของ

รูปแบบของการส่ือสารที่มีเข้าด้วยกัน ผู้ส่งข่าวสาร  ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงาน

ขาย ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคล่ือนไหว ตัวอักษร ค้าพูด เสียงเพลง เป็นต้น 

ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ ส่ิงที่การส่ือสารการตลาดสมัยใหม่ควรค้านึงถึงนอกเหนือจาก

ผู้บริโภค คือ คนกลางที่อยู่ในช่องทางการจัดจ้าหน่าย หรือ สมาชิกในข่ายงานการตลาด ตลอดจนกลุ่ม

บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ (stakeholders) สาธารณชนต่างๆ  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ การรับรู้เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ โดยจะน้าไปสู่ทัศนคติ

ความเชื่อซึ่งจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้  

 กมลวัฒน์ ยะสารวรรณ (2547)การรับรู้หมายถึง ขบวนการแปลความหายของส่ิงเร้าที่มากระทบ

ประสาทสัมผัสของเราและแปลความหมายอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล 

 กันยา สุวรรณแสง (บัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ คือกระบวนการที่

เกิดภายในตัวของแต่ละบุคคลและการรับรู้เกิดขึ้นกับส่ิงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวโดยการสัมผัส การเห็นการได้

ยิน การรู้สึก การได้กล่ิน การสัมผัส ซึ่งส่ิงเร้าเหล่านี้จะผ่านทางประสาทสัมผัสแล้วแปลออกมาโดยการ

อาศัยประสบการณ์เดิม 

 ชิฟแมน (Schiffman, 2000: 146) การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การ

ประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับ ตัวสินค้า  ออกมา ให้ความหมายและเนื้อหาที่ตนเองต้องการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)                             ตัวแปรตาม(dependent Variable) 

 

 

 

 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสี

ฟันแบบน้้าของคนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้

ได้ด้าเนินการตามล้าดับ การก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่ม คนกรุงเทพมหานคร ที่รับรู้ถึงนวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้า ซึ่ง

ไม่ทราบจ้านวนประชากร ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือ “คนกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากไม่

ทราบจ้านวนประชากร จึงก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ ถ้าระดับ

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส้าคัญ0.05 มีค่าZ=1.96การศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่า

ขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา,2546)  𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง หรือ

ประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส้าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส้าหรับ

งานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการรับรู้นวัตกรรม ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ้ากัดด้าน

เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 การค้านวณหากลุ่มขนาด

ตัวอย่างจะค้านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็น

ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “การส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสี

ฟันแบบน้้าของคนในกรุงเทพมหานคร” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้                       

 ส่วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค้าถามท่ีมีหลายค้าตอบให้

เลือก(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

 ส่วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้า 

ซึ่งเป็นลักษณะของค้าถามท่ีมีหลายค้าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)                                                                                                                     

 ส่วนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้า

ของคนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยค้าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด 5 แบบได้แก่ ด้าน

การสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ด้านสื่อ 
โฆษณาทางโทรทัศน ์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์   
ด้านสื่อบุคคล ด้านสื่อกลางแจ้ง   
ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

การรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้า้ของคนใน

กรุงเทพมหานคร 
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ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์,ด้านส่ือส่ิงพิมพ์,ด้านส่ือบุคคล,ด้านส่ือกลางแจ้งและด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ปัจจัย

ดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมของผู้บริโภค อยู่ที่ว่าผู้บริโภครับรู้จากส่ือใดและตัดสินใจต่อ

นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างไร ตามทฤษฎีของชิฟแมน (Schiffman, 2000: 146) กระบวนการที่บุคคลแต่ละ

คนมีการเลือก การประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับ ตัวสินค้า  ออกมา ให้ความหมายและเนื้อหาที่

ตนเองต้องการ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค้าตอบเพียงค้าตอบเดียว และก้าหนดให้

แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก                                                                                                     

 ส่วนที่4 สอบถามเกี่ยวกับการรับรู้นวัตกรรม ซึ่งเป็นค้าถามปัจจัยด้านการรับรู้และการส่ือสาร

การตลาด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยก้าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค้าตอบเพียงค้าตอบเดียวและก้าหนดให้แต่ละข้อมี 5 

ตัวเลือกและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)                                                                                                       

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส้าหรับวัดการวิจัยการส่ือสาร

การตลาด กับปัจจัยการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้าของคนในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผลงานที่

เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์

ที่ปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้าและท้าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหา

นั้นมีความเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 2.การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า(Rating scale) จึงต้องน้ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัยม,2551) ซี่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.893 แสดงว่าเป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง 

และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงของการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยค้านวณหาค่าสถิติได้แก่ ค่าความถี่(Frequency)และหาค่าร้อยละ

(Percentage)  

 ส่วนที่2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ยาสีฟันแบบน้้า โดยค้านวณหาค่า

ร้อยละ (Percentage)  
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 ส่วนที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

การรับรู้และตัดสินใจต่อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า โดยค้านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่  ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หาการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้าของคนในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี

ทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ตาม

แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

(ร้อยละ46.3) อายุน้อยกว่า 25 ปี (ร้อยละ72) การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ60.8) มีอาชีพเป็นนิสิต/

นักศึกษา (ร้อยละ71.7) มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า15,000 บาท (ร้อยละ66.1)  

ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ทางการตลาดของยาสีฟันแบบน้้า พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า ผ่านส่ือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์(ร้อย

ละ 53.3) มีการรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้าจากช่องทางโทรทัศน์(ร้อยละ 47.0)  มีทางเลือกหนึ่งที่ท้า

ให้ท่านสนใจยาสีฟันแบบน้้า ใช่(ร้อยละ 65.7) การช่วยรักษาความสะอาดที่มากขึ้น ใช่(ร้อยละ 60.4) 

บุคคลใดท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกยาสีฟันแบบน้้าเลือกซื้อด้วยตนเอง(ร้อยละ 42.1)  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้าของ

ผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก(Mean=4.09 และ S.D.=0.73) โดยใช้เกณฑ์ 3.51-4.50 หมายถึง มาก   

ส่วนที่ 4 ระดับความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้และตัดสินใจต่อผลิตภัณฑ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.99 และ S.D. = 0.73)  โดยใช้เกณฑ์ 3.51-4.50 

หมายถึง มาก   

ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด

ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

การถดถอย(Regression) 191.107 5 38.221 617.605 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residual) 24.383 394 .062   

Total 215.490 399    
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จากการวิเคราะห์ตารางที่1 พบว่าปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสี

ฟันแบบน้้าของคนในกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ ด้านส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์, ด้านส่ือ

ส่ิงพิมพ์, ด้านส่ือบุคคล, ด้านส่ือกลางแจ้งและด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นอย่างมาก เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับ

นัยส้าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้รูปแบบต่อการรับรู้ทางการสื่อสารการตลาดเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  0.289 0.074  3.935 0.000 

ด้านส่ือโฆษณาทาง

โทรทัศน์ 

X1 0.350 0.114 0.355 3.060 0.002 

ด้านส่ือส่ิงพิมพ ์ X2 0.356 0.057 0.440 6.251 0.000 

ด้านส่ือบุคคล X3 0.122 0.062 0.133 1.974 0.049 

ด้านส่ือกลางแจ้ง X4 0.008 0.023 0.010 0.365 0.716 

ด้านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ X5 0.028 0.034 0.027 0.824 0.410 

R=0.942, R Square= 0.887, Adjusted R Square= 0.885, Std Error of the Estimate =0.24877 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่2 พบว่าปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสี

ฟันแบบน้้าของคนในกรุงเทพมหานคร เพียง 3 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ ด้านส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ , 

ด้านส่ือสิ่งพิมพ์ และด้านสื่อบุคคล และไม่ส่งผลต่อการรับรู้ทางการตลาด คือ ด้านส่ือกลางแจ้งและด้านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงหมายความว่าด้านส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์, ด้านส่ือส่ิงพิมพ์ และด้านส่ือบุคคล สามารถ

ส่ือสารการตลาดและส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้นวัตกรรมใหม่ๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

 จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพัน

ระหว่างปัจจัยด้านการ ส่ือสารการตลาดที่ ส่งผลต่อการรับรู้ผ ลิตภัณฑ์ยา สีฟันแบบน้้ าของคน

กรุงเทพมหานครทั้ง3ด้าน ดังนี้  Y= 0.289+ (0.350)X1 +(0.356)X2 +(0.122)X3 เมื่อ Y แทนการ

รับรู้และตัดสินใจต่อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า  X1 แทนปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดด้านสื่อโฆษณาทาง

โทรทัศน์  X2 แทนปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดด้านส่ือส่ิงพิมพ์  X3 แทนปัจจัยด้านการส่ือสาร

การตลาดด้านสื่อบุคคล  จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อ

การรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้าของคนในกรุงเทพมหานครจะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับด้านส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์,ด้านส่ือส่ิงพิมพ์ และ ด้านส่ือบุคคล ส่งผลให้ปัจจัยด้านการส่ือสาร

การตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้าและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจั ย

ได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดลอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจยั 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด ด้านส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด  ด้านส่ือส่ิงพิมพ ์ สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด  ด้านส่ือบุคคล สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด  ด้านส่ือกลางแจ้ง ไม่สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด  ด้านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ ไม่สนับสนุน 
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ข้อสรุปและวิจารณ์ผล 

 1. ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้นวัตกรรมของยาสีฟันแบบน้้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า ผ่านส่ือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ53.3) มี

การรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า จากช่องทางโทรทัศน์ (ร้อยละ47)  มีทางเลือกหนึ่งที่ท้าให้ท่านสนใจยา

สีฟันแบบน้้า ใช่ (ร้อยละ65.7) การช่วยรักษาความสะอาดที่มากขึ้น ใช่(ร้อยละ60.4) บุคคลใดที่มีอิทธิ

ผลต่อการเลือกยาสีฟันแบบน้้าเลือกซื้อด้วยตนเอง (ร้อยละ42.1) กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ทางการตลาดของยาสีฟันแบบน้้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความถี่ในการรับชมผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบบน้้า ผ่านส่ือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟัน

แบบน้้าจากช่องทางโทรทัศน์ จึงท้าให้เกิดความสนใจยาสีฟันแบบน้้า และมีการช่วยรักษาความสะอาดที่

มากขึ้นและเลือกซื้อด้วยตนเอง  

 2. จากผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้าของคนใน

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean=4.09 และ S.D.=0.73) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่ามีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ 

(Mean = 3.95 และ S.D. =0.74) ด้านส่ือบุคคล(Mean = 3.95 และ S.D. = 0.80) ด้านส่ือกลางแจ้ง(Mean 

= 3.84 และ S.D. = 0.85) ด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์(Mean =3.95 และ S.D. = 0.70) และอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมากที่สุด คือ ด้านส่ือส่ิงพิมพ์(Mean = 4.76 และ S.D. = 0.90) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสนใจกับรูปแบบทางด้านส่ิงพิมพ์ มากกว่ารูปด้านอื่นๆ โดยผู้บริโภคก็จะเลือกรับรู้ผ่านทางส่ิงพิมพ์

มากกว่ารูปแบบอื่น เพราะ ส่ิงพิมพ์มันถูกและรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากกว่ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาด

รูปแบบอื่น เช่น การโฆษณาทั่วไป โฆษณาผ่านส่ิงพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์  

 3. จากผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้าของคนใน

กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้าคือ ด้านส่ือ

โฆษณาทางโทรทัศน์,ด้านส่ือสิ่งพิมพ์ และด้านสื่อบุคคล และไม่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้้า

คือ ด้านส่ือกลางแจ้ง และด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือเมื่อบริษัท ไทยยินตัน ใช้การส่ือสารทางการตลาด

โดยผ่าน 3 ชนิดข้างต้น จะท้าให้ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครรับรู้การมีอยู่ของยาสีฟันแบบน้้าได้ดีมากขึ้น  

โดยความรับรู้ดังกล่าว เกิดจากตัวของแต่ละบุคคลและการรับรู้เกิดขึ้นกับส่ิงต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยการ

สัมผัส การเห็นการได้ยิน การรู้สึก การได้กล่ิน การสัมผัส ซ่ึงส่ิงเร้าเหล่านี้จะผ่านทางประสาทสัมผัสแล้ว

แปลออกมาโดยการอาศัยประสบการณ์เดิม (บัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548 , หน้า 7) 

ข้อแนะน้าส้าหรับงานวิจัยครั งต่อไป 

การด้าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการท้าการวิจัยในเชิง

คุณภาพควบคู่กันไปด้วย เพราะจะท้าให้งานวิจัยมีหลากหลายมุมมองและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

แนะน้าให้ศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจมีการเกี่ยวข้องจากตัวแปรที่ท้าการศึกษาอยู่นี้ เช่น ความเชื่อม่ัน

ทางการตลาด เช่น อิทธิพลของรูปแบบยาสีฟันแบบน้้าที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางการตลาด ควร

ท้าการศึกษากับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มประขากรในจังหวัดอื่น กลุ่มวัยรุ่น 
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หรือ กลุ่มคนวัยท้างาน เพราะกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันก็จะมีความคิดและทัศนคติที่

แตกต่างกันออกไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณ พระคุณคณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจทั่วไป  ที่ให้ค้าแนะน้า ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนต่อผู้ท้าวิจัย

ตลอดจนท้าให้ ผลการวิจัยครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยครั งนี มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำกำรสื่อสำรกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ “Adidas”  

ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ กลุ่มวัยรุ่นในสยำมท่ีได้รับสื่อของตรำสินค้ำ“Adidas”  

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย คือแบบสอบถำมจ้ำนวน 400 ชุด มีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเชื่อม่ันเท่ำกับ 0.981  สถำนท่ีเก็บข้อมูล

แบบสอบถำมคือ บริเวณสยำมสแควร์  และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis) ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรรับรู้ด้ำนโฆษณำ กำรรับรู้ด้ำนสื่อออนไลน์ กำรรับรู้ด้ำนนิตยสำรและกำรรับรู้

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ส่งผลต่อควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ  อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ0.05 ดังนั น Adidas ควรมุ่งเน้นกำร

สื่อสำรกำรตลำดทำงด้ำนโฆษณำ ,ด้ำนสื่อออนไลน์ , ด้ำนนิตยสำรและด้ำนกำรจัดกิจกรรม เนื่องจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ควำมส้ำคัญกับกำรสื่อสำรกำรตลำดทั ง 4ด้ำน หำกกำรสื่อสำรกำรตลำดเป็นไปตำมควำมคำดหวังของ

ผู้บริโภค จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ และผลกำรวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ สำมำรถน้ำมำ

ปรบัปรุง ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันสูงกว่ำคู่แข่งในระดับเดียวกัน 

ค าส าคญั: กำรสื่อสำรกำรตลำด , ควำมเชื่อม่ัน , ตรำสินคำ้ 

Abstract 

              The objectives of this research aim to study the effect of marketing communications to trust of brand 

"Adidas" in group of teenagers at Siam. The samples used in the research were a group of teenagers at Siam. The 

research tool was questionnaire from 400 people with reliability 0.981.The data was analyzed by multiple 

regression analysis. The results show that advertising, online media , magazine and events  which affecting brand’s 

trust with a significance level of 0.05. The results Adidas focus on marketing communications in the advertising , 

online media, magazines and events. If marketing communications is the expectations of consumers will affecting 

brand’s trust. The results are useful to business. Can improve and applied to achieve competitive advantages higher 

than competitors in its class. 

Keywords: marketing communication , trust , brand. 
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บทน า 

สภำวะสังคมในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักเลียนแบบพฤติกรรมกันตำมกระแสควำมนิยมซึ่งเปรียบเสมือนวงจร

ชีวิตท่ีมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุด หมำยถึงกำรปฏิบัติตำมเทรนด์หรือแฟชั่น  มีลักษณะกำรปฏิบัติในช่วงระยะเวลำใดเวลำ

หนึ่ง  เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและให้เกิดกำรยอมรับในสังคม โดยกระแสนิยมส่วนใหญ่มักเกิดขึ นในสังคมเมือง เม่ือเวลำ

ผ่ำนไปก็จะถูกกลบไปด้วยเทคโนโลยี เรื่องรำวหรือพฤติกรรมใหม่ๆเข้ำมำแทนท่ีท้ำให้สิ่งเหล่ำนั นไม่เป็นกระแสอีกต่อไป  

ในปีท่ีผ่ำนมำหำกพูดถึงกระแสนิยม สิ่งแรกท่ีนึกถึงคือกำรออกก้ำลังกำยซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งท่ีได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก 

โดยเกิดกระแสในกลุ่มของวัยรุ่นท่ีเลียนแบบกำรออกก้ำลังกำยของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ไม่ใช่แค่ประเภทของกำรออกก้ำลัง

กำยเท่ำนั นแต่ยังรวมไปถึงเครื่องแต่งกำยท่ีใช้ในกำรออกก้ำลังกำยอีกด้วย  จึงส่งผลท้ำให้แบรนด์ชั นน้ำทำงด้ำนอุปกรณ์

กีฬำกลับมำได้รับควำมสนใจมำกขึ นอีกครั งในกลุ่มของวัยรุ่น[นิตยสำรgmbizmagazine April 15, 2016]    ซึ่งแต่ก่อน

แบรนด์ชั นน้ำเหล่ำนี อำจได้รับควำมสนใจแค่ในกลุ่มของวงกำรกีฬำหรือกลุ่มคนรักสุขภำพเป็นส่วนใหญ่   

 ภำพรวมของตลำดธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬำและเคร่ืองแต่งกำยชุดกีฬำ ในปัจจุบันมีกำรแข่งขันทำงกำรตลำด

ท่ีรุนแรงมำกขึ น เนื่องจำกแบรนด์ชั นน้ำต่ำงก็ต้องกำรนำ้หนำ้คู่แข่งขึ นมำเปน็ผู้นำ้ในตลำดและครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด

ให้มำกท่ีสุด [ เว็บไซต์ marketer September,2015]  จึงท้ำให้แต่ละแบรนด์ต่ำงออกกลยุทธ์เพื่อมำแข่งขันกันประกอบกับ

ทัศนคติท่ีเปลี่ยนไปของคนในปัจจุบันท่ีไม่ได้มองว่ำชุดกีฬำใส่ไว้เพียงแค่เล่นกีฬำอีกต่อไป แต่เป็นเทรนด์ใหม่ท่ีสำมำรถ

น้ำมำใส่ได้ในทุกโอกำส  จึงท้ำให้ผู้ผลิตในแต่ละแบรนด์ออกแบบและประยุกต์เครื่องแต่งกำยชุดกีฬำให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของคนในปัจจุบันให้มำกท่ีสุด ด้วยกลยุทธ์ท่ีแตกต่ำงกันออกไป  เม่ือพูดถึงอุปกรณ์กีฬำท่ียิ่งใหญ่และเป็น

แบรนด์ชั นน้ำในระดับโลก คนส่วนใหญ่ย่อมนึกถึงแบรนด์“Adidas” ซึ่งเป็นเจ้ำใหญ่ในอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำกีฬำ 

[Pakpoom Tom Sirisujarikul] โดย Adidas ให้ควำมส้ำคัญกับกลยุทธ์กำรสื่อสำรผ่ำนผู้น้ำควำมคิดมำเป็นระยะเวลำนำน 

เริ่มตั งแต่กำรใช้ผู้น้ำควำมคิดท่ีเป็นผู้มีชื่อเสียงและต่อมำเม่ือสื่อสังคมออนไลน์เริ่มเข้ำมำมีอิทธิพลมำกขึ น จึงเริ่มปรับตัว

และขยำยกำรใช้กลยุทธ์จำกกำรสื่อสำรผ่ำนมวลชนมำสู่กำรสื่อสำรผ่ำนสังคมออนไลน์ 

 กำรสื่อสำรกำรตลำด คือ เครื่องมือส้ำคัญท่ีส่งผลท้ำให้ผู้บริโภคเกิดกำรรับรู้ในแบรนด์สินค้ำเนื่องจำกสำมำรถ

เข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงกว้ำงขวำง ในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกในอดีต ทั งในระดับกลยุทธ์ และยุทธวิธีเป็นอย่ำง

มำก โดยเฉพำะกำรท่ีเทคโนโลยีกำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว  ไม่ว่ำจะเป็นกำร

ขยำยตัวของ “สื่อออนไลน์” ท่ีเพิ่มขึ นอย่ำงมำก ได้กลำยเป็นจุดเริ่มต้นส้ำคัญที่ท้ำให้กำรสื่อสำรกำรตลำดเปลี่ยนแปลง

ไปอย่ำงเห็นได้ชัด [นิตยสำร BrandAge Essential 8th 2012]  โดยกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือท่ี

เชื่อมโยงให้ผู้บริโภคเกิดกำรรับรู้น้ำไปสู่กำรตัดสินใจซื อผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดช่องทำงอ่ืนๆ ซึ่งกำรสื่อสำร

กำรตลำดในยุคนี ไม่ใช่กำรส่งข่ำวสำรผ่ำนเพียงช่องทำงเดียวเท่ำนั น แต่เป็นกำรส่งข่ำวสำรท่ีหลำกหลำยไปยังผู้บริโภค มี

จุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นให้กับแบรนด์สินค้ำของตน โดยกำรบอกเล่ำเรื่องรำวของตรำ

สินค้ำให้มีควำมแตกต่ำงจำกตรำสินค้ำอ่ืนอย่ำงชัดเจน ซึ่งกำรสื่อสำรกำรตลำดท่ีดีจะต้องท้ำให้ผู้บริโภคเกิดกำรตัดสินใจ

ซื อและส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำของตน 

 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นท้ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำถึงกำรสื่อสำรกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อม่ันใน

ตรำสินค้ำ “Adidas”   ของกลุ่มวัยรุ่น โดยเลือกศึกษำในพื นท่ีบริเวณสยำมเท่ำนั น เนื่องจำกพื นที่บริเวณดังกล่ำวเป็นย่ำน

ศูนย์รวมของกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีควำมแตกต่ำงและมีควำมหลำกหลำยในสถำบันกำรศึกษำ  จึงมีควำมน่ำสนใจที่จะท้ำกำรศึกษำ

เป็นอย่ำงยิ่ง  ซึ่งผลงำนวิจัยนี เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรในกำรเลือกสรรรูปแบบกำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อน้ำไปใช้ใน

กำรแข่งขันกับคู่แข่งในตลำดธุรกิจของอุปกรณ์กีฬำ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษำถึงกำรสื่อสำรกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ “Adidas” ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีกำรสื่อสำรกำรตลำด กล่ำวคือ กิจกรรมทั งหมดท่ีนักกำรตลำดได้กระท้ำขึ นในรูปแบบของข่ำวสำร

เพื่อกระตุ้น จูงใจ และถ่ำยทอดควำมคิดท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรผ่ำนสื่อต่ำงๆไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย เพื่อให้

เกิดกำรยอมรับในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื อในท่ีสุด หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมท่ีได้มุ่งหวังไว้    

     “กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร”(IMC: Integrated Marketing Communication) สรุปโดยรวมหมำยถึง 

กระบวนกำรพัฒนำและกำรน้ำรูปแบบกำรสื่อสำรหลำยๆรูปแบบมำผสมผสำนกันเพื่อโน้มน้ำวหรือเชิญชวนให้กลุ่ม

ผู้บริโภคเกิดกำรคล้อยตำมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมท่ีมุ่งหวังไว้  โดยเลือกใช้สื่อท่ีมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำร

โฆษณำ สื่อออนไลน์ นิตยสำร กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรจัดกิจกรรม เป็นต้น (Bovee,Houston and Thill.1995:526)  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ ประกอบด้วย ควำมเชื่อม่ัน (Trust) หรือควำมไว้วำงใจ 

หมำยถึง ควำมคำดหวังท่ีพัฒนำขึ นในตัวผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภำพ ผู้บริโภคจึงมีควำมผันแปรไปตำม

ควำมเชื่อม่ันของกลุ่มคนเหล่ำนั น ซึ่งจะส่งผลท้ำให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมและปฏิกิริยำซ ้ำๆ กับผู้ท่ีเขำเชื่อม่ัน (Trustor) 

ซึ่งควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภคค่อนข้ำงคงที่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแต่ละสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกัน  

      โดยในทฤษฎีประกอบด้วย 3 ด้ำนได้แก่ ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ(Creditability) คือ กำรประเมินควำมสำมำรถของ

ผลิตภัณฑ์ ในด้ำนของกำรตอบสนองควำมคำดหวังของผู้บริโภค   ด้ำนควำมเมตตำกรุณำ(Benevolence)  คือ ควำมเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถเข้ำใจและใส่ใจผู้บริโภค เป็นกำรท้ำให้ผู้บริโภครู้สึกว่ำเป็นเจตนำท่ีดีท่ีปฏิบัติไปโดยไม่มุ่งหวังผลก้ำไร

หรือค่ำตอบแทนและด้ำนควำมซื่อสัตย์(Integrity) คือ ตรำสินค้ำท่ีสื่อถึงควำมจริงใจต่อผู้บริโภค โดยสนใจและใส่ใจต่อ

ผู้บริโภค เม่ือยึดม่ันในหลักคุณธรรมนั นจึงท้ำให้ผู้บริโภคเกิดกำรยอมรับ ควำมภักดีและไว้วำงใจในผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้

ตรำสินค้ำนั นๆไดร้ับควำมเชื่อม่ันตำมมำด้วยเช่นกัน(Rempel, Holmes,&Zanna,1985) (Mayer, Davis&Schooman, 1995) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 รัตประภำ เหมจินดำ,อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว (2558) โดยศึกษำเรื่อง กำรสื่อสำรกำรตลำดและตรำสินค้ำ

ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬำแกรนด์สปอร์ต ในทัศนะของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมี

กำรเปิดรับข่ำวสำรด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำด เช่น กำรเป็นผู้สนับสนุนทำงกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย กำรโฆษณำและมี

กำรรับรู้ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดอยู่ในระดับมำก มีทัศนคติเห็นด้วยต่อปัจจัยต่ำง ๆ โดยรวมของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬำแก

รนด์สปอร์ต เช่น ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยและด้ำนกำรสื่อสำร

ตรำสินค้ำ เปิดรับด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำด เช่น กำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรส่งเสริมกำรขำย กำรขำยโดยบุคคล 

กำรตลำดทำงตรง กำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรเป็นผู้สนับสนุนทำงกำรตลำด กำรตลำดเพื่อสังคมและกำรตลำด

ออนไลน์  กำรรับรู้ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำด มีควำมสัมพันธ์กับทัศนคติด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ และด้ำนช่องทำงกำรจัด

จ้ำหน่ำยในระดับปำนกลำงกำรรับรู้ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำด มีควำมสัมพันธ์กับทัศนคติด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำด และ

ด้ำนกำรสื่อสำรตรำสินค้ำในระดับต้่ำ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)          ตัวแปรตำม(Dependent Variable)  

 

 เนื่องจำกปัจจัยกำรสื่อสำรกำรตลำดมีเคร่ืองมือท่ีหลำกหลำย ในงำนวจิัยครั งนี จงึเลือกศึกษำตำมแนวคิดทฤษฎี

กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรท่ีได้ท้ำกำรศึกษำในทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ในสว่นของปัจจัยด้ำนควำม

เชื่อม่ันในตรำสนิค้ำจำกกำรศึกษำตำมแนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเมตตำกรุณำและควำมซื่อสัตย์ 

ซึ่งงำนวิจัยในครั งนี เหน็วำ่ ควำมเมตตำกรุณำ ไม่สอดคล้องกับควำมเชื่อม่ันในตรำสนิค้ำ “Adidas” 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ  กลุ่มวัยรุ่นในสยำมท่ีได้รับกำรสื่อสำรกำรตลำดของตรำสินค้ำ “Adidas” 

 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ  กลุ่มวัยรุ่นในสยำมท่ีได้รับสื่อของตรำสินค้ำ “Adidas” เนื่องจำกไม่

ทรำบจ้ำนวนประชำกรท่ีแน่นอน   จึงได้ก้ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกสูตร (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2546) 

n =
𝑍2

4𝑒2
 

n หมำยถึง จ้ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

e หมำยถึง ค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรสุ่มตัวอย่ำง 

z หมำยถึง ค่ำระดับควำมเชื่อม่ันที่ก้ำหนดไว้ 

ถ้ำระดับควำมเชื่อม่ันเท่ำกับ 95% หรือระดับนัยส้ำคัญ 0.05 มีค่ำ Z = 1.96 

 กำรศึกษำครั งนี ได้ก้ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดควำมคลำดเคล่ือนในกำร

เลือกตวัอย่ำงได้ 5% (0.05) ดังนั นจึงแทนค่ำขนำดตัวอย่ำงได้ดังนี  

               n =
(1.96)2

4(0.05)2
    = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่ำง                      

 โดยป้องกันกำรผิดพลำดของแบบสอบถำมจึงท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงเพิ่มอีก 15 ตัวอย่ำง ดังนั น

ขนำดตัวอย่ำงส้ำหรับกำรวิจัยครั งนี เท่ำกับ 400 ตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงส้ำหรับงำนวิจัยเรื่องนี  ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในสยำมสแควร์ ทั งนี เนื่องจำกข้อจ้ำกัด

ด้ำนเวลำและงบประมำณในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส้ำคัญที่ 0.05 กำรค้ำนวณหำกลุ่มขนำด

ตัวอย่ำงจะค้ำนวณตำมวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็น

ขนำดตัวอย่ำงทั งหมด 400 คน 

  

- ปัจจัยการสื่อสารการตลาด 

-  การสื่อสารการตลาดด้านโฆษณา 

-  การสื่อสารการตลาดด้านสื่อสังคมออนไลน์ 

-  การสื่อสารการตลาดด้านดา้นนิตยสาร 

-  การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสรมิการขาย 

-  การสื่อสารการตลาดด้านการจัดกิจกรรม      

- ปัจจัยด้ำนควำมเชือ่มั่นในตรำสินค้ำ 

-  ด้ำนควำมน่ำเชือ่ถอื 

-  ด้ำนควำมซ่ือสัตย ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

 โดยผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง

แบบสอบถำม ซึ่งแบบสอบถำมเรื่องกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ“
Adidas” ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำมแบ่งออกเป็น5 ส่วนได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม มีจ้ำนวน 6 ข้อ คือ เพศ  อำยุ  

สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพและรำยได้ต่อเดือน โดยลักษณะค้ำถำมเป็นแบบตัวเลือก เป็นค้ำถำม

แบบปลำยปิด 

  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรรับส่ือของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม เพื่อวัดระดับกำรรับรู้ด้ำน

ส่ือที่มีต่อตรำสินค้ำ “Adidas” ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม ซึ่งลักษณะของค้ำถำมจะเป็นค้ำถำมปลำยปิด 

ค้ำตอบหลำยตัวเลือก และให้เลือกตอบข้อที่เหมำะสมท่ีสุดจ้ำนวน 6 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลกำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดต่อตรำสินค้ำ “Adidas” ของกลุ่มวัยรุ่น

ในสยำม โดยค้ำถำมมีทั งหมด 25 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ ด้ำนกำรโฆษณำ จ้ำนวน 5 ข้อ  ด้ำนส่ือ

สังคมออนไลน์ จ้ำนวน5 ข้อ  ด้ำนนิตยสำร จ้ำนวน5ข้อ  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย จ้ำนวน5ข้อ  และด้ำนกำร

จัดกิจกรรม จ้ำนวน5ข้อ  โดยเป็นค้ำถำมแบบ Ratingscale โดยใช้ระดับกำรวัดข้อมูลแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับของ Likert Scale 

 ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas”  ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม โดย

ค้ำถำมมีทั งหมด 6 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ จ้ำนวน 3 ข้อและด้ำนควำมซ่ือสัตย์ 

จ้ำนวน 3 ข้อ เป็นค้ำถำมแบบ Rating scaleโดยใช้ระดับกำรวัดข้อมูลแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 

Scale) มี 5 ระดับของ Likert Scale  ซึ่งปัจจัยด้ำนควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำจำกกำรศึกษำตำมแนวคิด

ทฤษฎี ประกอบด้วย ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเมตตำกรุณำและควำมซื่อสัตย์ ซึ่งงำนวิจัยในครั งนี เห็นว่ำ ควำม

เมตตำกรุณำ ไม่สอดคล้องกับควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ “Adidas” จึงเลือกใช้ค้ำถำมเพียง 2 หมวด 

 ส่วนที่ 5 คือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรส่ือสำรกำรตลำดของตรำสินค้ำ “Adidas” ซึ่งรูปแบบ

ของค้ำถำมเป็นค้ำถำมปลำยเปิด โดยให้ผู้ตอบค้ำถำมแสดงควำมคิดเห็นลงในแบบสอบถำม  

ขั้นตอนการวิจัย 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจำกหนังสือ วำรสำร 

และบทควำมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ  และได้ใช้

มำตรำวัดด้ำนกำรรับส่ือ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้ำนได้แก่ ด้ำนโฆษณำ ด้ำนส่ือสังคมออนไลน์ ด้ำนนิตยสำร 

ด้ำนส่งเสริมกำรขำย และด้ำนกำรจัดกิจกรรม มำใช้ในกำรท้ำแบบสอบถำม 

 2. ร่ำงแบบสอบถำมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และน้ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำร

สร้ำงแบบสอบถำม โดยพิจำรณำถึงควำมถูกต้องของเนื อหำและภำษำที่ใช้   

 3. น้ำแบบสอบถำมท่ีได้ร่ำงขึ นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิพิจำรณำจ้ำนวนทั งหมด 3 ท่ำน เพื่อพิจำรณำใน

ด้ำน ควำมถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถำม เพื่อพิจำรณำในด้ำนควำมเที่ยงตรง (Validity) ของ

แบบสอบถำม  
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 4. น้ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรปรับปรุงจำกผู้เชี่ยวชำญไปทดลองใช้  (Try Out) กับผู้ตอบ

แบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวนกลุ่มวัยรุ่นในสยำมจ้ำนวน 30 ชุด และน้ำมำวิเครำะห์หำควำมเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha-Coefficient) ของครอนำคได้ค่ำควำม

เชื่อมั่นเท่ำกับ 0.981 

 5. น้ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลของ

กลุ่มวัยรุ่นในสยำมท่ีได้รับกำรส่ือสำรกำรตลำดของตรำสินค้ำ “Adidas” จ้ำนวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล แล้วน้ำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

ส้ำเร็จรูปเพื่อหำค่ำสถิติดังนี  

 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถำมและข้อมูลพฤติกรรมกำรรับส่ือของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม โดยใช้ค่ำควำมถี่ (Frequency) 

และค่ำร้อยละ (Percentage) ส้ำหรับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อควำม

เชื่อมั่นในตรำสินค้ำ โดยใช้ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistic) โดยท้ำกำรทดสอบสมมุติฐำน

เพื่อศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas” ของกลุ่มวัยรุ่นใน

สยำม ด้วยวิธีทำงสถิติโดยกำร วิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อ

ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกำรส่ือสำรกำรตลำดที่ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ โดยแปลผล

จำกค่ำ Multiple regression  ด้วยค่ำ Sig. หำกค่ำ Sig. เท่ำกับ .000 ซึ่งน้อยกว่ำ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐำนหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ ยอมรับสมมติฐำนที่ตั งไว้ตำมแนวทำง

ของคุณประสพชัย พสุนนท ์(2553) 

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม  

 โดยเป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ไลเคริร์ท (Likert’s rating 

scale) โดยมีเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยตำมวิธีกำร Arbitrary Weighting   

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.3) มี

อำยุระหว่ำง 19 – 21 ปี (ร้อยละ 57.4) มีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 81.7) ประกอบ

อำชีพนักเรียน/นักศึกษำ (ร้อยละ 90.1) มีรำยได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท (ร้อยละ 87.6) และ

มีสถำนภำพโสดมำกที่สุด (ร้อยละ 99) 

               ส่วนที่ 2 ค้ำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรรับส่ือ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่รับรู้ข่ำวสำร

ของตรำสินค้ำจำกส่ือออนไลน์ “Facebook” (ร้อยละ 40.1) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื อ คือ 

“เพื่อน”(ร้อยละ 36.6) ช่วงเวลำที่รับข้อมูลข่ำวสำร20.01-24.00 น. (ร้อยละ37.6 ) ส่ือที่มีอิทธิพล
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ต่อกำรเลือกซื อตรำสินค้ำคือ “Facebook” (ร้อยละ43.1) สำเหตุที่ท้ำให้ตัดสินใจเลือกซื อตรำสินค้ำคือ 

“คุณภำพของสินค้ำ”(ร้อยละ 38.6)  และรู้จักตรำสินค้ำจำกอินเตอร์เน็ต(ร้อยละ63.8) 

                ส่วนที่  3 จำกผลกำรศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดต่อตรำสินค้ำ  “Adidas”  ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมโดยภำพรวม พบว่ำกำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดอยู่ในระดับมำก (Mean= 4.02, 

S.D. = 0.56)   เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนโฆษณำมีค่ำเฉล่ียสูงที่สุด (Mean = 4.08, S.D. 

=0.56)   รองลงมำคือด้ำนส่ือสังคมออนไลน์ (Mean = 4.02, S.D. = 0.72)  ด้ำนนิตยสำร (Mean = 

4.02, S.D. = 0.72)  ด้ำนกำรจัดกิจกรรม(Mean = 3.94, S.D. = 0.86) และด้ำนส่งเสริมกำรขำย

(Mean= 4.03, S.D. = 0.69)  ตำมล้ำดับ  

   ส่วนที่ 4 จำกผลกำรศึกษำควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas”   ของผู้ตอบแบบสอบถำมโดย

ภำพรวมพบว่ำผู้ที่รับส่ือมีควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำอยู่ในระดับมำกที่สุด (Mean = 4.32, S.D. = 0.65)

เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำนพบว่ำ ตรำสินค้ำ “Adidas”มีควำมน่ำเชื่อถือในด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ (Mean = 

4.40, S.D. = 0.69) ตรำสินค้ำ “Adidas” มีควำมน่ำเชื่อถือในมำตรฐำนกำรตั งรำคำ (Mean = 4.24, 

S.D. = 0.79)  ตรำสินค้ำ“Adidas”เป็นตรำสินค้ำที่มีควำมน่ำเชื่อถือในควำมเป็นแบรนด์ที่ ย่ังยืน  

(Mean = 4.32, S.D. = 0.71)           

    ส่วนที่ 5 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรถดถอยเชิงพหุคูณของกำรส่ือสำรกำรตลำดที่

มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อม่ันในตรำสินค้ำ 

ตารางที่ 1 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรถดถอยเชิงพหุคูณของกำรสื่อสำรกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อด้ำนควำม

เชื่อม่ันในตรำสินค้ำ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

กำรถดถอย(Regression) 58.889 5 11.778 42.604 0.00 

ส่วนที่เหลือ(Residust) 108.920 394 0.276   

Total 167.809 399    

จำกกกำรวิเครำะห์ตำรำงที่1กำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ 

“Adidas”ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม จำกทั งหมด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโฆษณำ , ด้ำนส่ือออนไลน์ , ด้ำนนิตยสำร 

, ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรจัดกิจกรรม  ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เมื่อใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส้ำคัญ0.05 ซึ่งปรำกฏใน

ตำรำงที2่ 
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ตารางที่ 2 แสดงกำรวเิครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้บุคลิกภำพกำรตัดสินใจซื อเปน็หลำยตวัแปร 

R=0.59 , R Square = 0.351 , Adjusted R Square = 0.343 , Std Error of the Estimate = 0.52578 

จำกกำรวิเครำะห์ตำรำงที่2 พบว่ำกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำ

สินค้ำ “Adidas”  ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม เพียง 4 ด้ำนประกอบไปด้วย ด้ำนโฆษณำ, ด้ำนส่ือออนไลน์, 

ด้ำนนิตยสำรและด้ำนกำรจัดกิจกรรม ส่วนด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยไม่ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ 

“Adidas”  ดังปรำกฏในตำรำงที่2 และจำกกำรแสดงผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณสำมำรถน้ำมำเขียน

เป็นสมกำรพยำกรณ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ  

“Adidas”  ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม ทั ง 4 ด้ำนดังนี  

Y = 1.684+ (0.115) X1  + (1.366)X2   + (1.512)X3 + (0.422)X5 

เมื่อ  Y    แทน กำรส่ือสำรตลำดของตรำสินค้ำ “Adidas” 

 X1   แทน กำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดต่อตรำสินค้ำ “Adidas”ด้ำนโฆษณำ  

 X2   แทน กำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดต่อตรำสินค้ำ “Adidas”ด้ำนส่ือออนไลน์ 

 X3   แทน กำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดต่อตรำสินค้ำ “Adidas” ด้ำนนิตยสำร 

          X5   แทน กำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดต่อตรำสินค้ำ “Adidas” ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 

 จำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่ำ กำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นใน

ตรำสินค้ำ ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำมมีควำมสัมพันธ์เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ  ด้ำนโฆษณำ, ด้ำนส่ือ

ออนไลน์, ด้ำนนิตยสำรและด้ำนกำรจัดกิจกรรม  ท้ำให้กำรส่ือสำรกำรตลำดมีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่น

ในตรำสินค้ำและสำมำรถสรุปผลกำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัยได้ดังแสดงในตำรำงที่ 3 

  

ตัวแปรพยำกรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig 

Constant  1.684 0.211  7.977 0.00 

ด้ำนโฆษณำ X1 0.133 0.058 0.115 2.293 0.022 

ด้ำนส่ือออนไลน ์ X2 -1.235 0.579 1.366 2.132 0.034 

ด้ำนนิตยสำร X3 1.362 0.579 1.512 2.354 0.019 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย X4 -0.003 0.037 -0.004 -0.079 0.937 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรม X5 0.396 0.050 0.422 7.990 0.00 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปกำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัย 

สมมติฐำน ผลกำรวิจยั 

กำรรับรูเ้ครือ่งมือกำรส่ือสำรกำรตลำดด้ำนโฆษณำที่ส่งผลทำงบวกตอ่ควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas”  สนับสนุน 

กำรรับรูเ้ครือ่งมือกำรส่ือสำรกำรตลำดด้ำนส่ือออนไลน์ที่ส่งผลทำงบวกต่อควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas”        สนับสนุน 

กำรรับรูเ้ครือ่งมือกำรส่ือสำรกำรตลำดด้ำนนิตยสำรที่ส่งผลทำงบวกต่อควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas” สนับสนุน 

กำรรับรูเ้ครือ่งมือกำรส่ือสำรกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยไม่ส่งผลต่อควำมเชือ่มั่นในตรำสินค้ำ “Adidas” ไม่สนับสนุน 

กำรรับรูเ้ครือ่งมือกำรส่ือสำรกำรตลำดด้ำนกำรจัดกจิกรรมที่ส่งผลทำงบวกตอ่ควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas” สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 

จำกผลกำรศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas”  

ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำมสำมำรถน้ำมำอภิปรำยได้ดังนี  

 1. จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรรับส่ือ ของผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำ โดยส่วนใหญ่รับรู้ข่ำวสำร

ของตรำสินค้ำ “Adidas ” ผ่ำนส่ือออนไลน์ facebook  (ร้อยละ 40.1) ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อ

สินค้ำคือเพื่อน(ร้อยละ 36.6) ช่วงเวลำในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรอยู่ในช่วง 20.01-24.00 น. (ร้อยละ37.6 

) ส่ือที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อคือ facebook  (ร้อยละ43.1)  เหตุผลที่ตัดสินใจซื อจะพิจำรณำจำก

คุณภำพของสินค้ำ (ร้อยละ 38.6)และรู้จักตรำสินค้ำผ่ำนส่ืออินเตอร์เน็ต(ร้อยละ63.8) กล่ำวคือ ผู้ตอบ

แบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของตรำสินค้ำ“Adidas ” ผ่ำน facebook ซึ่งผู้ที่มีอิธิพลต่อ

กำรตัดสินใจซื อมำจำกเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ เวลำในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรอยู่ในช่วง 20.01-24.00 น. ส่ือที่

ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื อคือ facebook และเหตุผลโดยส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจซื อจะ

พิจำรณำจำกคุณภำพของสินค้ำมำเป็นล้ำดับแรก 

 2 . จำกผลกำรศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas”  

ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม  โดยในภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่ำงมำก (Mean = 4.02, S.D. = 0.56)

และเมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ ระดับกำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดอยู่ในระดับมำก  4 ด้ำน 

ได้แก่ ด้ำนโฆษณำ (Mean = 4.08, S.D. =0.56)   รองลงมำคือด้ำนส่ือสังคมออนไลน์ (Mean = 4.02, 

S.D. = 0.72)  ด้ำนนิตยสำร (  Mean = 4.02, S.D. = 0.72)  ด้ำนกำรจัดกิจกรรม(Mean = 3.94, S.D. 

= 0.86) ส่วนในด้ำนส่งเสริมกำรขำย (Mean = 4.03, S.D. = 0.69) ไม่มีอิทธิพลต่อควำมเชื่อมั่นในตรำ

สินค้ำ“Adidas”   ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรรับรู้เครื่องมือกำรส่ือสำร

กำรตลำดในด้ำนโฆษณำ ด้ำนส่ือสังคมออนไลน์ ด้ำนนิตยสำรและด้ำนกำรจัดกิจกรรมเท่ำๆกันโดยขึ นอยู่

กับควำมน่ำเชื่อถือและควำมน่ำสนใจของส่ือว่ำสำมำรถโน้มน้ำวหรือชักจูงให้ผู้บริโภคเกิดควำมคล้อยตำม

แล้วเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตำมที่ส่ือได้น้ำเสนอ  เนื่องจำกกำรส่ือสำรกำรตลำดเป็นรูปแบบของกำร

ผสมผสำนส่ือหลำยๆรูปแบบเข้ำด้วยกัน โดยเลือกใช้ ส่ือที่มีประสิทธิภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ

(Bovee,Houston and Thill.1995:526)  ผลที่ออกมำแสดงให้เห็นว่ำกำรส่ือสำรกำรตลำดจึงเป็นส่วน

ส้ำคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ 
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 3.  จำกผลกำรศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ “Adidas”  

ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำม พบว่ำกำรส่ือสำรกำรตลำดเป็นไปในทิศทำงบวกซึ่งส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นในตรำ

สินค้ำ เพียง 4 ด้ำน ประกอบไปด้วย  ด้ำนโฆษณำ , ด้ำนส่ือสังคมออนไลน์, ด้ำนนิตยสำรและด้ำนกำรจัด

กิจกรรม ในส่วนของด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยไม่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ กล่ำวคือ 

เนื่องจำกผู้บริโภคได้รับกำรปลูกฝังและกำรจูงใจให้มีทัศนคติทำงบวกกับคุณภำพของสินค้ำผ่ำนเครื่องมือ

กำรส่ือสำรที่ควำมน่ำเชื่อถือในกำรน้ำเสนอข่ำวสำรมำกกว่ำกำรส่งเสริมกำรขำย เมื่อตรำสินค้ำ “Adidas” 

ให้ควำมส้ำคัญกับกำรส่ือสำรกำรตลำดในด้ำนโฆษณำ,ด้ำนส่ือสังคมออนไลน์, ด้ำนนิตยสำรและด้ำนกำร

จัดกิจกรรม จะส่งผลท้ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำน้ำไปสู่จ้ำนวนฐำนลูกค้ำที่เพิ่มมำกขึ น 

จำกกำรใช้เครื่องมือกำรส่ือสำรกำรตลำดทั ง 4 ด้ำน โดยเล็งเห็นว่ำผู้บริโภคให้ควำมส้ำคัญ กำรรับรู้กำร

ส่ือสำรกำรตลำดและเปิดรับด้ำนกำรส่ือสำรเพิ่มขึ น(รัตประภำ เหมจินดำ,อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ,2558) 

 เนื่องจำกกำรส่ือสำรกำรตลำดเป็นกำรน้ำเสนอเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และจูงใจให้

ผู้บริโภคเกิดควำมคล้อยตำมแล้วเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่ได้คำดหวังไว้ 

(Bovee,Houston and Thill.1995:526) โดยกำรส่ือสำรกำรตลำดต้องประยุกต์ใช้ได้ตรงต่อควำมต้องกำร

ในปัจจุบันและต้องเป็นกำรส่ือสำรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส้ำคัญที่ส่งผลท้ำให้ผู้บริโภคเกิด

ควำมเชื่อถือในตรำสินค้ำ และก่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำตำมมำ  

ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดของตรำสินค้ำ “Adidas” ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำมโดยรวมมี

กำรรับรู้อยู่ในระดับมำก  แสดงให้เห็นว่ำตรำสินค้ำ “Adidas” เป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับจำก

ผู้บริโภคในมำตรฐำนของตรำสินค้ำเป็นอย่ำงดี  โดยกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่น

ในตรำสินค้ำ “Adidas”  ของกลุ่มวัยรุ่นในสยำมส่งผลไปในทิศทำงเดียวกันกับด้ำนโฆษณำ,ด้ำนส่ือสังคม

ออนไลน์,ด้ำนนิตยสำรและด้ำนกำรจัดกิจกรรม แต่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยไม่ส่งผลต่อด้ำนควำมเชื่อมั่น

ในตรำสินค้ำ“Adidas” เนื่องจำกผู้บริโภคให้ควำมสนใจในเครื่องมือกำรส่ือสำรด้ำนต่ำงๆที่แสดงให้เห็นถึง

คุณภำพของสินค้ำมำกกว่ำกำรส่งเสริมกำรขำยของตรำสินค้ำ ซึ่งจำกกำรพิจำรณำดังกล่ำว ผู้จัดท้ำวิจัยมี

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  

 ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ้ำหน่ำยตรำสินค้ำ “Adidas” ควรปรับปรุงและพัฒนำช่องทำงกำรส่ือสำร

กำรตลำดในด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย โดยควรเปล่ียนแปลงรูปแบบในด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยให้มีควำม

หลำกหลำยและมีควำมน่ำสนใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดกำรรับรู้ต่อด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยมำกย่ิงขึ น 

ยกตัวอย่ำงเช่น   กำรเพิ่มเปอร์เซ็นต์กำรลดรำคำของสินค้ำ , กำรน้ำสินค้ำ“Adidas”มำจ้ำหน่ำยในช่วง

ระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดควำมสนใจและรับรู้ในตรำสินค้ำ“Adidas” มำกขึ นใน

ช่องทำงกำรส่ือสำรกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจำกกำรวิจัยครั งนี ศึกษำเฉพำะกลุ่มวัยรุ่นในสยำมของกรุงเทพมหำนคร โดยมีกำรแบ่งเขต

อย่ำงชัดเจน ดังนั น กำรศึกษำครั งต่อไปควรมีกำรศึกษำผู้บริโภคที่อยู่ในเขตอื่นหรือในต่ำงจังหวัดว่ำมีกำร

รับรู้กำรส่ือสำรกำรตลำดของตรำสินค้ำ “Adidas”ในแต่ละด้ำนมำกน้อยเพียงใด เพื่อจะได้น้ำผลกำรศึกษำ

มำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกัน 
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2. ควรท้ำกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง  เนื่องจำกควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำเป็นเรื่องของกำรรับรู้ของ

ผู้บริโภคและทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อตรำสินค้ำ ซึ่งมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เพื่อจะได้เป็นข้อมูล

ส้ำหรับธุรกิจได้น้ำไปปรับกลยุทธ์ต่ำงๆในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับตรำสินค้ำ เพื่อรักษำและจูงใจ

ผู้บริโภคให้คงอยู่ต่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

กำรศึกษำวิจัยครั งนี สำมำรถส้ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ต้องขอขอบคุณกลุ่มวัยรุ่นในบริเวณสยำม ท่ี

อนุญำตให้ผู้วิจัยเข้ำไปแจกแบบสอบถำม  และต้องขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

สำขำกำรตลำด ที่คอยให้ค้ำปรึกษำ แนะน้ำ ให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผู้ท้ำวิจัยตลอดมำ จนท้ำให้

ผลกำรวิจัยครั งนี ส้ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ความคุ้มค่าทางการเงินของการใช้น ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน 
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Email: thapthong@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ระบบผสมผสานของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัวเป็นอย่างมาก

ในการปรับเปลี่ยนพัฒนาด้านการใชพ้ลังงาน โดยการส้ารวจภาคสนามโดยวิธีการเก็บแบบสอบถามจากสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมจ้านวน 6 แห่งในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อน้ามาวิเคราะห์หาความคุ้มค่าทางการเงินพบว่าการ

ลงทุนการผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน โดยก้าหนดอายุโครงการเท่ากับ 15 ปีตามอายุการใช้งาน

ของระบบ และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) มีค่า 

3,812,971.92 บาท อัตราผลตอบแทนต่อทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 1.98 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 

Rate of Return : IRR) มีค่าร้อยละ 24.29 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 5.18 ปี และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยใช้

ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.03 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่า 3,558,550.54 บาท อัตรา

ผลตอบแทนต่อทุน (BCR) 1.86 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าร้อยละ 28.65 ระยะเวลาคืนทุน 5.66 ปี ดังนั้น 

สามารถสรุปได้ว่าการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกิด

ความคุ้มค่าในการลงทุน 

ค้าส้าคญั : ความคุ้มค่าทางการเงิน,  พลังงานทดแทน,  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

 

Abstract 

 The objective of this study is to analyse the financial feasibility of the use of mixing valve solar hot 

water system by industrial enterprises since industrial entrepreneurs are very active in the energy-efficient 

development. Questionnaires are collected from six industrial entrepreneurs in the Northern region. The project life 

of mixing valve solar hot water system is set at 15 years, as the lifetime of the system. A discount rate of 8% is 

also set. The results show that the net present value (NPV) of the project is 3,812,971.92 Baht while the 

Benefit cost ratio (BCR) is 1.98. In addition, the internal rate of return (IRR) is 24.29% and the payback 

period (PB) is 5.18 years. This study further sets an analysis of the average inflation rate of 3.03%. The results 

show that the NPV of project is 3,558,550.54 Baht while the BCR is 1.86. In addition, the IRR is 28.65% and 

the PB is 5.66 years. Therefore, it can be concluded that the value of the use of mixing valve solar hot water 

system by industrial enterprises is a worthwhile investment. 

Keywords : Financial feasibility,  Renewable energy,  Industrial entrepreneurs 



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1171 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

บทน้า 

 แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงโลกและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ส่งผลให้การ

พัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมจ้าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ในการด้าเนินทิศทางพัฒนา

อุตสาหกรรม โดยต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยทุกวันนี้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาด้าน

การขาดแคลนพลังงานอยู่ ดังเช่นจากการซื้อพลังงานไฟฟ้า พลังงานปิโตรเลียมจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับซื้อไฟฟ้า

จากประเทศดังกล่าวในปริมาณ 7,000 1,500 และ 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 2559 และ 2560 

ตามล้าดับ และยังมีเพื่อนบ้านอีก 2 ประเทศที่ท้าการซื้อขาย คือ กัมพูชา และมาเลเซีย อีกด้วย (การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2552) แผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551 – 2564 

และจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมายังพบอีกว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์

ขั้นตอนมาจากการน้าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เป็นมูลค่า 1,125 พันล้านบาท ซึ่งปัญหาการใช้พลังงาน

ลักษณะนี้ยังส่งผลต่อด้านปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ เชื้อเพลิงใน

การผลิตพลังงานซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเร่งหามาตรการเพื่อควบคุม (แผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี กระทรวงพลังงาน) 

 จากสถิตการใช้พลังงานในภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้้าร้อนดังกล่าวท้าให้เห็นว่าการใช้

พลังงานในกระบวนการผลิตน้้าร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้ในปริมาณที่

สูงอยู่ และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อการผลิตน้้าร้อนเป็นต้นทุนท่ีอยู่เกณฑ์สูง ซึ่งท้าให้ส่งผลต่อสภาวะการ

ขาดแคลนพลังงานภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจที่ใช้ต้นทุนในกระบวนการผลิตที่สู ง กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มด้าเนิน

โครงการส่งเสริมการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยให้การ

สนับสนุนการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแก่สถานประกอบการที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2551 ได้ด้าเนินการ

ต่อโดยนอกจากจะให้การสนับสนุนการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้ว ยังได้ให้การสนับสนุนการลงทุน

ติดตั้งระบบผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการลงทุนบางส่วน จ้านวน 

5,000 ตารางเมตรของแผงท้าน้้าร้อนแสงอาทิตย์ ในปีงบประมาณ 2552 ให้การสนับสนุนจ้านวน 3,000 

ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2553 ให้การสนับสนุนจ้านวน 10,000 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2554 ให้

การสนับสนุนจ้านวน 10,000 ตารางเมตร และปีงบประมาณ 2555 ให้การสนับสนุนจ้านวน 12,000 

ตารางเมตร จากการด้าเนินงานให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ. 

2551-2555 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ รวมทั้งส้ิน 300,000 ตารางเมตรของแผงท้าน้้าร้อนแสงอาทิตย์ ภายใน

ระยะเวลา 15 ปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2556) และปรากฏว่ามีสถาน

ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการและลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์รวมประมาณ 

39,000 ตารางเมตร 

 จากการประสบปัญหาด้านพลังงานนี้จึงท้าให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัวเป็นอย่างมาก ใน

การปรับเปลี่ยนพัฒนาด้านการใช้พลังงาน และด้านความคุ้มทุนทางการเงิน จึงท้าให้ระบบผลิตน้้าร้อนด้วย
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พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการ ที่หันมาใช้พลังงานทดแทนในโรงงาน

อุตสาหกรรมในการลดการน้าเข้าพลังงานกระแสหลักมาใช้ในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนทางด้านกระบวนการ

ผลิตเป็นจ้านวนมาก อีกทั้งภาครัฐยังส่งเสริมให้มีโครงการส่งเสริมการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ระบบผสมผสาน โดยให้การสนับสนุนการลงทุนพร้อมให้ค้าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการแต่ถึงอย่างไรก็ตาม 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมก็ยังคงมีแนวโน้มให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพียงประมาณร้อยละ 30 

หลังจากที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ท้าการประชาสัมพันธ์แล้ว

เป็นเวลากว่า 5 ปี จึงเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจของสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน 

 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเครื่องมือท่ีใช้ใน

การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่การใช้

น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม 9 ประเภท คือ 

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิตไม้ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์) อุตสาหกรรม

กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมผลิตที่ท้าจากแร่อโลหะ อุตสาหกรรมผลิตโลหะมูลฐาน 

อุตสาหกรรมผลิตโลหะประดิษฐ์ อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน จ้านวน 9 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา และอุตรดิตถ์ โดยท้าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยระบบผสมผสานจ้านวน 6 แห่ง (อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารจ้านวน 4 แห่ง และอุตสาหกรรม

ประเภทอื่น ๆ จ้านวน 2 แห่ง) ในเขตภาคเหนือตอนบน จ้านวน 9 จังหวัด ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจากวารสาร หนังสือ ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการท้า

วิจัย มีลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายเปิดและแบบปลายปิด โดยก้าหนดลักษณะค้าถามให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วน้าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) สูตรที่ใช้ในการค้านวณ คือ 

NPV =∑
Bt − Ct
(1 + i)t

n

t=0

 

 

 โดยให้ i และ t คือ อัตราคิดลด (Discount rate) หรืออัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาของ

 โครงการ คือ ปีที่ 0, 1, 2, …, n Bt และ Ct คือ รายได้ และ รายจ่ายที่คาดไว้ และ ณ ปีที่ t 

 

 การค้านวณหาอัตราคิดลด (Discount rate) ของโครงการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ

ผสมผสานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.00 โดยประมาณค่าจากอัตราดอกเบี้ย

ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) จาก ธนาคารกรุงไทย (2558) ณ วันที่  26 
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พฤษภาคม 2558 มีค่าร้อยละ 7.875 ซึ่งจะน้าไปใช้ในการค้านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา

ผลตอบแทนต่อทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการ หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ 

คือหน่วยธุรกิจจะยอมรับการลงทุนได้ เมื่อมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่จะได้รับมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของ

รายจ่ายที่คาดไว้ ท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก ในทางตรงกันข้ามจะไม่ลงทุน หากมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่

ได้รับเป็นลบ และในกรณีที่มีทางเลือกในการลงทุนได้หลายทาง หน่วยธุรกิจควรเลือกลงทุนในโครงการที่

ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิท่ีเป็นบวกที่สูงสุด (เพชรี ขุมทรัพย์, 2542) 

 2. อัตราผลตอบแทนต่อทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) วิธีการค้านวณ จากสูตร 

BCR =
∑

Bt
(1 + i)t

n
t=0

∑
Ct

(1 + i)t
n
t=0

 

 หน่วยธุรกิจจะยอมรับการลงทุนถ้า BCR > 1 เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการจะมีค่า

มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป แต่ถ้า BCR < 1 แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการจะมีค่าน้อยกว่า

ค่าใช้จ่ายที่เสียไป หน่วยธุรกิจจะไม่ลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย์, 2542) 

 3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราดอกเบี้ยในการคิดลด ที่

ท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ 

∑
Bt

(1 + i)t

n

t=0

=∑
Ct

(1 + i)t

n

t=0

 

 

 
 เกณฑ์การพิจารณา ถ้า IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของโครงการที่ก้าหนดไว้แสดงว่า

โครงการคุ้มค่าแก่การลงทุน แต่ถ้า IRR ต่้ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของโครงการที่ก้าหนดไว้ แสดงว่า

โครงการไม่คุ้มค่า (เพชรี ขุมทรัพย์, 2542) 

 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนเป็นการวิเคราะห์ถึง

ระยะเวลาที่สามารถคืนทุนได้เม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าต้นทุนที่จ่ายออกไป โดยค้านวณจากสูตร 

ระยะเวลาคืนทุน = 
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่จ่ายออกไป 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสดเงินสดเข้ามา 

 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) คือการวิเคราะห์ความเส่ียงเป็นการพิจารณา

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจัยต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา ซึ่งโครงการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ

ผสมผสานมีอายุโครงการ 15 ปี มีโอกาสเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจซึ่ง

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจึงใช้ค่าเฉล่ียของ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 3.03 ต่อปี (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2557 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย (2558)) ในการค้านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนต่อ

ทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เพื่อวัดความคุ้มค่าในการลงทุน 
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ผลการวิจัย 

 ความคุ้มค่าทางการเงินของการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ได้ด้าเนินการวิเคราะหข์้อมูลและน้าเสนอผล

การศึกษา ตามล้าดับดังต่อไปนี้ 

 

ต้นทุนและผลประโยชน์ 

 ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการการใช้น้้าร้อนพลังงาน

แสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน พบว่า พื้นที่ติดตั้งจริงโดยเฉล่ียอยู่ประมาณ 307.74 ตารางเมตร ซึ่งมี

พื้นที่สูงสุดและต่้าสุด คือ 494.65 ตารางเมตร (บริษัท ค. และบริษัท ง.) และ 95.20 ตารางเมตร 

(บริษัท ฉ.) ส่วนเงินลงทุนที่ใช้โดยเฉล่ียที่ 3.52 ล้านบาท ซึ่งมีเงินลงทุนสูงสุดและต่้าสุด คือ 5.66 ล้าน

บาท (บริษัท ค.) และ 1.08 ล้านบาท (บริษัท ฉ.) และโครงการการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ระบบผสมผสานอยู่ท่ี 15 ปี 

  

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลพื นฐาน บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. บริษัท ง. บริษัท จ. บริษัท ฉ. ค่าเฉลี่ย 

พื้นที่ติดตั้งจริง (ตารางเมตร) 394.80 112.80 494.65 494.65 254.34 95.20 307.74 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 3.60 2.50 5.66 5.46 2.79 1.08 3.52 

 

 ตารางที่ 2 แสดงรายการเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน (Investment Cost) และ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและบ้ารุงรักษา (Operation and Maintenance 

Cost) ของโครงการผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

(Investment Cost) แบ่งออกเป็น 7 รายการย่อย ได้แก่ 

 1.1 เงินลงทุนแผงผลิตน้้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ประมาณ 1.44 ล้านบาท 

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสุดและต่้าสุด คือ 2.03 ล้านบาท (บริษัท ข.) และ 0.38 ล้านบาท (บริษัท ฉ.) 

 1.2 ค่าแรงติดตั้งแผงผลิตน้้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ประมาณ 0.36 ล้าน

บาท ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูงสุดและต่้าสุด คือ 0.64 ล้านบาท (บริษัท ค.) และ 0.06 ล้านบาท (บริษัท ข.) 
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ตารางที่ 2 รายการเก่ียวกับต้นทุนและผละประโยชน์ 

รายการ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. บริษัท ง. บริษัท จ. บริษัท ฉ. ค่าเฉล่ีย 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost)        

1.1 เงินลงทุนแผงผลิตน้้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1.28 2.03 2.02 1.95 1.00 0.38 1.44 

1.2 ค่าแรงติดตั้งแผงผลิตน้้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 0.41 0.06 0.64 0.62 0.32 0.12 0.36 

1.3 เงินลงทุนผลิตน้้าร้อนด้วยความร้อนเหลือท้ิง 1.07 0.04 1.68 1.62 0.83 0.32 0.93 

1.4 ค่าแรงติดตั้งผลิตน้้าร้อนด้วยความร้อนเหลือท้ิง 0.11 0.00 0.17 0.16 0.08 0.03 0.09 

1.5 เงินลงทุนถังเก็บน้้าร้อน 0.12 0.20 0.19 0.19 0.10 0.04 0.14 

1.6 เงินลงทุนท่อน้้าและฉนวน 0.27 0.05 0.43 0.41 0.21 0.08 0.24 

1.7 เงินลงทุนท่อน้้าและอุปกรณ์ตรวจวัด 0.25 0.10 0.39 0.37 0.19 0.07 0.23 

2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและบ้ารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost)   

2.1 ค่าบ้ารุงรักษา 0.09 0.02 0.14 0.14 0.07 0.03 0.08 

ผลประโยชน์ (Benefit) 1.03 0.87 1.38 1.25 0.61 0.24 0.90 

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่า 

วิธีการประเมิน บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. บริษัท ง. บริษัท จ. บริษัท ฉ. ค่าเฉล่ีย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) (ล้านบาท) 4.84 4.96 5.48 4.61 2.14 0.85 3.81 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 2.20 2.99 1.87 1.76 1.69 1.71 1.98 

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 36.39% 51.97% 27.99% 25.36% 23.74% 24.29% 30.49% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) (ปี) 4.69 3.25 5.54 5.89 6.13 6.05 5.18 

 

1.3 เงินลงทุนผลิตน้้าร้อนด้วยความร้อนเหลือทิ้ง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ประมาณ 0.93 ล้านบาท ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายสูงสุดและต่้าสุด คือ 1.68 ล้านบาท (บริษัท ค.) และ 0.04 ล้านบาท (บริษัท ข.) 

1.4 ค่าแรงติดตั้งผลิตน้้าร้อนด้วยความร้อนเหลือทิ้ง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ประมาณ 0.09 ล้านบาท 

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสุดและต่้าสุด คือ 0.17 ล้านบาท (บริษัท ค.) และ 0.00 ล้านบาท (บริษัท ข.) 

1.5 เงินลงทุนถังเก็บน้้าร้อน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ประมาณ 0.14 ล้านบาท ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูงสุดและ

ต่้าสุด คือ 0.20 ล้านบาท (บริษัท ข.) และ 0.04 ล้านบาท (บริษัท ฉ.) 

1.6 เงินลงทุนท่อน้้าและฉนวน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 0.24 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสุดและ

ต่้าสุด คือ 0.41 ล้านบาท (บริษัท ง.) และ 0.05 ล้านบาท (บริษัท ข.) 

1.7 เงินลงทุนท่อน้้าและอุปกรณ์ตรวจวัด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 0.23 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

สูงสุดและต่้าสุด คือ 0.39 ล้านบาท (บริษัท ค.) และ 0.07 ล้านบาท (บริษัท ฉ.) 

ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและบ้ารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost) คือ ค่า

บ้ารุงรักษาโดยเฉล่ียอยู่ที่ 0.08 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสุดและต่้าสุด คือ 0.14 ล้านบาท (บริษัท ค. 

และบริษัท ง.) และ 0.02 ล้านบาท (บริษัท ข.) 

ส่วนผลประโยชน์ (Benefit) ที่เกิดขึ้นจากโครงการผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ

ผสมผสาน คือ มูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถวัดได้จากการเปรียบเทียบการผลิตน้้าร้อน

ด้วยระบบเดิมกับการผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับมี

มูลค่าโดยเฉล่ีย 0.90 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีผลประโยชน์สูงสุดและต่้าสุด คือ 1.38 ล้านบาท (บริษัท ค.) 

และ 0.24 ล้านบาท (บริษัท ฉ.) 

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าแสดงไว้ในตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน

ทั้ง 6 แห่ง พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 3,812,971.92 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงถึง
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ความคุ้มค่าในการลงทุน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.98 เท่า ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 อัตรา

ผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 30.49 และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.18 ปี 

บริษัท ก. มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 

4,836,395.15 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (BCR) เท่ากับ 2.20 เท่า ซึ่งมีค่า

มากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 36.39 และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 4.69 ป ี

บริษัท ข. มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 

4,964,834.56 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (BCR) เท่ากับ 2.99 เท่า ซึ่งมีค่า

มากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 51.97 และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 3.25 ป ี

บริษัท ค. มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 

5,477,210.02 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.87 เท่า ซึ่งมีค่า

มากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 27.99 และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.54 ป ี

บริษัท ง. มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 

4,605,409.49 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.76 เท่า ซึ่งมีค่า

มากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 25.36 และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.89 ป ี

บริษัท จ. มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 

2,140,428.15 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.69 เท่า ซึ่งมีค่า

มากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 23.74 และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 6.13 ป ี

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของโครงการเมื่อได้รับผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจโดยอ้างอิงจาก

ค่าเฉล่ียอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ร้อยละ 3.03 ต่อปี (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 

2548 – 2557) เป็นตัวชี้วัดการเปล่ียนแปลงของค่าเงินตลอดอายุโครงการ  เพื่อน้าผลลัพธ์จากการ

ค้านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) และอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (IRR) มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

จากตารางที่ 4 หากโครงการที่มีกระแสเงินสดจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 (ค่าเฉล่ียอัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไป พ.ศ. 2548 – 2557) โดยการเพิ่มขึ้นเกิดจากการคาดการณ์ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบนทั้ง 6 แห่ง พบว่า มูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 3,558,550.54 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.86 เท่า ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน 

(IRR) ร้อยละ 28.65 และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 5.66 ป ี
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความอ่อนไหวค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมท่ีมีกระแสเงินสดจ่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.03 

วิธีการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) (ล้านบาท) 3.56 

อัตราส่วนผลตอบแทนตอ่ทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 1.86 

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 28.65% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) (ปี) 5.66 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลศึกษาพบว่าการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม สรุปได้ว่าเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีเงื่อนไขที่ใช้ในการค้านวณดังนี้ 1) โครงการมี

ระยะเวลาทั้งส้ิน 15 ปี 2) ใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 8 (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย

ชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ธนาคารกรุงไทย (2558) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558) ซึ่ง

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้านวณภายใต้เงื่อนไขข้างต้นท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก อัตรา

ผลตอบแทนต่อทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้ ยืมของโครงการ (ร้อยละ 8)  และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) ส้ันเมื่อเทียบกับระยะเวลาโครงการ 

โดยเฉพาะบริษัท ข. ที่มีเงินลงทุนเริ่มต้น 2.50 ล้านบาท กระแสเงินสดรับสูงถึง 0.87 ล้านบาทต่อปีเมื่อ

เทียบกับกระแสเงินสดจ่ายเพียง 0.02 ล้านบาทต่อปี ท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 4.96 ล้านบาท 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าสูงถึงร้อยละ 51.97 ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถึง 6.49 เท่า 

อัตราผลตอบแทนต่อทุนมีค่า (BCR) 2.99 เท่า และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นสุดเพียง 3.25 ปี แสดงให้เห็น

ว่าการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความคุ้มค่า

ในการลงทุน 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบนทั้ง 6 แห่ง 

พบว่าเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรก 3.51 ล้านบาท กระแสเงินสดรับ 0.90 ล้าน

บาทต่อปี และกระแสเงินสดจ่ายเพียง 0.08 ล้านบาทต่อปี เมื่อน้าผลลัพธ์ที่ได้ไปค้านวณความคุ้มค่าการ

ลงทุนท้าใหมู้ลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 3.81 ล้านบาทซึ่งมีค่ามากกว่า 0 เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 

อัตราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) 1.98 เท่า ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าร้อย

ละ 24.29 ซึ่งมีค่าสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ 3.04 เท่า และ มีระยะเวลาคืนทุน (PB) 5.18 ปี ผลการวิเคราะห์

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบนเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) 

การศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบนทั้ง 6 

แห่ง มีระยะเวลาโครงการ 15 ปี มีความเส่ียงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ท้าให้

ค่าเงินเกิดการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจ่าย ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการระยะยาว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปท่ีร้อยละ 3.03 ต่อปี (อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไป ปี พ.ศ. 2548 – 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2558)) เป็นตัววัดการเปล่ียนแปลงของ
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โครงการ ผลการศึกษาจากการใช้อัตราเงินเฟ้อท้าให้ เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการมีค่า 3.62 ล้านบาท 

กระแสเงินสดรับ 0.90 ล้านบาทต่อปี กระแสเงินสดจ่าย 0.09 ล้านบาท ในปีที่ 2 และเพิ่มข้ึนในอัตราคงที่

ร้อยละ 3.03 ในระยะเวลา 15 ปี เมื่อน้าผลลัพธ์จากการค้านวณข้างต้นไปค้านวณความคุ้มค่าการลงทุนท้า

ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 3.56 ล้านบาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน อัตรา

ผลตอบแทนต่อทุน (BCR) 1.86 เท่า ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าร้อยละ

28.65 มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย 3.58 เท่า และมีระยะเวลาคืนทุน 5.66 ปี ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น

ว่าการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความคุ้มค่า

ในการลงทุนถึงแม้ว่าโครงการจะได้รับผลกระทบที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปท่ีร้อยละ 3.03 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการลงทุนการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ระบบผสมผสานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พบว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(NPV) มีค่า 3.81 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) 1.98 เท่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

มีค่าร้อยละ 24.29 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 5.18 ปี ซึ่งแสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และจาก

การรวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยให้ค่าเฉล่ียอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ปี พ.ศ. 2548 – 2557) เป็นตัวชี้วัด 

และมีข้อจ้ากัดของการศึกษา คือ จ้านวนผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  ซึ่ง

ผลลัพธ์จากการค้านวณแสดงให้เห็นว่าเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนถึงแม้กระแสเงินสดจ่ายของโครงการจะ

เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการใช้น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ระบบผสมผสานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบนเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์  คงเจริญ และ ธันวา  จิตต์สงวน (2547) ดวงใจ  จีนานุรักษ์ และ 

พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ (2557) ทัดพงศ์  อวิโรธนานนท์ และ พัชรินทร์   สุภาพันธ์ (2559) และ 

Awirothananon et al. (2016) เช่น กฤษณ์ คงเจริญ และ ธันวา จิตต์สงวน (2547) ที่ศึกษาการวิเคราะห์

การลงทุนโครงการผลิตน้้าร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลแกลง 

จังหวัดระยอง ซึ่งพบว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(NPV) มีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน 

(IRR) มีค่ามากกว่าอัตราคิดลดท่ีร้อยละ 8 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากงานวิจัย 

1) โครงการผลิตน้้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานยังมีความอ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลงค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าวควรศึกษาข้อมูล รวมถึงคาดการณ์

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 

2) ควรค้านึงถึงการก้าหนดค่าอัตราคิดลด (Discount rate) ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในการ

ค้านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน 

(IRR) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวัดความคุ้มค่าการลงทุน 
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3) ในการเลือกลงทุนในโครงการผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานควรค้านึงถึง

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ย่ิงมีค่ามากแสดงถึงอัตราผลตอบแทนท่ี

จะได้รับจากการลงทุนรวมถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการลงทุน  อีกทั้งควรค้านึงถึงการขอรับการ

สนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้คีรัสถุประัะณ์ เพื่อศึกษาณราคพึะพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิสท่ีคีส่อผลการเรียนรู้ขอะบัคฑิสณคะััะณค

ัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค คลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิ ในปีการศึกษา 2557 ใช้ริธีการริจัยเชิะ

ปริคาค กลุ่คสัรอย่าะเป็นผู้บัะณับบัญชาขอะบัคฑิส จ านรน 47 ณน รรบรรคข้อคูลโงยใช้์บบประเคินณราคพึะพอใจขอะ

ผู้บัะณับบัญชาขอะบัคฑิส ริเณราะล์ข้อคูลโงยใช้ัถิสิเชิะพรรคนา ไง้์ก่ ณ่าณราคถ่ี ร้อยละ ณ่าเฉลี่ย ์ละั่รนเบ่ียะเบน

คาสรฐาน    ผลการศึกษาพบร่า ผู้ใช้บัคฑิสคีณราคพึะพอใจในภาพรรคท้ัะ 6 ง้านอยู่ในระงับพึะพอใจคาก เค่ือพิจารคา

ผลการประเคินใน์ส่ละง้านเรียะสาคล างับไง้งัะนี้ (1) ง้านณุคธรรค จริยธรรค คีณราคพึะพอใจอยู่ในระงับคากท่ีัุง 

(2) ง้านณราครู้ คีณราคพึะพอใจอยู่ในระงับคาก (3) ง้านทักษะทาะปัญญา คีณราคพึะพอใจอยู่ในระงับคาก (4) ง้าน

ทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ คีณราคพึะพอใจอยู่ในระงับคาก (5) ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะ

สัรเลข  การัื่อัาร  ์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ คีณราคพึะพอใจอยู่ในระงับคาก ์ละ(6) ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะ

ริชาชีพ คีณราคพึะพอใจอยู่ในระงับคาก นอกจากนี้ผู้ใช้บัคฑิสประเคินร่าณุคลักษคะท่ีเป็นจุงเง่น/จุง์ข็ะ ไง้์ก่ ง้าน

ทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ ั่รนณุคลักษคะท่ีณรรปรับปรุะ ไง้์ก่ ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะ

สัรเลข  การัื่อัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ ผลการศึกษานี้ัาคารถน าไปใช้ในการปรับปรุะการจังการเรียนการ

ัอน ์ละการพัฒนาลลักัูสรััะณคัะเณราะล์ศาัสรบัคฑิส ใล้ัาคารถผลิสบัคฑิสท่ีคีณุคภาพสาคเกคฑ์คาสรฐานขอะ

ลลักัูสร ์ละัองณล้อะกับณราคส้อะการขอะลน่รยะาน์ละผู้ใช้บัคฑิส 

ค าส าคญั: ณราคพึะพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิส  ััะณคัะเณราะลศ์าัสรบัคฑิส  ผลการเรียนรู้ 

Abstract 

The purpose of this research was to determine the supervisors’ satisfaction of Bachelor degree graduated 

in Social work program from the Faculty of Social work and social welfare, Huachiew Chalermprakiet University 

in academic year 2015. The sample was 47 supervisors who had been working with the graduates for more than 6 

months. The research instrument was a questionnaire of satisfaction on learning outcome of social work graduates. 

Descriptive statistics were employed to analyze the data. The result revealed that all 6 sub-aspects of work 

performance satisfaction was at the high level. Considering scores of particular dimensions, it was found that a 

highest level of satisfaction on Morality and ethics, a  high level of satisfaction on Knowledge development, 
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Intellectual development, Interpersonal relationship and responsibility,  Mathematical analytical thinking, 

communication and information technology skills, Professional skills, respectively. Supervisors rated the strengths 

of graduates was Interpersonal relationship and responsibility, while the weakness was Mathematical analytical 

thinking, communication and information technology skills. Data gathered from this study will be used to develop 

appropriate social work education at the Faculty of Social work and social welfare, Huachiew Chalermprakiet 

University according to the needs of supervisors and emphasize developing such competencies. 

Keywords: Supervisors’ satisfaction, Bachelor degree graduated in Social Work Program, Learning outcome 

 

บทน า 

สาคที่กระทรระศึกษาธิการประกาศ เรื่อะ กรอบคาสรฐานณุครุฒิระงับอุงคศึกษา์ล่ะชาสิ พ.ศ.

2552 ก าลนงใล้ณคะกรรคการการอุงคศึกษาน ากรอบคาสรฐานณุครุฒิระงับอุงคศึกษา์ล่ะชาสิ ไป

พัฒนาคาสรฐานณุครุฒิัาขา/ัาขาริชาขอะ์ส่ละระงับณุครุฒิ เพื่อใล้ัถาบันอุงคศึกษาใช้เป็น์นรทาะใน

การพัฒนาลรือปรับปรุะรายละเอียงขอะลลักัูสร์ละจังการเรียนการัอน เพื่อใล้ณุคภาพขอะบัคฑิสที่

ผลิสในัาขา/ัาขาริชาขอะระงับณุครุฒิเงียรกันคีคาสรฐานที่เทียบเณียะกันไง้ทั้ะในระงับชาสิ์ละระงับ

ัากล งัะนั้นัถาบันอุงคศึกษาที่จะรับนักศึกษาใลค่เป็นณรั้ะ์รกสั้ะ์ส่ปีการศึกษา 2553 เป็นส้นไปจึะ

ส้อะพัฒนาลลักัูสรใล้เป็นไปสาคประกาศกระทรระศึกษาธิการ เรื่อะ กรอบคาสรฐานณุครุฒิ

ระงับอุงคศึกษา์ล่ะชาสิ พ.ศ. 2552  ัาลรับลลักัูสรที่เปิงัอนอยู่์ล้รส้อะปรับปรุะใล้ัองณล้อะกับ

ประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 2555 (กระทรระศึกษาธิการ, 2552, น.1-3)  

ณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค คลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิ เป็น

ัถาบันอุงคศึกษาเอกชนเพียะ์ล่ะเงียรที่เปิงัอนลลักัูสรััะณคัะเณราะล์ศาัสรบัคฑิส โงยคี

รัสถุประัะณ์ เพื่อผลิสนักััะณคัะเณราะล์ริชาชีพที่คีณุคภาพสาคเกคฑ์คาสรฐานขอะลลักัูสร ัาคารถ

ปฏิบัสิะานใล้ผู้ใช้บริการคีการพัฒนา์ละคีณราคพึะพอใจ รรคทั้ะท าะานร่รคกับัลริชาชีพอื่นๆไง้อย่าะคี

ประัิทธิภาพ (ณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค คลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิ , 

2555, น.7) ลลักัูสรััะณคัะเณราะล์ศาัสรบัคฑิส  คีณราคัองณล้อะกับพันธกิจขอะคลาริทยาลัยลัร

เฉียรเฉลิคพระเกียรสิ ง้านการผลิสบัคฑิสที่คีณราครู้ ทักษะทาะริชาการ์ละริชาชีพ ถึะพร้อคง้รยณุคธรรค 

6 ประการ (ขยัน องทน ประลยัง เคสสา ซื่อััสย์ กสัญญู) ์ละง าเนินชีริสสาค์นรปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียะ นอกจากนี้ยัะคีการพัฒนาณุคลักษคะพิเศษขอะนักศึกษาลลักัูสรััะณคัะเณราะล์ศาัสรบัคฑิส 

ณือเป็นนักศึกษาที่คีณราครู้์ละคีทักษะในการปฏิบัสิะานััะณคัะเณราะล์ระงับปฏิบัสิการกับกลุ่คเป้าลคาย 

ัาคารถณุ้คณรอะัิทธิัรัังิการขอะกลุ่คเป้าลคาย คีณราครับผิงชอบส่อััะณค ัาคารถท าะานร่รคกับผู้อื่น

ไง้   คีจิสอาัา  คีการพัฒนาสนเอะอยู่เัคอ  คีณราคพร้อคในการท าะานไง้ทันทีลลัะ  ัาเร็จการศึกษา ์ละ

ปฏิบัสิสาคจรรยาบรรคริชาชีพััะณคัะเณราะล์  (ณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค 

คลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิ, 2555, น. 5, 51)   
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ผลการเรียนรู้ขอะผู้  ัาเร็จการศึกษาในระงับอุงคศึกษาลรือบัคฑิส คีณราค  ัาณัญในััะณคปัจจุบัน

ที่เป็นััะณคฐานณราครู้เนื่อะจากบัคฑิสจะส้อะใช้ณราครู้ในการประกอบอาชีพัร้าะณราคคั่นณะใล้์ก่

สนเอะ ััะณค์ละประเทศชาสิ ์ละผู้ท่ี  ัาเร็จการศึกษาในัาขา/ัาขาริชาลนึ่ะอย่าะน้อยส้อะคีคาสรฐานผล

การเรียนรู้ขั้นส่ าขอะัาขา/ัาขาริชานั้นๆ เพื่อใล้ณราคคั่นใจ์ก่ััะณคไง้ร่า ผู้  ัาเร็จการศึกษาทุกณนคี

ณราครู้ณราคัาคารถที่เพียะพอในการท าะานสาคัาขา/ัาขาริชานั้นไง้อย่าะคีประัิทธิภาพ์ละ

ประัิทธิผล  (กระทรระศึกษาธิการ, 2552, น.26) ลลักัูสรััะณคัะเณราะล์ศาัสรบัคฑิส ก าลนงกรอบ

คาสรฐานผลการเรียนรู้ไร้ 6 ง้าน ประกอบง้รย (1) ง้านณุคธรรคจริยธรรค  (2) ง้านณราครู้  (3) ง้าน

ทักษะทาะปัญญา  (4) ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ   (5) ง้านทักษะการ

ริเณราะล์เชิะสัรเลข การั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ  (6) ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะริชาชีพ  

การจังการศึกษา เป็นกระบรนการที่ก่อใล้เกิงการเปลี่ยน์ปละในสัรขอะผู้เรียนทั้ะในง้านณราครู้ 

ทัศนณสิ ์ละทักษะทาะริชาชีพ ซึ่ะ์ส่ละลลักัูสรจะคีปรัชญา รัสถุประัะณ์ ์ละคาสรฐานผลการเรียนรู้

ก าลนงไร้ เพื่อเป็น์นรทาะในการผลิสบัคฑิสขอะ์ส่ละริชาชีพ  ทั้ะนี้คาสรฐานผลการเรียนรู้ขอะบัคฑิส 

(Learning Outcomes) เป็นคาสรฐานขั้นส่ าเชิะณุคภาพ เพื่อประกันณุคภาพบัคฑิส์ละั่ือัารใล้

ลน่รยะาน์ละผู้ที่ เกี่ยรข้อะไง้ เข้าใจ์ละคั่นใจถึะกระบรนการผลิสบัคฑิส โงยเปิงโอกาัใล้

ัถาบันอุงคศึกษาัาคารถจังลลักัูสร สลองจนกระบรนการเรียนการัอนไง้อย่าะลลากลลาย โงยคั่นใจ

ถึะผลผลิสัุงท้ายขอะการจังการศึกษา ณือ ณุคภาพขอะบัคฑิสซึ่ะจะคีคาสรฐานผลการเรียนรู้สาคท่ีคุ่ะลรัะ 

ัาคารถประกอบอาชีพไง้อย่าะคีณราคัุข์ละภาณภูคิใจ เป็นที่พึะพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิส ์ละเป็นณนงีขอะ

ััะณค (ณคะกรรคการการอุงคศึกษา, 2552, น.2) 

การสิงสาคประเคินผลณุคภาพขอะบัคฑิสซึ่ะเป็นผลผลิสขอะลลักัูสร โงยผู้คีั่รนไง้ั่รนเัีย 

โงยเฉพาะผูท้ีใ่ช้บัคฑิสในลน่รยะานลรืออะณ์กรส่าะๆ เป็นสัรบ่ะชี้ณุคภาพขอะบัคฑสิซึ่ะระบบการประกัน

ณุคภาพการศึกษาไง้ก าลนงไร้ งัะนั้นเพื่อใล้ไง้ข้อคูลป้อนกลับงัะกล่ารจึะท าการศึกษาริจัยเพื่อั ารรจ

ณราคพึะพอใจขอะผู้ใชบ้ัคฑิส ณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค  ปีการศึกษา 2557     ทั้ะนี้

เพื่อใล้ไง้ข้อคูลงัะกล่ารคาปรับปรุะพัฒนาลลักัูสร ์ละการจังการเรียนการัอนใล้เป็นไปสาคกรอบ

คาสรฐานณุครุฒิระงับอุงคศึกษา์ล่ะชาสิส่อไป   

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาณราคพึะพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิสที่คีส่อผลการเรียนรู้ขอะบัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์

ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค คลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิ ใน 6 ง้าน ณือ ง้านณุคธรรคจริยธรรค 

ง้านณราครู้ ง้านทักษะทาะปัญญา ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ ง้านทักษะ

การริเณราะล์เชิะสัรเลขการั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะริชาชีพ  ์ละ

ผลการพัฒนาณุคลักษคะพิเศษขอะบัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค 
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วิธีการศึกษา 

การศึกษาณรั้ะนี้ใช้ริธีการริจัยเชิะปริคาค (Quantitative Research Methodology) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรขอะการศึกษาณรั้ะนี้ณือ ผู้บัะณับบัญชาขอะบัคฑิสที่  ัาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 

โงยเป็นผู้บัะณับบัญชาขอะบัคฑิสท่ีคีะานท าในช่ระเรลาที่ท าการ  ัารรจ  จ านรน 85 ราย   

กลุ่คสัรอย่าะขอะการศึกษาณรั้ะนี้ ไง้ฝาก์บบัอบถาคใล้บัคฑิสน าไปใล้ผู้บัะณับบัญชา/ลัรลน้า

ะาน จ านรนทั้ะั้ิน 85 ราย ไง้รับ์บบัอบถาคั่ะกลับณืนคาจ านรน 47 ราย ณิงเป็นร้อยละ 55.29 (ไง้คี

การสิงสาคทาะโทรศัพท์ บัคฑิสบาะั่รน์จ้ะร่าพึ่ะเปล่ียนะาน/ออกจากะาน์ละไค่ัาคารถสิงส่อไง้  จึะ

ท าใล้ไง้รับ์บบัอบถาคกลับณืนคาร้อยละ 55.29) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

์บบประเคินณราคพึะพอใจขอะผู้บัะณับบัญชาขอะบัคฑิสท่ีคีส่อณุคลักษคะ์ละณราคัาคารถขอะ

บัคฑิสสาคกรอบคาสรฐานณุครุฒิระงับอุงคศึกษา์ล่ะชาสิ ์บบัอบถาค ประกอบง้รยเนื้อลา 3 สอน 

งัะนี้ 

สอนที่ 1 ข้อคูลทั่รไปขอะผู้สอบ์บบัอบถาค   

สอนที่ 2 ณราคพึะพอใจที่คีส่อณุคลักษคะ์ละณราคัาคารถในการปฏิบัสิะานขอะบัคฑิส จ า์นก

สาคคาสรฐานผลการเรียนรู้ 6 ง้าน ณือ ง้านณุคธรรคจริยธรรค ง้านณราครู้ ง้านทักษะทาะปัญญา ง้าน

ทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลขการั่ือัาร์ละ

การใช้เทณโนโลยีัารันเทศ ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะริชาชีพ  ์ละผลการพัฒนาณุคลักษคะพิเศษขอะ

บัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค จ านรนรรค 33 ข้อ  

โงยข้อณ าถาคที่ใช้เป็น์บบคาสราั่รนประเคินณ่า (Rating scale) 5 ระงับ สาครูป์บบขอะ 

Likert’s scale คีณ่าณะ์นนสั้ะ์ส่ 1 ณะ์นน ถึะ 5 ณะ์นน ริธีการ์ปลผลการประเคินระงับณราคพึะพอใจ

ขอะ์บบัอบถาคในั่รนนี้ ใช้ณ่าเฉล่ีย (  ) สาคเกคฑ์ช่ระณะ์นน งัะนี้ 

ณ่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 ลคายถึะ พึะพอใจคากที่ัุง 

ณ่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 ลคายถึะ พึะพอใจคาก 

ณ่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ลคายถึะ พึะพอใจปานกลาะ 

ณ่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ลคายถึะ พึะพอใจน้อย 

ณ่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ลคายถึะ พึะพอใจน้อยที่ัุง 

สอนที่ 3 ข้อณิงเล็น์ละข้อเันอ์นะ  เป็นข้อณ าถาคคีลักษคะเป็น์บบสรรจัอบรายการ 

(Check list) จ านรน 2 ข้อ ์ละข้อณ าถาคปลายเปิง จ านรน 4 ข้อ เพื่อใล้์ังะณราคณิงเล็นในเรื่อะ 

จุงเง่น/จุง์ข็ะขอะบัคฑิส   จุงอ่อน/ข้อณรรปรับปรุะขอะบัคฑิส  ณุคลักษคะขอะบัคฑิสที่พึะประัะณ์ท่ี

จ าเป็นส่อการปฏิบัสิะานในลน่รยะาน  ์ละข้อเันอ์นะอื่นๆ 
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เณรื่อะคือที่ใช้ในการเก็บรรบรรคข้อคูลไง้ท าการสรรจัอบณราคัคบูรค์ ณรอบณลุค์ละณราค

เที่ยะสระเชิะเนื้อลา (Content Validity) โงยใล้ผู้เชี่ยรชาญสรรจัอบ ์ล้รน าคาปรับปรุะ์ก้ไขใล้คีณราค

ัคบูรค์ยิ่ะขึ้น  ์ละสรรจัอบณุคภาพง้านณราคเท่ียะขอะ์บบัอบถาค (Reliability) โงยน าไปทงลอะใช้

กับกลุ่คสัรอย่าะจ านรน 30 สัรอย่าะที่คีลักษคะใกล้เณียะกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา ์ล้รน าคา

ณ านรคลาณ่าััคประัิทธิ์ัลััคพันธ์ ์อลฟาขอะณรอนบาณ (Cronbach’s alpha coefficient) ไง้ณ่า

ััคประัิทธ์ิัลััคพันธ์ 0.82  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท าการเก็บรรบรรคข้อคูล (ระลร่าะรันที่ 6 กุคภาพันธ์ ถึะรันที่ 31 คีนาณค 2558) โงยในรันซ้อค

ย่อยพิธีรับปริญญา คลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิ ปีการศึกษา 2557 (รันที่ 6 กุคภาพันธ์ 2558) 

ไง้ฝาก์บบัอบถาคบัคฑิสน ากลับไปใล้ผู้บัะณับบัญชา/ลัรลน้าะานขอะบัคฑิส โงยใล้ั่ะ์บบัอบถาค

กลับทาะไปรษคีย์ ์ละการสิงสาคทาะโทรศัพท์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประครลผล์ละริเณราะล์ข้อคูลโงยใช้โปร์กรค IBM SPSS Statistics 22 ริเณราะล์ข้อคูลโงยใช้

ัถิสิเชิะพรรคนา (Descriptive Statistics) ไง้์ก่ ณ่าณราคถี่ ร้อยละ ณ่าเฉล่ีย ์ละั่รนเบี่ยะเบนคาสรฐาน 

 

ผลการศึกษา 

ผู้ใช้บัคฑิสลรือผู้บัะณับบัญชาที่ท าการประเคินบัคฑิส ั่รนใลญ่เป็นผู้บริลารระงับส้น/ลัรลน้า

ะาน (ร้อยละ 57.44)   ท าะานในลน่รยะานราชการ (ร้อยละ 70.21)   ์ละคีระยะเรลาที่ไง้ร่รคะานกับ

บัคฑิสคากกร่า 6 เงือน – 9 เงือน  (ร้อยละ 40.42)      

การประเคินณราคพึะพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิสที่คีส่อผลการเรียนรู้ขอะบัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์

ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค พบร่า ผู้ใช้บัคฑิสคีณราคพึะพอใจในภาพรรคทั้ะ 6 ง้านอยู่ในระงับพึะพอใจ

คาก (  = 4.01) เคื่อพิจารคาผลการประเคินทั้ะ 6 ง้าน พบร่า ง้านที่ผู้ใช้บัคฑิสคีณราคพึะพอใจคาก

ที่ัุง ณือ  ง้านณุคธรรค จริยธรรค (  = 4.29) รอะละคาณือ ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละ

ณราครับผิงชอบ (  = 4.09) ง้านณราครู้ (  = 3.98) ั่รนง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลขการั่ือัาร

์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศไง้รับการประเคินส่ าัุงเค่ือเทียบกับง้านอื่นๆ (  = 3.84) (สาราะที่ 1)           
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ตารางที่ 1 ระงับณราคพะึพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิสท่ีคีส่อผลการเรียนรู้ขอะบัคฑิส 

ความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ( ) S.D. ระดับ 

1. ง้านณุคธรรค จริยธรรค 4.29 0.45 คากที่ัุง 

2. ง้านณราครู ้ 3.98 0.52 คาก 

3. ง้านทักษะทาะปญัญา 3.89 0.52 คาก 

4. ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ 4.09 0.55 คาก 

5. ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลข  การั่ือัาร  ์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ 3.84 0.59 คาก 

6. ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะรชิาชพี 3.95 0.58 คาก 

รวม 4.01 0.45 มาก 

 

การประเคินณราคพึะพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิสที่คีส่อผลการพัฒนาณุคลักษคะพิเศษขอะบัคฑิส ณคะ

ััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณคในภาพรรค อยู่ในระงับคากที่ัุง (  = 4.29) โงยณุคลักษคะ

พิเศษขอะบัคฑิสที่ผู้ใช้บัคฑิสคีณราคพึะพอใจคากที่ัุง ไง้์ก่  ัาคารถท าะานร่รคกับผู้อื่นไง้ (  = 

4.53) ์ละคีจิสอาัา (  = 4.53) นอกจากนี้ณุคลักษคะพิเศษขอะบัคฑิสที่คีณ่าเฉล่ียอยู่ในระงับคาก

ที่ัุงเรียะสาคล างับ ไง้งัะนี้ คีณราคพร้อคในการท าะานไง้ทันทีลลัะ  ัาเร็จการศึกษา (  = 4.45) ปฏิบัสิ

สาคจรรยาบรรคริชาชีพััะณคัะเณราะล์ (  = 4.34) คีการพัฒนาสนเอะอยู่เัคอ (  = 4.28) ์ละคี

ณราครับผิงชอบส่อััะณค (  = 4.21)   สาคล างับ (สาราะที่ 2)           

ตารางที่ 2 ระงับณราคพะึพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิสท่ีคีส่อผลการพัฒนาณุคลักษคะพิเศษขอะบัคฑิส 

คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ( ) S.D. ระดับ 

1. เป็นผู้ที่คีณราครู้์ละคีทักษะในการปฏิบัสิะานััะณคัะเณราะล์ระงับ

ปฏิบัสิการกบักลุ่คเป้าลคาย  

4.06 0.60 คาก 

2. ัาคารถณุ้คณรอะัิทธิัรัังิการขอะกลุ่คเป้าลคาย 3.98 0.64 คาก 

3. คีณราครับผิงชอบสอ่ััะณค 4.21 0.54 คากที่ัุง 

4. ัาคารถท าะานร่รคกับผูอ้ื่นไง้  4.53 0.50 คากที่ัุง 

5. คีจิสอาัา 4.53 0.58 คากที่ัุง 

6. คีการพัฒนาสนเอะอยู่เัคอ  4.28 0.61 คากที่ัุง 

7. คีณราคพรอ้คในการท าะานไงท้ันทลีลัะ  ัาเร็จการศึกษา 4.45 0.58 คากที่ัุง 

8. ปฏิบัสิสาคจรรยาบรรคริชาชพีััะณคัะเณราะล์ 4.34 0.60 คากที่ัุง 

รวม 4.29 0.43 มากที่สุด 
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ผู้ใช้บัคฑิสประเคินร่าณุคลักษคะที่เป็นจุงเง่น/จุง์ข็ะขอะบัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์

์ละัรัังิการััะณค ณือ ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ (ร้อยละ 55.31) 

์ละณุคลักษคะที่ณรรปรับปรุะคากที่ัุง ไง้์ก่ ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลข การั่ือัาร์ละการใช้

เทณโนโลยีัารันเทศ (ร้อยละ 29.78) (สาราะที่ 3) 

ตารางที่ 3 ณุคลักษคะท่ีเป็นจุงเง่น/จุง์ข็ะ  ์ละจุงท่ีณรรปรับปรุะขอะบัคฑิสณคะัะัณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการ

ััะณค 

คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็งของบัณฑิต จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ง้านณุคธรรค จริยธรรค 9 19.14 

2. ง้านณราครู ้ 1 2.12 

3. ง้านทักษะทาะปญัญา 1 2.12 

4. ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ 26 55.31 

5. ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลข  การั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ 1 2.12 

6. ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะรชิาชพี 9 19.14 

รวม 47 100.0 

คุณลักษณะที่ควรปรับปรุงของบัณฑิต จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ง้านณุคธรรค จริยธรรค - - 

2. ง้านณราครู ้ 3 6.38 

3. ง้านทักษะทาะปญัญา - - 

4. ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ 1 2.12 

5. ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลข  การั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ 14 29.78 

6. ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะรชิาชพี 2 4.25 

7. ไค่ค ี 27 57.44 

รวม 47 100.00 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ระงับณราคพึะพอใจขอะผู้ใช้บัคฑิสที่คีส่อผลการเรียนรู้ขอะบัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์

์ละัรัังิการััะณค ในภาพรรคท้ัะ 6 ง้านอยู่ในระงับพึะพอใจคาก โงยง้านที่ผู้ใช้บัคฑิสคีณราคพึะพอใจ

คากที่ัุง ณือ ง้านณุคธรรคจริยธรรค รอะละคาณือ ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราค

รับผิงชอบ ง้านณราครู้ ง้านทักษะการปฏิบัสิทาะริชาชีพ ง้านทักษะทาะปัญญา เรียะสาคล างับ โงยง้าน

ทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลขการั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศไง้รับการประเคินส่ าัุงเคื่อเทียบ

กับง้านอื่นๆ ผลการศึกษาณรั้ะนี้ัองณล้อะกับผละานริจัยขอะัคศักงิ์ นัณลาจารย์ (2556, น.38-39) ซึ่ะ

สิงสาคประเคินระงับณราคพึะพอใจขอะผู้บัะณับบัญชาขอะบัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละ

ัรัังิการััะณค ที่  ัาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 พบร่า ผู้บัะณับบัญชาคีณราคพึะพอใจใน

ณุคลักษคะง้านณุคธรรคจริยธรรคท่ีเง่นชังณือ การคีณราคเอื้อเฟื้อเผื่อ์ผ่ ช่รยเลลือเป็นคิสรส่อผู้ร่รคะาน 

ทั้ะนี้เนื่อะจากคลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิคีปคิธานที่จะผลิสบัคฑิสที่คีณราครู้ณู่ณุคธรรค พันธ

กิจขอะคลาริทยาลัยเน้นใล้ณราค  ัาณัญกับณุคธรรค 6 ประการ (ขยัน องทน ประลยัง เคสสา ซื่อััสย์ 

กสัญญู) ์ละง าเนินชีริสสาค์นรเศรษฐกิจพอเพียะ (ณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค 
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คลาริทยาลัยลัรเฉียรเฉลิคพระเกียรสิ, 2555, น.5) ณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณคจึะ

ไง้ัอง์ทรกเนื้อลาง้านณุคธรรค์ละจริยธรรคในรายริชา ทั้ะในภาณทฤษฏี์ละในขคะฝึกภาณปฏิบัสิใน

ลน่รยะาน รรคทั้ะั่ะเัริคนักศึกษาในกิจกรรคจิสอาัาส่าะๆเพื่อปลูกฝัะณุคธรรค์ละณราคเัียัละเพื่อ

ั่รนรรคใล้กับนักศึกษา  ัองณล้อะกับผลการศึกษาณรั้ะนี้ที่ผู้ใช้บัคฑิสคีณราคพึะพอใจส่อณุคลักษคะ

พิเศษขอะบัคฑิสคากที่ัุง ณือ ัาคารถท าะานร่รคกับผู้อื่นไง้  ์ละคีจิสอาัา นักศึกษาในลลักัูสรััะณค

ัะเณราะล์ศาัสรบัคฑิส ไง้รับการั่ะเัริคใล้ท ากิจกรรคจิสอาัาในระลร่าะที่ศึกษาในทุกชั้นปีการศึกษา 

รรคทั้ะไง้รับการฝึกภาณปฏิบัสิในลน่รยะานทาะง้านััะณคัะเณราะล์์ละัรัังิการััะณคทั้ะในภาณรัฐ์ละ

เอกชนสลองลลักัูสรเป็นจ านรน 3 ฝึกภาณปฏิบัสิ เป็นไปในทิศทาะเงียรกับผลการประเคินขอะผู้ใช้

บัคฑิสณรั้ะนี้ที่ชี้ใล้เล็นร่า ณุคลักษคะที่เป็นจุงเง่น/จุง์ข็ะขอะบัคฑิสณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละ

ัรัังิการััะณค ณือ ง้านทักษะณราคััคพันธ์ระลร่าะบุณณล์ละณราครับผิงชอบ อย่าะไรก็สาคยัะคีั่รนที่

จะส้อะปรับปรุะ์ละพัฒนาณือ ง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลขการั่ือัาร์ละการใช้ เทณโนโลยี

ัารันเทศ  ผลการศึกษาณรั้ะนี้ัองณล้อะกับณุคลักษคะบัคฑิสจากัถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น ณคะ

พยาบาลศาัสร์ คลาริทยาลัยคลาัารณาค ปีการศึกษา 2551-2553 (นริัา ระศ์พนารักษ์์ละณคะ, 

2555, น.314) คลาริทยาลัยเทณโนโลยีพระจอคเกล้าพระนณรเลนือ (2555, น.1) คลาริทยาลัยคลา

จุฬาละกรคราชริทยาลัย (2556, น.5-8) คลาริทยาลัย์ค่ฟ้าลลระ (ะานริจัยัถาบัน์ละัารันเทศ ั่รน

นโยบาย์ละ์ผน, 2557, น.11) คลาริทยาลัยเทณโนโลยีราชคะณลธัญบุรี (ฝ่าย์นะ์นรการศึกษา์ละ

อาชีพ กอะพัฒนานักศึกษา, 2558,น.27) ที่พบร่าผู้บัะณับบัญชาลรือนายจ้าะคีณราคพึะพอใจง้านทักษะ

การริเณราะล์เชิะสัรเลขการั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศอยู่ในระงับส่ าที่ัุง  

ผลการศึกษานี้ัาคารถน าไปใช้ในการปรับปรุะการจังการเรียนการัอน ์ละการพัฒนาลลักัูสร

ััะณคัะเณราะล์ศาัสรบัคฑิส ใล้ัาคารถผลิสบัคฑิสที่คีณุคภาพสาคเกคฑ์คาสรฐานขอะลลักัูสร  ์ละ

ัองณล้อะกับณราคส้อะการขอะลน่รยะาน์ละผู้ใช้บัคฑิส  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค ณรรั่ะเัริค์ละปลูกฝัะณุคธรรค 6 ประการ

ขอะคลาริทยาลัย ์ละกิจกรรคจิสอาัาใล้กับนักศึกษาอย่าะส่อเนื่อะ เพื่อใล้ณะเป็นณุคลักษคะที่โงงเง่น

ขอะบัคฑิส ัคงัะปคิธานขอะคลาริทยาลัยที่จะผลิสบัคฑิสที่คีณราครู้ณู่ณุคธรรคส่อไป 

 2. ณรรคีการพัฒนา์ละปรับปรุะการจังการเรียนการัอน เพื่อเพิ่คทักษะทาะง้านการริเณราะล์เชิะ

สัรเลขการั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศ ใล้กับนักศึกษาณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละ

ัรัังิการััะณค 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป    

1. การริจัยณรั้ะนี้ เป็นการศึกษาเชิะปริคาคเพียะอย่าะเงียร งัะนั้นณรรคีการศึกษาเชิะณุคภาพ 

(Qualitative Research Methodology) จากผู้ใช้บัคฑิส เพื่อใล้ไง้ข้อคูลเชิะลึกที่ณรอบณลุค์ละชังเจนคากย่ิะขึ้น 

2. การริจัยเชิะปฏิบัสิการ (Action Research) ในประเง็นง้านทักษะการริเณราะล์เชิะสัรเลข การ

ั่ือัาร์ละการใช้เทณโนโลยีัารันเทศขอะนักศึกษาณคะััะณคัะเณราะล์ศาัสร์์ละัรัังิการััะณค 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานและระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2)เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน

กับปัจจัยส่วนบุคคล 3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน 

จ านวน 150 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลและใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบรรยาย

ลักษณะตัวแปร ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใช้สถิติเชิงอ้างอิง เพื่อทดสอบ

สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธ์ิ แบบเพียร์สัน 

 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงานเขต

บางเขนกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงจูงใจในการท างานด้านความยอมรับนับถือจาก

ผู้ร่วมงานมีระดับมากท่ีสุด  ส่วนด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความภูมิใจในการท างานมีระดับมากท่ีสุด ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ท่ี

มี ประเภท ระดับ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการ

ส านักงานเขตบางเขนที่มี ต าแหน่ง สถานภาพ แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน และพบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน เป็นความสัมพันธ์ทางบวก 

ซึ่งเรียงล าดับดังนี้ แรงจูงใจด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความก้าวหน้าและความม่ันคง ความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน 

และความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน  คุณภาพชีวิตการท างาน ส านักงานเขตบางเขน  

Abstract 

             This quantitative research aimed to 1) study the work motivations and the quality of work life at Bang 

Khen district in Bangkok, 2) compare the quality of working life with different personal background, and 3) study 

the relationships between work incentives and the quality of working life of the officials in Bang Khen district of 

Bangkok. Survey of 150 officials was used in data collection. Descriptive statistics used were frequency, percentage, 

mean and standard deviation. One way ANOVA and Pearson correlations were used.  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1190 

   
   กล

ุ่มม
นุษ

ย์ศ
าส

ตร
์แล

ะสั
งค

มศ
าส

ตร
์ 

 The study found that there was average level of motivation to work and average level quality of work life 

of Bang Khen officials. Recognitions from colleagues are the motivations with the highest level. The quality of 

work life with respect to pride in working is also the highest. The hypothesis tests to compare the quality of 

working life and personal factors show that officials of the Bang Khen with different positions and status have 

different quality of work life. There is a positive relationship between quality of work life and motivations with 

respect to job performance incentives, progress and stability, respect from colleagues and responsibility and tasks 

assigned.  

Keywords: Motivation, Quality of Work Life, Bang Khen district.  

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันประเทศชาติได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในองค์กรทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงการ

บริหารงานเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง รวมถึงระบบราชการซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพัฒนา

ประเทศเช่นกัน ต้องมีการเตรียมพร้อมให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อม

ตอบสนองการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจะบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์นั้น ต้องมีการบริหารทรัพยกรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีบทบาทอย่าง

มากในการขับเคลื่อนองค์กร  

 กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ มีส านักงานเขต 50 เขตที่ท า

หน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องที่เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่เขตและให้บริการประชาชน  เพื่อให้

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสวรรค์ น่าอยู่อย่างย่ังยืน ส านักงานเขตบางเขน เป็น 1 ใน 50 เขต  ของ

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมาก และเมื่อเทียบ

กับขนาดพื้นที่แล้วเป็นเขตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร และมีสภาพบริบท

ของพื้นที่แตกต่างกันมาก เช่น มีชุมชนแออัด ชุมชนเมือง ชุมชนคอนโด ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่มาจากหลายพื้นที่ทั้งชาวไทยและต่างด้าว การปฏิบัติงานของข้าราชการของส านักงาน

เขตบางเขน จึงมีบทบาทหน้าที่หลากหลายและภารกิจมากมาย เพื่อท าหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่

ประชาชน ประกอบด้วย 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม  ฝ่ายรายได้ ซึ่งจากสภาพปัญหาการเจริญเติบโตของสังคมเมือง และภาวะกดดันจาก

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และจากผลส ารวจของส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน ได้ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตข้าราชการ  พ.ศ.2554-2556 พบว่า ข้าราชการมีหนี้สินสูงมีความเครียดจากการท างาน 

หน้าที่และความรับผิดขอบเพิ่มขึ้น วัฒนธรรมการท างานลดลง ความภูมิใจและความสุขในการท างานลดลง 

ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานระดับบุคคล และต่อเนื่องไปถึงระดับโครงสร้างการพัฒนา

ประเทศ    
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ปัจจุบันในการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ท่ีได้มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่ม

คุณค่าให้กับส่วนราชการและจังหวัด ประกอบกับการบริหารภาครัฐในยุครัฐบาล คสช. นั้นได้มีเจตนารมณ์

ที่จะ พัฒนาระบบราชการ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศและมีรายได้

เพียงพอต่อการด ารงชีพ ได้เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และมุ่งเน้นให้

ข้าราชการปฏิบัติงานราชการอย่างมีคุณภาพคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ส่วนราชการมีหน้าที่

ด าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้มี

คุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

และประเทศชาติ  ซึ่งส่ิงที่จะท าให้บุคคลากรนั้นปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อุทิศแรงกายและแรงใจ 

ความคิด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  เรื่องของการจูงใจจึงมีความส าคัญต่อ

บุคลากรขององค์กรในฐานะเป็นส่ิงเร้าและกระตุ้นให้บุคคลากรปฏิบัติง านได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   

ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมถึงด้านสมรรถะของบุคคลกรมา

โดยตลอด ผู้วิจัยซึ่งได้เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตบางเขน จึงได้สนใจศึกษาถึงแรงจูงใจใน

การท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน  และความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างาน เพื่อน าผลศึกษามาเป็นแนวทางในการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน และท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ มีความภูมิใจ

ในการรับราชการ มีภาพลักษณ์ที่ดี และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ส่วน

ราชการน าข้อมูลผลการศึกษาไปปรับใช้ในในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการให้

เหมาะสมกับหน่วยงาน  เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและส่งผลต่อประชาชน สังคม และ

ประเทศชาติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคประชาคมอาเซียนต่อไป   

 สมมติฐาน 

1.ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคุณภาพ

ชีวิตแตกต่างกัน 

2.ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงในในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ

ส านักงานเขตบางเขนมีความสัมพันธ์ทางบวก  

            วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานและระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

2.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานกับปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ

ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

               กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของข้าราชการ และได้น าแนวคิดแรงจูงใจ ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg  

และแนวคิดคุณภาพชีวิตของ Huse and Cumming มาใช้ในการศึกษาแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพ

ชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ดังนี้ 

 

                ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive Research) ประชากรได้แก่ ข้าราชการ

ส านักงานเขตบางเขน จ านวน 150 คน และใช้แบบสอบถาม (Question naire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวม โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยวิธีการคอนบรัค (Cronbach alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.982 มีจ านวน

ทั้งหมด 55 ข้อ ใช้ Liket’s Scale เป็นมาตรวัด แบ่งเป็น 5 ระดับ และผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง

พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และให้เวลาในการตอบแบบสอบถามและเก็บคืนภายหลัง  สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประเภท ต าแหน่ง อายุ อายุราชการ สถานภาพ

การมรสวุฒิการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่ (Qrequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2) ระดับแรงจูงใจในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน ของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน 

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. ประเภท 

2. ต าแหนง่ 

3. อาย ุ

4.  อายุราชการ 

      คุณภาพชีวิตในการท างาน 

1. ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

2. สถานท่ีท างานปลอดภัยไม่เปน็  

    อันตรายต่อสุขภาพ 

3. การพัฒนาศักยภาพของผูป้ฏิบัติงาน 

4. ความสัมพนัธ์ภายในหนว่ยงาน 

5. การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค 

6. ภาวะอิสระจากงาน 

7. ความภูมิใจในองค์การ 

แรงจูงใจในการท างาน 

1.ความยอมรับนับถือจาก 

   ผู้ร่วมงาน  

2. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

3. ความรับผิดชอบ 
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 3) ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ F-test 

ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way Anova)  

 4) ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 

 5) ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

 

ผลการศึกษา 

 1. ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน  ส่วนใหญ่เป็นประเภท

ปฏิบัติการ   ร้อยละ 34.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 75.9 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 51.9 อายุราชการ 

1-10 ปี ร้อยละ 38 สภาพโสด 47.2 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ73.2  

 2.ระดับแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาพรวม

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง(xˉ =3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า  

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.57) 

รองลงมา ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ =3.49)    ด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง(xˉ =3.47)  และน้อยที่สุดด้านความก้าวหน้าและความ

มั่นคงอยู่ในระดับปานกลาง(xˉ =3.20) ส าหรับรายละเอียดแรงจูงใจในการท างาน มีดังนี้   

   2.1 ด้านความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้องค์ประกอบ

การด้านแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมี การแสดงความคิดเห็นและผู้บังคับบัญชายอมรับความคิดเห็น  การให้

ความส าคัญและชมเชยต่อความส าเร็จ และให้ข้าราชการส านักงานเขตได้มีส่วนร่วมในการวางแผน เปิด

โอกาสให้ช่วยแก้ไขปัญหา    

   2.2 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้องค์ประกอบของ

แรงจูงใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีระดับมาก 1 หัวข้อ คือได้รับมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

และอยู่ในระดับปานกลาง 4 หัวข้อ คือ 1)มีการจัดระบบความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ  2)ลักษณะงานเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 3)มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะปรับปรุง

พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม และ 4)ปฏิบัติงานในหน้าที่

ด้วยความสุข  

   2.3 ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

แรงจูงใจในด้านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่โดยมุ่งมั่นที่ผลส าเร็จของงานไม่น าเรื่องส่วนตัวมา

เป็นอุปสรรค และด้านการวางแผนการท างานและปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนครบถ้วนโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้  อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญ  เลือกวิธีปฏิบัติงานได้ตาม



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1194 

   
   กล

ุ่มม
นุษ

ย์ศ
าส

ตร
์แล

ะสั
งค

มศ
าส

ตร
์ 

ความต้องการเพื่อให้งานส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และยินดีที่จะท างานด้านอื่นๆนอกเหนือจากหน้าที่ 

อยู่ในระดับปานกลาง 

  2.4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

องค์ประกอบของแรงจูงใจ คือ ได้รับโอกาสให้ไปพัฒนา ฝึกอบรม ศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ก้าวหน้ากว่าต าแหน่งเดิม และ

อาชีพที่มั่นคงเป็นหลักประกันให้ครอบครัว มีการเชิดชู พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และมี

ข้อก าหนดความก้าวหน้าในหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  

3. ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน   ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลาง  (x̄ =3.44)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1)ด้านความภูมิใจใน

การท างานมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( x̄ =3.81) 2)การบริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาคระดับ

มาก( x̄ =3.51) 3)สถานที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพระดับมาก ( x̄ =3.51)4)

ความสัมพันธ์ในหน่วยงานระดับปานกลาง( x̄ =3.48)  5)การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานระดับปาน

กลาง(x̄ =3.34)  6)ความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานระดับปานกลาง ( x̄ =3.21) และต่ าสุด 7)

ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอระดับปานกลาง (x̄ =3.20) ที่สุด  ส าหรับรายละเอียดคุณภาพชีวิตใน

การท างาน ท้ัง 7 ด้านมีดังนี้ 

  3.1 คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยด้านการได้รับค่าตอบแทน

เพียงพอกับการที่ได้ท างานเต็มเวลาและล่วงเวลาของการท างานในหน้าที่ ได้รับมากที่สุด  และด้าน

ค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นถือว่าได้รับความเป็นธรรมน้อยท่ีสุด 

  3.2 คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ด้านสถานที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยด้านสถานที่ท างาน

ปลอดภัยส าหรับพนักงานได้รับมากที่สุด และด้านการจัดให้มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งได้รับ

น้อยที่สุด 

  3.3 คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดและทักษะของข้าราชการ มากที่สุด 

และด้านการส่งเสริมให้การท างานโดยให้แสดงความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

  3.4 คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

ด้านสังคมสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านในหน่วยงานมีเพื่อน

ร่วมงานที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความอบอุ่น เข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มากที่สุด และด้านการจัด

กิจกรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสท างานร่วมกันน้อยท่ีสุด 

  3.5 คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค ภาพรวมอยู่ระดับมาก  โดยด้านที่หน่วยงานมีนโยบายที่เป็น
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แนวทางปฏิบัติงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรในองค์กรมากที่สุด และด้านผู้บังคับบัญชายอมรับ

ฟังความคิดเห็นของพนักงานน้อยที่สุด 

  3.6 คุณชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้าน

ความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างาน ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยด้านการท างานใน

วันหยุดราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อเวลาส่วนตัวและพักผ่อนมากที่สุด และด้านการมีเวลาออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพอย่างเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

  3.7 คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ด้านความภมูิใจในการท างานภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยมีความรู้สึกว่าองค์กรได้ท าประโยชน์ต่อสังคมมาก

ที่สุด และมีความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี น้อยที่สุด 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานกับปัจจัยส่วนบุคคล ผล

การศึกษาพบว่า ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ที่มี ประเภท ต าแหน่ง อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา ที่

แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการส านักงานเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ที่มี ต าแหน่ง สถานภาพ แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 5.ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก โดยพิจารณาเป็นรายข้อและเรียงล าดับ

จากมากไปน้อย  พบว่า ด้านแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน

สูงที่สุด (r=0.723) รองลงมาด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง(r=0.620) ด้านความยอมรับนับถือจาก

ผู้ร่วมงาน(r=0.612)  และด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย(r=0.612) อย่างมีนัยส าคัญที่

ระดับ0.05 

       อภิปรายผลการศึกษา 

  จาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ

ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพหานคร โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1. ข้าราชการส านักงานเขตบางเขนภาพรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง โดย

หัวข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ การยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ช้าราชการส านักงานเขตบางเขนต้องการได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี รวมถึงการได้รับมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ การได้วางแผนการ

ท างานและปฏิบัติตามระเบียบ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนวิธีการโดยครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ อีกทั้ง การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ก้าวหน้ากว่าต าแหน่ง

เดิม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด ของพชรพร ครองยุทธ ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก ที่กล่าวถึงว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัย

กระตุ้นให้บุคคลทุ่มเทแรงกาย แรงใจและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างาน และเป็นล าดับ

ขั้นตอนของความต้องการ เน้นการจูงใจให้การท างานดีที่สุดก่อให้เกิดผลส าเร็จตามมา และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ด ารงศักดิ์  ดวงสมบูรณ์,พงศ์ หรดาล,สมเดช เฉยไสย (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานประจ าส านักงานบริการบริษัท โท
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เทิ่ล แอ๊คเซล คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน) ซึ่งพบว่า  มีแรงจูงใจในการท างานอยู่ระดับปานกลาง รวมท้ัง

แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต   

2. ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ภาพรวมมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ที่มี 

ต าแหน่ง และสถานภาพแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน   แต่ข้าราชการที่มี ประเภท  อายุ อายุ

ราชการและวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อสรุปเช่นนี้ อาจเกิดมาจากลักษณะของงานที่ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ตาม

ประเภทการบริการประชาชนและข้อกฎหมายตามระเบียบในแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายตามอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน จึงท าให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นฤมล แต้มสกุล (2548)ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมการ

ปกครอง จังหวัดชลบุรี หลังการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่พบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคค คือ เพศ อายุงาน ที่แตกต่างกัน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียรสว่าง บูชา(2553) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน

การท างานข้าราชการและพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ปัจจัยด้าน อายุ และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ

ท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา  อานนท์ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของ

ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานพัฒนาการ เคล่ือนที่ 51 ส านักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา ที่พบว่า บุคลากรที่ อายุ อายุราชการ ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศกลรัตน์  บุญยอด (2558) เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย

สุขภาพ สังกัดส านักงานสาธารณาสุขจังหวัดยะลา ที่พบว่า  คุณภาพชีวิตบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน ท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน  ในประเด็นของปัจจัย

ส่วนบุคคลที่มีต าแหน่งและสภานภาพแตกต่างกันท าให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก

ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน มีภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ต่างกัน และอีกนัยนึงคืออาจมีภาระครอบครัวที่ต้องรับชอบด้วยจึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตต่างกัน  

ส่วนข้าราชการที่มีประเภท อายุ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา  ที่แตกต่างกันนั้น จะได้รับเงินเดือน

ค่าตอบแทนที่ไม่แตกต่างกันมาก เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอายุ อายุงานต่างกัน ได้รับเงินที่เท่ากันได้ 

ขึ้นอยู่กับต าแหน่งงานที่ท ามากกว่า จึงไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  สอดคล้องกับแนวคิดของวอล

ตัน (Walton, 1973,12-18) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีนั้นต้องมีค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 

และเพียงพอ ซึ่งข้าราชการส านักงานเขตบางเขน ท่ีมีอายุ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ต่างกัน แต่มี

ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ตนได้รับอยู่แล้ว  

3. การวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการท างาน ด้าน

ความยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ความก้าวหน้าและความมั่นคง นั้น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการ

บริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค ความภูมิใจในการท างาน  สถานที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ มีสังคมสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสมดุล



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1197 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร

์แล
ะสั

งค
มศ

าส
ตร

์ 

ของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและด้านผลตอบแทนยุติธรรมและเพียงพอซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ จงประดิษฐ์ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานการฝ่ายผลิต บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนคัตเตอร์(ไทยแลนด์) จ ากัด ที่พบว่า ปัจจัย

คุณลักษณะงานในแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ณัฎฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน

กับแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีพนักงานบริษัท ไทยตาบูชิอิเล็กทริค 

จ ากัด ที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมศักดิ์ มณีโชติ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ

ในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจ

พิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ที่พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ

ชีวิตการท างาน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุนจิตร ธุรวสุจิเรข(2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงพบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม จับใจสุข (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตการท างานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่พบว่า คุณภาพ

ชีวิตในการท างานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความสัมพันธ์

ทางบวก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ถ้าข้าราชการส านักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมี

แรงจูงใจในการท างานสูง จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานสูงขึ้นด้วย  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ฮูวส์และคัมมิ่งค์ (Huse&Commings, 1985, 199-200) ซึ่งในการที่บุคคลนั้นจะมีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานนั้นต้องมี รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม มีโอกาสที่

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน มีความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานที่ดี เกิดจากการยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงาน และมีการบริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาคมีผู้บังคับบัญชาที่เป็นประชาธิปไตย  มีความสมดุล

ในการใช้เวลาท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว และมีความภูมิใจในองค์กร เพราะงานข้าราชการผู้ท านั้นได้

รู้สึกมีเกียรติ และภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมและประเทศชาติ  กล่าวคือ แรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ 

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีงานท า ค้นหาคุณภาพขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นของ

บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติในการหางาน โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย

นเรศวรท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2556 นอกจากนี้ยังก าหนดสมมุติฐานโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

วุฒิการศึกษากับการมีงานท า และลักษณะงานท่ีท ามีความสัมพันธ์กับหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเรียนของบัณฑิตอย่างไร  

 ผลการศึกษาพบว่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีบัณฑิตจบการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2554-

2556 เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 73.7 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 26.3 ซึ่งบัณฑิตส่วนใหญ่สามารถหางานได้ภายใน

ระยะเวลา 1-6 เดือนภายหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และจากข้อมูลตรงท่ีได้รับมาจากบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสอบถามผ่านการศึกษาวิเคราะห์ จึงท าให้ทราบว่า ความรู้ความสามารถพิเศษและทักษะท่ีจ า เป็นท่ีช่วยให้บัณฑิตมี

งานท า คือ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ รองลงไปคือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และด้านกิจกรรมสันทนา

การ ตามล าดับ 

 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานภาพการมีงานท าปัจจุบันของบัณฑิตพบว่า ภายหลังจากจบ

การศึกษาแล้ว บัณฑิตมีศักยภาพในการหางานท าได้ เพราะมีจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท ามากกว่าจ านวนผู้ท่ียังไม่มีงานท าและ

ผู้ท่ีก าลังศึกษาต่อรวมกัน มากไปกว่านั้น เม่ือศึกษาความสัมพันธ์กับหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีจบกับลักษณะงานท่ีผู้ส าเร็จ

การศึกษาท าอยู่  พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร) และ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเท่ียว) และบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ส่วนใหญ่ได้งานท า

ตรงกับสาขาวิชาที่จบมา  

 รายงานวิจัยฉบับนี้ได้มีข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ เช่น การจัดต้ังหน่วยบริการข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

ต่อการหางานของบัณฑิต การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และการช่วยเหลือ

จากผู้ท่ีเก่ียวข้องในการหาแนวทางพัฒนาความสามารถและทักษะด้านกิจกรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู่การน าไปปฏิบัติได้

จริงในชีวิตประจ าวัน 

ค าส าคญั:  คณุภาพพืน้ฐาน , ภาวะการมีงานท า , วิทยาลัยนานาชาติ , บัณฑิต 
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Abstract 

         A study on standard qualities for employment condition of the NUIC Graduates is purpose to finding any 

factors that affect the international college graduates to find their jobs. The data was collected from graduates during 

the University graduation ceremony in 2011-2013. This study is also determined by the hypothetical relationship 

between educational backgrounds and employment results, and secondly the occupation is related to program or 

field of study. A document study and questionnaire were chosen for data collecting. The data was analyzed with 

percentage, finding hypothesis by a Statistical Package for the Social Science software for computer. 

 The finding shows most NUIC graduates in 2011-2013 are female (73.7%), and males accounted for 

26.3 percent. The majority of the graduates find employment within 1-6 months after graduating from the NUIC. 

Furthermore, most graduates claim that capabilities that allow them to be employed are the strength of a language 

used, following by the computer skills, and recreational activities, respectively. 

The study found a relationship between educational background and employment status that the graduates will be 

hired mostly after graduated from the NUIC. The graduates of Bachelor of Arts program. (English for 

International Communication) and BBA. (Tourism Management) and BBA. (Human Resource Management) 

respectively accomplish the employment condition. 

 The research has recommended that the NUIC should made a preparation of the alumni database as well 

as establish a data center for providing information related to job finding for the alumni and current students. The 

college should offer more elective courses such as computer graphics, online businesses or any within interest 

disciplines in order to develop the undergraduates’ skills which could be linked to the introduction of practical basis. 

Keywords: Standard Quality , Employment Condition , International College , Graduates 

 

บทน า 

 ภายใต้สังคมไทยที่ต้องเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม อันมีการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อีกทั้ง ส่ือในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่มิได้มีบทบาท

ในการส่งเสริมระบบการศึกษาของประเทศไทยนั้น การจัดการอุดมศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และ

ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่11 พ.ศ.2555-2559 

และทักษะการแก้ปัญหา วิธีคิดวิเคราะห์เชิงลึกถือเป็นส่ิงที่มีความส าคัญมากกว่าการเพียงมีความสามารถ

ในการตอบค าถามในข้อสอบมาตรฐานทั่วไป (Stipek 2011)  

 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาออกสู่

สังคมครั้งแรก ในปีการศึกษา 2548 คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติรุ่นที่ 1 เข้าเรียน

ในหลักสูตรที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ในเดือนพฤษภาคม) ปีการศึกษา 2549 มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ในปีการศึกษาต่อมา โดยในปีการศึกษา2556 วิทยาลัยนานาชาติได้เพิ่มเติมหลักสูตร บริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อันเป็นผลมาจากวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจ านวนนิสิต 
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รวมไปถึงการผลิตและพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ ได้สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และ

บัณฑิตต้องมีศักยภาพในการหางานท า สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2554-2556 รวมทั้งส้ิน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ปัญหาที่น่าสนใจคือ หลังจากจบ

การศึกษาแล้วบัณฑิตเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าท างานเพื่อให้ผลตอบแทนแก่สังคมเพียงใด มีความพึงพอใจใน

การท างาน คุณภาพในการท างานเป็นอย่างไร เพราะการพัฒนาคนถือเป็นปัญหาส าคัญของมหาวิทยาลัย

นเรศวร (สุชาติ เมืองแก้ว 2557) 

 การศึกษาเรื่อง  “คุณภาพขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อภาวะการได้งานท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ”  

เป็นการเน้นศึกษาจากเอกสารและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐาน

บัณฑิตกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้วิทยาลัยและองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมสามารถน าไปใช้ให้เกิดการ

ส่งเสริมให้มีการน ามาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีความมั่นคงในการ

ด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง เพื่อให้งานวิจัยนี้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนิสิต จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการ

เริ่มต้นส ารวจหาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานท าและคุณภาพในการท างานของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ 

เพื่อจัดท าสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผน ปรับเปลี่ยน รวมท้ังการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ

ให้ตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไปใน

อนาคต 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีงานท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ  

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการได้งานท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ 

 

สมมุติฐาน 

 แยกศึกษาความสัมพันธ์ของสาชาวิชาที่จบการศึกษากับลักษณะงานที่ท า โดยได้ตั้งสมมุติฐานของ

การวิจัย คือ  

 1. สาขาวิชามีความสัมพันธ์กับสถานภาพการมีงานท าของบัณฑิตหรือไม่  

 2.ภายหลังจากที่ได้งานท าแล้วนั้น ลักษณะงานที่ท าอาจมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนของ

บัณฑิต โดยทดสอบค่าเฉล่ีย T-Test แบบ Paired Samples  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

1. การศึกษาจากเอกสาร 

 เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างปีการศึกษา2554-

2556 โดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยนานาชาติต่างๆเป็นผู้รวบรวมผ่านแบบส ารวจบัณฑิต ร่วมกับข้อมูล

สารสนเทศที่ได้มาจากกองแผนงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผ่านกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบส ารวจภาวะการหางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นปีการศึกษา 2554-2556 ในช่วงวันซ้อม

รับพระราชทานปริญญาบัตร  

2. ประชากร 

 - บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา 2554 จ านวน 77  คน  

 - บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา 2555 จ านวน 130 คน 

  - บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา 2556 จ านวน 59 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติประจ าปีการศึกษา 2554-

2556 โดยการข้อมูลดิบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ วิทยาลัย

นานาชาติ กองบริการการศึกษา กองแผนงาน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

  ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติรุ่นปีการศึกษา 2554-2556 ที่ผ่านการกระบวนการเก็บ

รวบรวมนั้น จะถูกตรวจสอบด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง ก่อนน าไปใช้ในส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผ่านซอร์ฟแวร์ Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) ซึ่งรวมไปถึงการใช้ Descriptive Statistics ส าหรับอธิบายตัวแปรต่างๆ เช่น Mean, Average, and 

SD และการใช้ Inferential Statistics แบบ Paired Samples T-test เพื่อส าหรับการใช้ทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการศึกษา 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อภาวะการได้งานท าของบัณฑิตวทิยาลัย

นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและค้นหาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการได้งานของบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553-2555 ซึ่งภายหลังได้เปล่ียนมาเป็นระหว่างปี 

2554-2556 โดยได้ตั้งสมมุติฐานของการวิจัย คือ 1.สาขาวิชามีความสัมพันธ์กับสถานภาพการมีงานท า

ของบัณฑิตหรือไม่ 2. ภายหลังจากที่ได้งานท าแล้วนั้น ลักษณะงานที่ท าอาจมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่

เรียนของบัณฑิต และสามารถสรุปผลการวิจัยท้ังหมดได้ดังนี้ 

 1.บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติที่จบการศึกษาระหว่างปี 2554-2556 มีจ านวนทั้งหมด 266 คน 

แบ่งออกเป็น หญิง 196 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 และ ชาย 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.3 

  



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1203 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

 

 • เป็นบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2554 จ านวน 77 คน 

 • เป็นบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2555 จ านวน 130 คน   

 • เป็นบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2556 จ านวน 59 คน  

 2. ด้านเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) พบว่า บัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร) มีGPA เฉล่ียสูงสุด คือ 3.01 รองลงมา คือ บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการท่องเที่ยว มีGPA เฉล่ีย 

2.95 และบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการทรัพย์มนุษย์ มีGPA เฉล่ีย 2.74 และนิติศาสตรบัณฑิต มีGPA 

เฉล่ีย 2.66 ตามล าดับ  

 3. สถานภาพการมีงานท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-

2556 จ านวน 266 คน พบว่า  

 • มีงานท า จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  

  o บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ร้อยละ 77.1 ของหลักสูตร 

  o ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) ร้อยละ 70.7 ของหลักสูตร 

  o บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ร้อยละ 62.9 ของหลักสูตร  

 • ไม่มีงานท า จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0  

 • ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4   

 จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่สามารถหางานได้ภายในระยะเวลา 1-6 เดือน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ ได้งานทันทีที่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.7 ได้งาน

ภายในระยะเวลา 7-12 เดือน  คิดเป็นร้อยละ 12.0 และได้งานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.0 

ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา พบว่า กลุ่มบัณฑิตที่สามารถหางานได้ภายในระยะเวลา 

1-6 เดือนที่มีร้อยละของการได้งานท าในช่วงนี้ได้สูงสุดคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร

มนุษย์) และ กลุ่มบัณฑิตที่ได้งานท าทันทีที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า หลักสูตรที่มีร้อยละของการได้งานท า

ในช่วงนี้ มากที่สุดคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร)  

 โดยบัณฑิตท้ังหมดท่ีมีงานท าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้บัณฑิตมีงาน

ท าส่วนใหญ่ คือ  ด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 77.1  รองลงไป คือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ คิด

เป็นร้อยละ 11.8  และด้านกิจกรรมสันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 4.6  ตามล าดับ 

 

4. ประเภทของหน่วยงานที่ท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีการศึกษา 2554-2556 จ านวน 153 คน  

 จากการศึกษาพบว่า บัณฑิตที่มีงานท าส่วนใหญ่ท างานในภาคเอกชน โดยกลุ่มหลักสูตรที่มีร้อยละ

ของการท างานในภาคเอกชนสูงสุด คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) และบัณฑิตที่ท างาน

ภาครัฐ พบว่า กลุ่มหลักสูตรที่มีร้อยละของการท างานในภาครัฐมากที่สุดคือ นิติศาสตรบัณฑิต  และ
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บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระสูงสุด คือบัณฑิตที่มาจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร)  

 นอกจากนี้การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้โดยเฉล่ียของบัณฑิตพบว่า บัณฑิตในหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต มีรายได้เฉล่ียต่อคนสูงสุด คือ 16,700 บาท/เดือน  โดยที่ บัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (การจัดการทรัพย์มนุษย์) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ าสุด คือ 14,700 บาท/เดือน  

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  หลักสูตร/สาขาวิชามีความสัมพันธ์กับสถานภาพการมีงานท าของบณัฑิต 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

สถานภาพการท างานปัจจุบัน รวม  

p-value 
Asymp.           

Sig.(2-sided) 
ผู้มีงาน

ท า 

ไม่มี 

งานท า 

ก าลัง 

ศึกษาต่อ 

นิติศาสตรบัณฑิต 36 

(36.7%) 

14 

(14.3%( 

48 

(49.0%( 

98 

(100.0%) 

56.796* .000 

บธ.บ.(การจัดการทรพัยากรมนุษย์) 37 

(77.1%) 

7 

(14.6%) 

4 

(8.3%) 

48 

(100.0%) 

บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว) 39 

(62.9%) 

18 

(29.0%) 

5 

(8.1%) 

62 

(100.0%) 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 41 

(70.7%) 

9 

(15.5%) 

8 

(13.8%) 

58 

(100.0%) 

รวม 
153 

(57.5%) 

48 

(18.0%) 

65 

(24.4%)  

266 

(100.0%) 

 

 ด้านความสัมพันธ์กับสถานภาพการมีงานท าของบัณฑิต พบว่า ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว 

บัณฑิตสามารถหางานท าได้ โดยมีจ านวนบัณฑิตที่มีงานท ามากกว่าจ านวนผู้ที่ยังไม่มีงานท าและผู้ที่ก าลัง

ศึกษาต่อรวมกัน ซึ่งส่วนใหญ่จบจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  ศิลปศา

สตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร)  และบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สมมติฐานที่ 2  ลักษณะงานที่ท ามีความสัมพันธ์กับหลักสูตร/สาขาวิชาที่เรียนของบัณฑิต  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
งานที่ท าตรงกับสาขาวิชาทีเ่รียน 

รวม p-value 
Asymp.           

Sig.(2-sided) ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา 

นิติศาสตรบัณฑิต 12 

(33.3.%) 

24 

(66.7%) 

36 

(100.0%) 

12.854* .005 

บธ.บ.(การจัดการทรพัยากรมนุษย์) 21 

(56.8%) 

16 

(43.2%) 

37 

(100.0%) 

บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว) 24 

(61.5%) 

15 

(38.5%) 

39 

(100.0%) 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 28 

(68.3%) 

13 

(31.7%) 

41 

(100.0%) 

รวม 85 

(55.6%)   

68 

(44.4%)   

153 

(100.0%) 

 

 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์กับหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบกับลักษณะงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาท าอยู่  

พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) บริหารธุรกิจ

บัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) และบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ส่วนใหญ่ ได้งาน

ท าตรงกับหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการศึกษา 

  เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีงานท าของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

บัณฑิตสามารถหางานท าได้หากจบการศึกษาตรงตามกรอบมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(2552)ตั้งขึ้น โดยบัณฑิตต้องมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและสาขาที่ตนเองจบมาใน

ระดับคุณวุฒิเดียวกันและมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่

มุ่งหวังตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงมี เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 เมื่อพิจารณาด้านเกรดเฉล่ียสะสมของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าบัณฑิต

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(อังกฤษเพื่อการส่ือสาร) มีค่าเฉล่ียGPAสูงที่สุด สอดคล้องกับข้อมูลของ

บัณฑิตว่าการมีทักษะความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศอาจมีส่วนเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตได้มี

งานท า และเมื่อพิจารณาถึงหลักการเบื้องต้นของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและขอบเขตของ

มาตราฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์(2548) อาจสรุปได้ว่า บัณฑิตที่มีมาตราฐานในทักษะทางด้านภาษาจะสามารถประกอบ

อาชีพได้อย่างเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากกระแสของโลกที่ไร้พรมแดน  

 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับสถานภาพการมีงานท าและการน าความรู้ภายหลังจบการศึกษาไปประยุกต์ใช้

ในการท างานของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก 

เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากบัณฑิตในทุกหลักสูตรแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ได้ท างานตรง/
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สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา โดยมีศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) เป็น

หลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองภาวะการมีงานท าของบัณฑิตไดสู้งที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ถึงแม้ว่าการที่บัณฑิตส่วนใหญ่สามารถมีงานท าได้ในช่วงระยะเวลา1-6เดือนภายหลังจากจบ

การศึกษานั้น ยังมีบัณฑิตบางส่วนยังไม่มีงานท าซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการผลิตบัณฑิตของ

วิทยาลัยได้ การจัดตั้งหน่วยบริการข้อมูล และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการหางานของบัณฑิต ท้ังนี้

อาจจะอยู่ในแบบของหน่วยงานบริการข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ออนไลน์ หรือหากมีการติดต่อหา

ความร่วมมือจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสียหากในกรณีที่ต้องการพนักงานชั่วคราว-ประจ า 

วิทยาลัยจะสามารถท าการประสานงานและจัดท าข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าวให้บัณฑิต

และนิสิตปัจจุบันทราบถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของตนเอง 

 2. ส่งเสริมให้มีการจัดท าฐานข้อมูล Alumni ผ่านกระบวนการจัดเก็บและติดตามข้อมูลที่มี

มาตรฐาน ท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านนี้สามารถเข้าถึงศิษย์เก่าผ่านช่องทางที่สามารถติดต่อได้ 

เช่น การฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯของนิสิตรุ่นน้องผ่านอีเมลล์ การชักชวนให้รุ่นพี่มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิตไม่รู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวภายหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้ว 

ทั้งนี้รวมไปถึงการช่วยเหลืออื่นๆ ของวิทยาลัยทั้งในเรื่องการหางานและเรื่องส่วนตัว  

 3. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่น าใช้ในชีวิตประจ าวันของบัณฑิตยุคนี้ 

วิทยาลัยสามารถเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตปัจจุบันโดยการเพิ่มวิชาเลือกเกี่ยวกับทักษะความรู้ทาง

มัลติมีเดีย หรือการท ากราฟฟิคด้วยซอร์ฟแวร์ รวมไปถึงการจัดท าเว็บไซต์ด้วยตัวเองอย่างง่ายส าหรับการ

ประกอบอาชีพธุรกิจแบบออนไลน์ ไม่เพียงแต่ให้ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะจาก

การศึกษางานวิจัยฉบับนี้พบว่า การมีทักษะความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศมีส่วนเพิ่ม

โอกาสให้บัณฑิตได้มีงานท า โดยมีทักษะความรู้ความสามารถพิเศษด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านกิจกรรม

สันทนาการ ตามล าดับ ซ่ึงอาจถือเป็นทางเลือกที่ดีให้กับนิสิตปัจจุบันที่ถนัดการใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์

มากกว่าทักษะการใช้ภาษา และเพิ่มโอกาสในการมีงานท าจากการมีทักษะความรู้ในด้านนี้ 

 4. ประสบการณ์นอกห้องเรียนนับเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะด้าน

กิจกรรม วิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาควรส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาที่

เป็นวิชาการมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นผลงานกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การน าไปปฏิบัติได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การเปิดเวทีประกวดโครงงานนิสิตท่ีจัดขึ้นเองภายในวิทยาลัย ก่อนคัดสรรหาผู้ชนะเพื่อ

เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ภูมิภาค และระดับประเทศ ตามล าดับ ซึ่ง

ผลงานการจัดท าโครงงานวิชาการของนิสิตอาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการ

เชื่อมโยงแนวคิดจากการเรียนในชั้นเรียน สู่การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหลังจากที่เป็น

บัณฑิตท่ีมีงานท า 
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 การส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อวิทยาลัยนานาชาติ ถือเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ควรน ามาพิจารณาอย่างละเอยีด ศึกษาถึงปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข เช่น สนับสนุนทุนค่าศึกษาเล่าเรียน 

ด าเนินการปรบัปรงุพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของวิทยาลัย

นานาชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมอยู่ในระดับนานาชาติ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.891 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ  ด้าน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ (x_1) ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (x_2) ตราสินค้า(x_3) และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (x_4)ส่งผลต่อ

การยอมรับในตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ  Y = 0.893+ (0.239) X1 + 

(0.175) X2 + (0.227) X3 + (0.270) X4  จากผลวิจัยสามารถบอกได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการยอมรับใน

ตราสินค้า การยอมรับของผลิตภัณฑ์คือเป็นตัวบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมการซื้อทีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่เท่ากันคือผู้บริโภคแต่ละท่านจะมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้สินค้านั้น

สร้างความดึงดูดใจให้มีพฤติกรรมการซื้อลูกค้าได้มากขึ้นจึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ง

ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและผู้บริโภคท่ีสนใจในตราสินค้า 

Lacoste 

ค าส าคญั:  คณุภาพของผลิตภณัฑ์, การยอมรับในตราสินค้า 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study product quality on Lacoste brand acceptance of consumer in 

Bangkok that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The research sample was 

customers in Bangkok. The research instrument was questionnaire with reliability 0.891The data was analyzed by 

multiple regression analysis. The results show that quality of products(x1 ) , brand of products (x2 ) , standard of 

products (x3) , and benefit of products (x4) which affecting acceptance in brand (Y) with a significance level of 

0.05. The prediction equation was Y = 0.893+ (0.239) X1 + (0.175) X2 + (0.227) X3 + (0.270) X4  The 

researchers can tell that affect product quality, brand recognition. As a result, a product that appeals to more 

customers purchasing behavior is contributing to consumer acceptance of products more easily. The results of this 

research will be useful for entrepreneurs in strategic marketing and consumer interest in the brand Lacoste. 

Keywords: quality of products, brand acceptance 
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บทน า 

 พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีปัจจัยหลักที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 

อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งปัจจัยทั้งส่ีอย่างนี้เป็นส่ิงที่มนุษย์จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตเป็นอย่างย่ิง เพื่อให้ชีวิตมนุษย์มีความสุข ความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิตประจ าวัน 

ดังนั้นเราจะขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปไม่ได้ โดยที่ความส าคัญของการแต่งกายสามารถบ่งบอกถึงค่านิยมและการ

เสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนชาตินั้นๆ ซึ่งแต่ละชนชาติก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป 

ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมของแต่ละประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนและบูรณาการไปตามส่ิงแวดล้อม  

 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งในตลาดธุรกิจเสื้อผ้ามีการแข่งขันกัน

สูงขึ้น ท าให้องค์กรธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีในการวัดคุณภาพให้ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค และต้องมี

คุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง สินค้า Lacoste ได้ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเรียบหรู มีสไตล์ สรรค์สร้างนวัตกรรม

ด้านดีไซน์ ด้วยการน าผ้ายืดและผ้าไหมมาปะต่อจนเกิดการผสมผสานอย่างลงตัว เป็นคลอเลคชั่นที่

ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในมาตรฐานของสินค้า และหันมา

สนใจในตราสินค้า ที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ 

 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ Lacoste ได้มีการคิดค้นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค มีความทันสมัย มีสีสันที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภค อีกทั้งในเรื่องของราคากับคุณภาพถือได้

ว่าราคาขายที่ออกสู่ท้องตลาดเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้าแล้ว เป็นสินค้าที่ไม่เน้นก าไรในการขาย แต่

เน้นถึงคุณภาพที่ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจมากกว่า  จะเห็นได้ว่าตราสินค้าได้สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคล

หลายๆกลุ่ม ทั้งกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มวัยท างาน หรือแม้กระทั่งกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ที่ให้ความสนใจ

ในตราสินค้า จนกลายเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในวงสังคม  

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตรา

สินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์

กับการยอมรับในตราสินค้า ได้แก่ ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปัจจัยพฤติกรรมในการซื้อเส้ือผ้าและศึกษา

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ านวน

มาก ส่วนใหญ่คนในเขตกรุงเทพมหานครมีรายได้สูง ส่งผลให้มีก าลังซื้อสินค้าในตราสินค้า Lacoste จึง

เป็นที่น่าสนใจใสการท าการศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพื่อให้ได้ทราบถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตรา

สินค้า Lacoste 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.เพื่อศึกษาถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อเส้ือผ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขอบเขตงานวิจัยดังนี้  

 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

 2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเสื้อผ้า Lacost 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า 

 3.2 ตัวแปรตามปัจจัยปัจจัยด้านการยอมรับในตราสินค้า 

 4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ เขตกรุงเทพมหานคร 

และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1.ทฤษฎีด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 1.1) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดประสิทธิผลของการทางานและความ 

คงทนของผลิตภัณฑ์ เช่น อายุการใช้งาน ความประหยัด ความมีมาตรฐาน เป็ นต้นการก าหนด 

คุณภาพของตราสินค้าสามารถแบ่งได้ 4ระดับ คือ ต่ า กลาง ค่อนข้างสูง และสูง สามารถใช้กลยุทธ์ 

ในการก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

 1.2) ตราสินค้า หมายถึง  ชื่ออ  เครื่องหมาย  สัญลักษณ์  ค าขวัญหรือค าโฆษณา  บรรจุภัณฑ์

เสียงเพลง (Jingle) หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ที่เป็ นการระบุ ถงึสินค้าหรือบริารของผู้ขาย หรือกลุ่ม

ผู้ขายเพื่อท าให้สินค้าของตนแตกต่างจากคู่แข่ง Kotler, 2003: 404(อ้างถึงใน มีนา อ่อนบางน้อย, 

2553:13) 

 1.3) มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นจะต้องค านึงถึงประโยชน์และมาตรฐาน

ของเทคโนโลยีนั้น ซึ่งต้องมีการก าหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2546,  หน้า 53-55)   

 1.4) ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรือ คณภาพที่รับรู้ได้  (Perceived Quality) ผู้บริโภคทุก

คนต้องการมากที่สุดที่ จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นว่าคุ้มค่าหรอไม่กับการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ โดยการ
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ไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อโฆษณาและค าบอกกล่าวเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพ

ดีกว่าคู่แข่งขันในส่วนใดบ้าง (Ishikawa, 1985)  

2.ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับในตราสินค้า 

 2.1)ความส าคัญของตราสินค้า 

 Kotler (1991 อ้างในวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, 2550) ได้กล่าวถึงความส าคัญของตราสินค้าว่า  

ตราสินค้านั้นมีความส าคัญมากเพราะหากสินค้าหรือบริการไม่มีตราสินค้าแล้ว  ก็อาจถูกมองว่าเป็นเพียง

สินค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้น  อย่างไรก็ตามมีแค่ชื่อตราสินค้าเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่พอ แต่ตราสินค้าต้องสามารถ

ตอบค าถามได้ว่า  ชื่อตราสินค้านั้นมีความหมายอย่างไร   ก่อให้เกิดการคาดหวังอะไรบ้าง   และระดับ

ความพึงพอใจที่ตราสินค้าสร้างขึ้นมามีมากแค่ไหน 

 2.2)การยอมรับในตราสินค้า 

 การยอมรับในตราสินค้า (Brand Familiarity)  ตราสินค้าต่าง ๆ มีทั้งตราสินค้าที่ประสบ

ความส าเร็จ สินค้าบางตัวสามารถจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดได้นานหลายสิบปี และตราสินค้าที่อยู่ในตลาด

ได้เพียงระยะเวลาส้ัน ๆ เนื่องจากไม่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ซึ่งการที่จะวัดว่าตราสินค้าใดประสบ

ความส าเร็จ ก็ขึ้นอยู่กับตราสินค้านั้นได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด 

 2.3)ลักษณะส าคัญของตราสินค้า 

 ลักษณะของตราสินค้าที่ดีนั้น จ าเป็นต้องสร้างคุณค่าทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยา มี

เอกลักษณ์ เพื่อสร้างการจดจ า มีบุคลิกภาพที่แสดงถึงจุดยืนในตัวสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ 

และพึงพอใจในตัวสินค้านั้น  

 Keller K.L. (2003) มองคุณค่าตราสินค้าว่า “เป็นผลกระทบของความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าที่

ก่อให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยคุณค่าตราสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีก าร

ตระหนักรู้ และคุ้นเคยกับตราสินค้าในระดับสูง รวมไปถึงความเชื่อมโยงไปยังปฏิกิริยาเชิงบวกของ

ผู้บริโภคมากกว่าตราสินค้าอื่น ๆ และเป็นเอกลักษณ์ในความทรงจ าของผู้บริโภคนั้น ๆ” ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน

งานเขียนช่วงแรกของเขาความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าเป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้พิจารณาคุณค่าตราสินค้า ซึ่ง

ประกอบไปด้วย การรู้จักตราสินค้า และ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และในช่วงต่อมาเขาได้พูดถึงกรอบของ

คุณค่าตราสินค้าที่ชัดเจนขึ้นและมีองค์ประกอบหลากหลายขึ้น ได้แก่  

 1) ความโดดเด่นของตราสินค้า ซึ่งอ้างถึงความลึกและความกว้างเกี่ยวกับการรู้จักตราสินค้า 

 2) ประสิทธิภาพของตราสินค้า ซ่ึงเป็นความพยายามของตราสินค้าหรือบริการในการเป็นหน้าที่ท่ี

จ าเป็นต่อผู้บริโภค  

 3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับคุณลักษณะภายนอกของสินค้าและบริการ และ

เป็นความพยายามของตราสินค้าที่จะค้นหาความต้องการทางสังคมและจิตใจของผู้บริโภค  

 4) การตัดสินของผู้บริโภค ซึ่งเน้นเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มี

ต่อตราสินค้า  
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 5) ความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการกระท าซ้ าและการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของผู้บริโภคที่

มีต่อตรงสินค้า 

 6) Brand Resonance ความผูกพันต่อตราสินค้า ซ่ึงอ้างถึงธรรมชาติและหลักความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า (Lia Zarantonello and Bernd H. Schmitt, 2013)  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อหรือเคยใช้สินค้า Lacoste ในเขตกรุงเทพมหานคร

ซึ่งประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใช้สูตร

การก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการ

เลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 

 หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างโดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากรส่วนโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (quota 

sampling) คือ เก็บข้อมูลจากสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาสยามเซ็นเตอร์ สาขาสยามดิสคัฟเวอร์รี่ และสาขา

เซ็นทรัลปิ่นเก้า สถานที่ละ 100 คน (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 

400 คน   เนื่องจากทั้งสองสาขานี้ถือเป็นจุดศูนย์รวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงมีความ

สะดวกต่อการเดินทาง จึงท าให้ทั้งสองสาขานี้มีผู้บริโภคเลือกใช้บริการและเลือกซื้อมากกว่าสาขาอื่นๆ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาข้อมูลการยอมรับตราสินค้าของผู้บริโภคจากทั้งสองสาขานี้   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “คุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินค้า 

Lacoste” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน    

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนม มีจ านวน 8 ข้อ ซึ่งลักษณะ

ค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิด (Close-ended question) ค าถามแบบเลือกตอบแบบ (Maltiple choice) 

และเลือกตอบขอ้ที่เหมาะสมที่สุด 

 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของสินค้า Lacoste ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีจ านวน 12 ข้อ ให้เลือกตอบข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถานที่เห็นด้วยมากที่สุด แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์  ตราสินค้า และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล

แบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนด

เป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก  

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ

จ านวน 3 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่

ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)                                                                                  

 ส่วนที่ 5 ค าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้า Lacoste จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น

ค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม    

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสบถามท่ีใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 

(Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบแบบสอบถามค่า

ระดับความคิดเห็นและระดับความเป็นจริง 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert scale) 

คะแนนที่ก าหนดจะถูกค านวณออกมาในรูปของค่าเฉล่ียตามสูตรอันตรภาคชั้น 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัย

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับปัจจัย

การยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจน

ผลงานที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษา

กับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการปรับปรุง แก้ไขจน

มั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้
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โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.793 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้าง

สูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก ค่าความถี่ (Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า Lacoste โดย

ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเส้ือผ้า Lacoste โดย

ค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับในตราสินค้าเส้ือผ้า Lacoste ของผู้บริโภค โดย

ค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้าเส้ือผ้า Lacoste ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ยอมรับในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพ

ชัย พสุนนท์ (2553) 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

72) มีอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 98.3) สถานภาพโสดมากที่สุด(ร้อยละ97)มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ85) นักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 92.8) มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 89.3)  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกซื้อเส้ือผ้าตราสินค้า Mc (ร้อยละ 28) จ านวนครั้งในการเลือกซื้อมากที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ

เดือน  (ร้อยละ 58.5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท  (ร้อยละ 73.5 ) โดยเลือกชนิดของ

วัสดุภัณฑ์ที่น ามาผลิตเส้ือผ้าแบรนด์เนม คือ ผ้ายืด(ร้อยละ 59.5) สาเหตุที่ส าคัญที่สุดของท่านในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนมคือมีคุณภาพคุ้มค่ากับราคา (ร้อยละ 35.5) ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนมคือความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 53.5) รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีส่ือ

ออนไลน์ (ร้อยละ 49.3) และซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนมมาจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 79.8) 

 ส่วนที่ 3 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเส้ือผ้า Lacoste ได้แก่ คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์  ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์  มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  จากการ
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วิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า  Lacoste อยู่ในระดับที่

เห็นด้วยมาก(Mean = 4.15และ S.D.=0.57และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วย

มากทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์( (Mean = 4.12 และ S.D.=0.58), ตราสินค้าของ

ผลิตภัณฑ์(Mean = 4.12 และ S.D.=0.64), มาตรฐานของผลิตภัณฑ์(Mean = 4.12 และ S.D.=0.49), 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์(Mean = 4.10 และ S.D.=0.52) 

 ส่วนที่ 4 4 การยอมรับในตราสินค้าเส้ือผ้า Lacoste ของผู้บริโภค จากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ใน

ระดับที่เห็นด้วยมากMean = 4.18 และ S.D.=0.48และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่เห็น

ด้วยมากทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า  Lacoste เพราะราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์(Mean = 4.22 และ S.D.=0.65), เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า  Lacoste เพราะตรา

สินค้าสามารถแสดงถึงตัวตนของผู้บริโภคได้Mean = 4.15 และ S.D.=0.68,ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า  

Lacoste เนื่องจากชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อผ้า Lacoste(Mean = 4.17 และ S.D.=0.76 

 ส่วนที่ 5 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของคุณภาพที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคส่วนที่ 5. วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของลักษณะการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 53.218 4 13.304 139.800 0.000 

ส่วนที่เหลือ (Residues) 37.591 395 0.095   

Total 90.809 399    

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค  จาก

ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์, ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์,มาตรฐานของผลิตภัณฑ์, และ

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  ที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือใช้การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงปรากฏใน 
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ตารางที่ 2 สินค้าแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้ลักษณะการยอมรับในตราสิ Lacoste ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)     0.896                 0.148         6.071        0.000  

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์  X1 0. 198 0. 033 0. 239 6.070 0.000 

ตราสินค้าของผลิตภัณฑ ์ X2 0. 131 0.042 0. 175 3.087 0.002 

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ X3 0. 221 0.053 0.227 4.180 0.000 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์ X4 0. 249 0.045 0.270 5.597 0.000 

R=0.766 , R Square = 0.586 , Adjusted R Square = 0.582 , Std Error of the Estimate = 0.308 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการยอมรับของผู้ซื้อเส้ือผ้า 

Lacoste ในเขตกรุงเทพมหานครหมดทั้ง 4 ด้าน คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์  ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์  

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการยอมรับ

ของทั้ง 4 ด้านดังนี้ 

 Y = 0.893+ (0.239) X1 + (0.175) X2 + (0.227) X3 + (0.270) X4 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า คุณภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการยอมรับของผู้ซื้อเส้ือผ้า 

Lacoste ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ , ตรา

สินค้าของผลิตภัณฑ์, มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ท าให้คุณภาพของตราสินค้า

ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ซื้อเส้ือผ้า Lacoste และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดัง

แสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจัย 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 1.จากผลการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า พบว่าคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ ส่งผลทางบวกต่อการยอมรับในตราสินค้าเ ส้ือผ้า  Lacoste ของกลุ่มผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพียง 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality),ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์(Brand), 
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ์(Standard), และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์(Benefit) พบว่าระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า  Lacoste อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก(Mean = 4.15และ 

S.D.=0.57และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์( (Mean = 4.12 และ S.D.=0.58), ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์(Mean = 4.12 และ S.D.=0.64), 

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์(Mean = 4.12 และ S.D.=0.49), ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์(Mean = 4.10 และ 

S.D.=0.52) กล่าวคือเมื่อตราสินค้า Lacoste ให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 4 ด้าน

ดังกล่าว จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตราสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ อาจจะด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือเป็นตัวบ่งบอกถึงการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์(Crosby) 1979 ส่งผลให้สินค้านั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้ จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิด

ความพึงพอใจกับสินค้าที่ซื้อไปและเกิดการยอมรับในตราสินค้าได้ง่ายขึ้น 

 2.จากผลการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า พบว่าคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ส่งผลทางบวกต่อการยอมรับในตราสินค้าเสื้อผ้า Lacoste ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหา

นคร เพียง 3 ด้าน  ได้แก่  ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า  Lacoste เพราะราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์(Mean = 4.22 และ S.D.=0.65), เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า  Lacoste เพราะตรา

สินค้าสามารถแสดงถึงตัวตนของผู้บริโภคได้Mean = 4.15 และ S.D.=0.68,ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า  

Lacoste เนื่องจากชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของเส้ือผ้า Lacoste(Mean = 4.17 และ S.D.=0.76 

กล่าวคือเมื่อตราสินค้า Lacoste ให้ความส าคัญในเรื่องของการยอมรับของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว 

จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการยนอมรับในตราสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการ

ซื้อ อาจจะด้วยการยอมรับของผลิตภัณฑ์คือเป็นตัวบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมการซื้อทีเพิ่มมากขึ้นซึ่ง

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่เท่ากันคือผู้บริโภคแต่ละท่านจะมีการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สินค้านั้นสร้างความดึงดูดใจให้มีพฤติกรรมการซื้อลูกค้าได้มากขึ้นจึงเป็น

ส่วนช่วยให้ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายย่ิงขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์,   ตรา

สินค้าของผลิตภัณฑ์, มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการยอมรับในตรา

สินค้าของผู้ซ้ือเส้ือผ้า Lacoste ในเขตกรุงเทพมหานคร  กล่าวคือเมื่อให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ

ทั้ง 4 ด้าน จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับได้ง่ายขึ้น  เพราะว่าปัจจัยท้ัง 4 ด้านนั้นสามารถแสดงถึงความ

มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้  โดยจ าแนกปัจจัยแต่ละด้านได้ดังนี้ 

 1.คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยพบว่าสามารถมีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ซื้อเส้ือผ้า 

Lacoste ได้ เนื่องจากเป็นส่ิงที่แสดงถึงประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่

ผู้บริโภค 
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 2.ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์  ท าให้เกิดการจดจ า  เกิดการเชื่อถือในคุณภาพ  เป็นสิ่งที่ท าให้มีความ

เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง  จากงานวิจัยพบว่าส่ิงเหล่านี้มีผลต่อการยอมรับของผู้ซ้ือเสื้อผ้า Lacoste 

 3.มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  เป็นส่ิงที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ได้แก่ ใช้วัตถุดิบที่มี

คุณภาพในการผลิต ความเป็นมาตรฐานเมื่อเทียบกับตราย่ีห้ออื่น  และได้รับการยอมรับการผ่านมาตรฐาน

จากองค์กรอื่นๆ  ท าให้สามารถมีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ซ้ือเสื้อผ้า Lacosteได้ 

 4 .ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  คือคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  มีความยืดหยุ่นสูง  ใส่

สบาย ดูดซับเหงื่อ  และสวมใส่ได้กับทุกๆโอกาส  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ซื้อ

เสื้อผ้า Lacoste 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพของตราสินค้ากับการยอมรับของผู้ซื้อเส้ือผ้า Lacosteในเขต

อื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆที่มีสาขาของเส้ือผ้า Lacosteเพื่อที่จะท าให้ทราบถึงความแตกต่างของผู้บริโภคในแต่

ละพื้นที่ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น   
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แนวทางการก าหนดถึงการมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรในกรณีบริษัทข้ามชาติเขา้

ด าเนินธุรกรรมในประเทศแหล่งเงินได้โดยวางแผนภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ท่ี

ได้รับจากก าไรธุรกิจ 

สรรค์ ตันติจัตตานนท์ 

Administrative Approach of Permanent Establishment of MNEs which carrying on 

business in source country with tax planning. 

Sann Tantichattanon 

301 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

301 Bangmod ThungKru Bangkok 10140  
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บทคัดย่อ 

 การมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรในประเทศแหล่งเงินได้ถือเป็นการชี้ถึงสิทธิของประเทศแหล่งเงินได้ในการ

จัดเก็บภาษีท่ีเกิดขึ้นจากก าไรธุรกิจของบริษัทข้ามชาติตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ ซึ่งมักพบว่าบริษัทข้ามชาติพยายาม

ด าเนินการในลักษณะท่ีไม่ท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรข้ึนในประเทศที่เข้าไปประกอบกิจการและมีเงินได้เกิดขึ้น

โดยอาศัยช่องว่างตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมท้ังการใช้ประโยชน์จาก E-Commerce ในการประกอบกิจการซึ่ง

ท้ายสุดแล้วจะส่งผลให้บริษัทต่างประเทศนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังตัวตนในทางกายภาพขึ้นในประเทศแหล่งเงินได้อัน

ดูเหมือนว่าไม่มีสถานประกอบการถาวรต้ังอยู่ และได้รับเงินได้จากประเทศนั้นโดยไม่ต้องถูกจัดเก็บภาษี  

 การตีความกฎหมายเพื่อบังคับจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ีสรรพากรนั้นมักจะพบแนวทางท่ีมีการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงอยู่โดยเสมอ ท้ังนี้สืบเนื่องเพราะเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วประการหนึ่ง และการวางแผนของ

บริษัทข้ามชาติท่ีนับวันจะยิ่งมีความซับซ้อน และทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งมักพบเห็นการวางแผนภาษีในลักษณะท่ีมีความ

ก้าวร้าวต่อการจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีในประเทศต่างๆ ส าหรับในเรื่องสถานประกอบการถาวรภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนฯ 

นี้มีแนวทางท่ีปรากฎเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน แต่ยังไม่พบการค้นคว้าศึกษาในประเทศไทย จึง

ควรมีการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบังคับจัดเก็บภาษีที่ทันต่อยุคสมัย และสอดคล้องกับแนวทางสากล  

 ส าหรับวิธีในการศึกษานี้ในส่วนส าคัญจะยกตัวอย่างข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการอธิบาย โดยแนวทางในการ

วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้เป็นการรวบรวมจากเอกสาร และต าราวิชาการในทางภาษีอากรระหว่างประเทศ ซึ่งผล

การศึกษาจะชี้ให้เห็นถึงข้อสรุปว่าควรออกแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรเพื่อรองรับถึงการวิเคราะห์ส าหรับการมีอยู่ของ

สถานประกอบการถาวรในกรณีต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้เสียภาษีท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศ

ไทย 

ค าส าคญั : อนุสัญญาภาษีซ้อนฯ, สถานประกอบการถาวร, บริษทัข้ามชาติ 
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Abstract 

 The presence of permanent establishment in source state indicates that the source state has the right to tax 

from the business profit of MNEs according to the double tax treaty. Nowadays, it becomes a norm that the MNEs 

are avoiding to establish the permanent establishment in the country that they are conducting business. They are 

using the loophole to try to minimize their tax burden which includes the use of e-commerce in conducting their 

business. Without the physical presence in the source state, it becomes debatable whether such profit is taxable in 

the source country. 

In keeping up with these developments, the tax administrator always tries to broaden the interpretation of 

tax law. This is especially very important with the quick advancement of technology and the increasingly more 

aggressive tax planning from the MNEs. In the scope of permanent establishment, there is the new approach which 

is accepted in international standard but this issue is still not being thoroughly discuss in Thailand and therefore 

should be researched to establish the guideline in Thailand. 

Keywords: Double Taxation Agreement, Permanent Establishment, Multinational Enterprises (MNEs)  

  

บทน า 

 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินกิจการในประเทศแหล่งเงินได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี แม้ในช่วงที่

มีสภาพทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงชะลอตัวเช่นในปัจจุบัน บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่พยายามอาศัย

ช่องว่างที่มีอยู่ตามบทบัญญัติในอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อใช้หลีกเล่ียงภาระภาษีที่จะต้องเสียให้กับประเทศ

แหล่งเงินได้ ซึ่งหากมีสถานประกอบการถาวรตั้งอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้ ประเทศแหล่งเงินได้จึงจะมีสิทธิใน

การจัดเก็บภาษีจากก าไรธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้น ดังนั้น เราจึงพบเห็นการประกอบการของบริษัทข้ามชาติที่มี

ลักษณะเป็นการวางแผนภาษีโดยการหลีกเล่ียงการมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรในรัฐแหล่งเงินได้

เพื่อให้เกิดผลคือไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากก าไรธุรกิจที่ได้รับจากประเทศแหล่งเงินได้นั้น  

โดยทั่วไป สถานประกอบการถาวรจะนิยมแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. สถานประกอบการถาวรประเภททรัพย์สิน ซึ่งเป็นสถานประกอบการถาวรตามท่ีปรากฏในข้อบทที่ 

5 วรรคท่ี 1 และวรรคท่ี 2 ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ซ่ึงการที่จะเข้าลักษณะการเป็นสถาน

ประกอบการถาวรประเภทนี้ได้จะต้องเข้าองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการคือ ต้องมีสถานธุรกิจ 

ต้องด าเนินการผ่านสถานธุรกิจนั้น และ สถานธุรกิจนั้นจะต้องมีลักษณะประจ า  

2. สถานประกอบการถาวรในลักษณะกิจกรรม ซึ่งปรากฏตามข้อบทที่ 5 วรรคท่ี 3 ตามอนุสัญญา

ภาษีซ้อนฯ สถานประกอบการถาวรประเภทนี้ ก าหนดถึงการมีโครงการก่อสร้าง โครงการติดตั้ง 

หรือโครงการประกอบว่าจะท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขคือจะ

ก าหนดถึงระยะเวลาในการทดสอบไว้ ซ่ึงอาจจะก าหนดระยะเวลาไว้ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 

เดือน ซ่ึงขึ้นกับอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ แต่ละฉบับ 

3. สถานประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทน ซ่ึงปรากฏตามข้อบทที่ 5 วรรคท่ี 5 ตามอนุสัญญาภาษี

ซ้อนฯ โดยสถานประกอบการถาวรประเภทนี้ก าหนดถึงการมีตัวแทนของวิสาหกิจต่างประเทศใน

รัฐแหล่งเงินได้นั้นสามารถท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นได้หากตัวแทนนั้นได้กระท า
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การในนามของวิสาหกิจต่างประเทศ และตัวแทนนั้นท าหน้าที่ให้กับวิสาหกิจต่างประเทศนั้นโดย 

“ไม่เป็นอิสระ” จากตัวการ 

แนวทางในการตีความของสถานประกอบการถาวรนั้นโดยทั่วไปจะใช้แนวทางตามค าอธิบายต้นแบบ

ของ OECD ที่ได้มีการให้ความหมายในรายละเอียด และอธิบายถึงลักษณะของสถานประกอบการถาวรใน

ประเภทต่างๆ ประกอบกับการวางแนวทางในตีความข้อบทในเรื่องสถานประกอบการถาวรไว้ ท้ังนี้ใน

ปัจจุบันลักษณะการท าธุรกรรมระหว่างประเทศที่นับวันยิ่งมีความซับซ้อน และในเรื่องกฎหมายนั้นก็พบว่า

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติกฎหมายในประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็วมาก  

ส าหรับประเทศไทยพบว่ามีวิทยานิพนธ์ท่ีได้เคยมีการเขียนถึงเรื่องสถานประกอบการถาวรไว้จากที่

สืบค้นจนกระทั่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันเพียงสองเล่ม โดยแต่ละเล่มได้ศึกษาในประเด็นแตกต่างกันดังนี้  

ก) วิทยานิพนธ์เรื่อง “หลักเกณฑ์ก าหนดการมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยตาม

อนุสัญญาและความตกลงว่าด้วยภาษีซ้อน” วิทยานิพนธ์เล่มนี้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2527 กล่าวถึงลักษณะของ

สถานประกอบการถาวรในแต่ละแบบ ซึ่งในช่วงเวลาที่เขียนวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวนี้ประเทศไทยได้ตกลง

ท าอนุสัญญากับประเทศอื่นเพียง 17 ประเทศ และค าอธิบายของ OECD Commentary ในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวนั้นยังไม่ได้มีการพัฒนาดังเช่นปัจจุบัน  

ในวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวได้แบ่งเนื้อหาออกตามลักษณะของสถานประกอบการถาวรโดยใช้ค าว่า 

“ลักษณะทางทรัพย์สิน” “ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” และ “ลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ” โดยได้ให้

การอธิบายถึงรูปแบบของแต่ละลักษณะ และมีการเปรียบเทียบระหว่างอนุสัญญาฉบับต่างๆ ทั้งนี้ 

อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ส าคัญฉบับหนึ่งซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้มีการตกลงท าในช่วงระยะเวลาที่เขียน

วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวนี้ คืออนุสัญญาภาษีซ้อนฯ ฉบับไทย – สหรัฐอเมริกา 

ข) วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของการมีสถานประกอบการถาวร

ตามนัยของอนุสัญญาภาษีซ้อนและภาระภาษี” ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2551 กล่าวถึงกล่าวถึงปัญหาในเรื่องความ

ไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการถาวรโดยแยกประเด็นปัญหาของสถานประกอบการ

ถาวรในแต่ละประเภทดังนี้ 

1.) สถานประกอบการถาวรประเภททรัพย์สิน มีปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความมีอยู่

ของสถานประกอบการถาวร กรณีผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายจัดหาสถานประกอบการถาวรให้บรษิัท

ต่างประเทศผู้รับจ้าง   และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความมีอยู่ของสถานประกอบการถาวร กรณี

ที่บริษัทต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นในบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

2.) สถานประกอบการถาวรประเภทกิจกรรม พบปัญหาความไม่ชัดเจนในการปรับใช้หลักเกณฑ์

ของสถานประกอบการถาวรประเภทกิจกรรมกับโครงการก่อสร้าง ประกอบ ติดต้ัง และการ

ให้บริการปรึกษา  

3.) สถานประกอบการถาวรประเภทตัวแทน มีปัญหาส าคัญคือการน าหลักเกณฑ์การมีสถาน

ประกอบการถาวรประเภทตัวแทนไปใช้ทดสอบกับกิจกรรมการให้บริการหรือจ้างท าของ 

4.) ปัญหาการจัดเก็บภาษีจากสถานประกอบการซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับ

จัดเก็บภาษีจากสถานประกอบการถาวรประเภทตัวแทนหรือประเภทกิจกรรม หากสถาน

ประกอบการถาวรตั้งอยู่นอกประเทศ 
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ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่มักพบในการวางแผนของบริษัทข้ามชาติคือในบางครั้งเราอาจพบเห็น

การด าเนินการของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินการในประเทศเป็นช่วงระยะเวลาหลายปี โดยมีลักษณะ

การประกอบการโดยผ่านทางตัวกลางหลายแห่ง โดยก าหนดหน้าที่ในการด าเนินธุรกิจในแต่ละแห่งแยก

ออกจากกันอันเป็นการยากส าหรับเจ้าหน้าที่สรรพากรที่จะเข้าท าการประเมินกับบริษัทข้ามชาตินั้นว่ามี

สถานประกอบการถาวรเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้บริษัทข้ามชาตินั้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่ได้รับจากก าไรธุรกิจ

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนอกจากการประกอบธุรกรรมโดยผ่านสถานที่ต่างๆ ของตัวกลางที่เป็นคู่สัญญา

ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับบริษัทข้ามชาตินั้นแล้วการประกอบธุรกรรมโดยผ่านทางพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 

หรือ e-commerce ในรูปแบบต่างๆ นั้นยังเป็นส่วนที่ช่วยอ านวยความสะดวกอีกทางหนึ่งในการวางแผน

ภาษีให้กับบริษัทข้ามชาติอีกด้วย เพราะการด าเนินธุรกรรมต่างๆ โดยผ่านทาง e-commerce นั้นไม่จ าเป็น

ที่จะต้องมีลักษณะตัวตนทางกายภาพ เช่นในกรณีการเปิดเป็นร้านค้า หรือออฟฟิศ ซึ่งย่ิงท าให้เป็นการ

ยากล าบากส าหรับเจ้าหน้าที่สรรพากรในการเข้าท าการประเมินถึงการมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรของ

บริษัทข้ามชาติยิ่งขึ้น 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการใช้ อ านาจประเมินของ

เจ้าหน้าที่สรรพากรว่าการพิจารณาถึงการมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง

สถานที่เพียงแห่งเดียวในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ซึ่งสถานที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจแต่ละแห่งที่แยกจากกัน

อาจถูกน ามาร่วมพิเคราะห์ได้ว่าท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นได้ เห็นได้ว่าในปัจจุบันบรรดา

บริษัทข้ามชาติต่างมีรูปแบบในการวางแผนเพื่อหลีกเล่ียงภาษีในประเทศแหล่งเงินได้ในลักษณะที่ย่ิงทวี

ความก้าวร้าวต่อการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอย่างมาก ดังนั้นในการท าการประเมินของ

เจ้าหน้าที่สรรพากรของประเทศต่างๆ จึงพบเห็นถึงลักษณะการประเมินต่างๆ ที่มีความแปลกใหม่ที่

น ามาใช้เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการวางแผนภาษีกับบริษัทข้ามชาติเหล่านี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ส่ิงส าคัญที่

จะต้องค านึงถึงในการตีความกฎหมายภาษีอากรคือตัวอักษรตามบทบัญญัตินั้นแม้จะไม่มีการแก้ไข

เปล่ียนแปลง แต่การตีความเพื่อบังคับจัดเก็บภาษีนั้นจะต้องมีการบังคับให้สอดคล้องกับยุคสมัยซึ่งเรื่อง

เหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาประกอบกับบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นด้วย  

ส าหรับวิธีท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการศึกษาโดยรวมรวมจากเอกสาร และ

ต าราวิชาการด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ ซ่ึงทั้งนี้พบว่ามีการวางแนวทางใหม่เพื่อวิเคราะห์ถึงการมี

สถานประกอบการถาวร และเมื่อเป็นการตีความบทบัญญัติโดยไม่ได้มีการแก้ไขในตัวบทบัญญัติใน

อนุสัญญาภาษีซ้อนฯ แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้จึงต้องเป็นแนวทางที่ไม่ได้บังคับโดยผิดไปจากแนว

ค าอธิบายต้นแบบของ OECD ที่เคยวางไว้ และยังคงสอดคล้องกับหลักการส าคัญดังเดิมด้วย  

 ขอยกกรณีตัวอย่างในการวางแผนการด าเนินกิจการของบริษัทข้ามชาติในการเข้ามาประกอบธุรกิจ

ด าเนินการในประเทศไทย เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงปัญหาในการเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติ ดังนี้ 

 วิสาหกิจ A จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดตามกฎหมายในรัฐที่มีอนุสัญญา

ภาษีซ้อนกับประเทศไทย ประกอบกิจการทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ปรากฎหลักฐานว่า วิสาหกิจ A ใช้

วิธีการ e-Business ในการท าธุรกิจในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น e-Billing, e-Payment หรือ e-Receipt 

วิสาหกิจ A ตัดสินใจเลือกใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและสถานที่จัดเก็บสินค้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

โดยปรากฏสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 3  แห่ง ดังนี้ 
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- นิติบุคคลไทย ก. เป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบอิสระให้กับผู้ประกอบการหลายร้อยราย รวมท้ัง

ผลิตให้กับวิสาหกิจ A มาโดยตลอด โดยได้รับค่าตอบแทนจากค่ารับจ้างผลิตสินค้าตามแบบ

ของวิสาหกิจ A 

- ส านักงาน ข. เป็นศูนย์บริการจัดหาและสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจของวิสากิจ A มีหน้าที่

รายงานสถานการณ์การตลาด และการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของ

วิสาหกิจ A ในประเทศไทย โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการค านวณจากร้อยละของ

ยอดขายที่วิสาหกิจ A ขายได้ในประเทศไทย  

- นิติบุคคลไทย ค. ประกอบกิจการรับขนอิสระ (Independent Transportation and Logistic) 

ท าหน้าที่ขนส่งสินค้าของวิสาหกิจ A จากโรงงานผลิตเพื่อมาจัดเก็บในคลังสินค้าของนิติบุคคล

ไทย ค. และรอขนส่งไปยังลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยค่าใช้จ่ายของวิสาหกิจ A 

หรือลูกค้า ขึ้นอยู่กับสัญญาแต่ละฉบับ  

จากกรณีตัวอย่างข้างต้นที่ยกขึ้นมานี้เห็นได้ว่า โครงสร้างลักษณะธุรกิจของวิสาหกิจ A นั้นเป็นการ

ประกอบกิจการในรัฐแหล่ง 

เงินได้ในลักษณะของ e-business และใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและสถานที่จัดเก็บสินค้ามาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2550 โดยวิสาหกิจ A ได้มีการแบ่งกระจายหน้าที่การด าเนินการไปยังนิติบุคคล และสถานที่ต่างๆ 

กันโดยแต่ละแห่งได้มีการก าหนดหน้าที่การด าเนินการไว้เฉพาะ 

 กรณีที่วิสาหกิจข้ามชาติได้มีการด าเนินธุรกรรมผ่านทางพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ ตามแนวทาง

ปฏิบัติของกรมสรรพากรในหลายประเทศต่างเห็นกันโดยสอดคล้องในเบื้องต้นแล้วว่า หากเป็นกรณีที่มี 

Server ตั้งอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้ ย่อมสามารถถือให้ตัว Server นั้นเป็นสถานธุรกิจประจ าและรัฐแหล่งเงินได้

สามารถอ้างสิทธิในการจัดเก็บภาษีจากก าไรธุรกิจที่เกิดขึ้นได้โดยถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยผ่านทาง

สถานประกอบการถาวรได้1 กรณีเช่นนี้สรรพากรไทยย่อมมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีโดยอาศัยอ านาจตาม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 66 วรรค 2 ประกอบกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ข้อบทท่ี 5 วรรคท่ี 1   

หากเป็นกรณีที่วิสาหกิจ A ไม่มีการด าเนินการโดยผ่านทาง Server ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กรณี

เช่นนี้จะต้องท าการทดสอบถึงสถานประกอบการต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นว่าจะท าให้เกิดเป็นสถาน

ประกอบการถาวรขึ้นในประเทศไทยได้หรือไม่ เพราะการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ได้รับจากก าไรธุรกิจของนิติ

บุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนั้น ประเทศไทยในฐานะรัฐแหล่งเงินได้จะเก็บ

ภาษีได้เมื่อปรากฏว่านิติบุคคลต่างประเทศนั้นมีสถานประกอบการถาวรตามข้อบทที่ 5 ภายใต้อนุสัญญา

ภาษีซ้อนอยู่    ในเรื่องดังกล่าวจะขอแยกท าการวิเคราะห์แต่ละประเด็นดังนี้ 

                                                           

1
 ในเรื่องน้ีปัจจุบันตามแนวทางของ OECD ยอมรับถึงการที่ Server นั้นท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทต่างประเทศได้ แต่

ทุกประเทศก็ยังไม่ได้มีความเห็นลงรอยกันเสียทีเดียว เนื่องจากผลกระทบทางการค้าจาก e-Commerce นั้นส่งผลต่อรายได้ในการจัดเก็บภาษี

ที่สูง และเพิ่มขึ้นมากในทุกปี เห็นได้วา่ในบางประเทศจะพบแนวปฏบิัติที่เรยีกได้ว่าเป็นมาตรการตอบโต้อย่างก้าวร้าวต่อการจัดเก็บภาษีจาก

บริษัทข้ามชาติที่ได้ด าเนินธุรกรรมทาง e-Commerce เช่น ประเทศสเปนซ่ึงได้ออกแนวมาตรการในเรือ่ง Online-PE หรือ Virtual-PE และ

ยังคงมีข้อโต้แย้งดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล หรือประเทศโปรตุเกสที่ให้ถือว่า website นั้นถือเป็นสถานประกอบการถาวรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้

ประเทศอินเดยีก็ยังเป็นอีกประเทศหนึง่ซ่ึงมีการเสนอมาตรการออกมาตอบโต้อย่างเข้มข้นกับการท าธรุกรรมของบริษัทข้ามชาตโิดยมกีาร

เสนอให้มีมาตรการหักภาษี ณ ทีจ่่ายส าหรับการท าธุรกรรมระหว่างประเทศในทุกกรณีด้วย 
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แนวทางในการพิจารณาถึงสถานประกอบการถาวรของบริษัทข้ามชาติ  

1. กรณีนิติบุคคลไทย ก.  

ตามข้อเท็จจริงก าหนดให้นิติบุคคลไทย ก. เป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบอิสระให้กับผู้ประกอบการ

หลายร้อยราย กรณีการว่าจ้างเพื่อให้นิติบุคคลอื่นท าการผลิตประกอบกับการท าธุรกิจของวิสาหกิจ A ที่

ประกอบกิจการโดยใช้วิธี e-Business นิติบุคคลไทย ก ที่รับจ้างเพื่อผลิตย่อมไม่ท าให้เกิดเป็นสถาน

ประกอบธุรกิจประจ าของผู้ว่าจ้างขึ้นมาได้ เพราะผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจในการควบคุมจัดการสถานที่ดังกล่าว  

 ประเด็นต่อไปที่ควรน ามาพิจารณาในกรณีนี้คือ นิติบุคคลไทย ก. ในกรณีนี้สามารถเกิดเป็นสถาน

ประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทนตามบทบัญญัติในข้อบทท่ี 5 วรรคท่ี 5 ขึ้นมาได้หรือไม่ 

ตามข้อบทที่ 5 วรรคท่ี 5 ของบทบัญญัติตามแม่แบบ OECD ก าหนดว่า 

 “5. แม้จะมีบทบัญญัติตามความในวรรคที่  1 และ 2 ในกรณีที่บุคคล – ซึ่งนอกเหนือจากตัว

แทนที่มีสถานภาพเป็นอิสระซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของวรรคที่ 6 – ได้มีการด าเนินการในนามของวิสาหกิจ 

อย่างเป็นปกติวิสัย ในรัฐผู้ท าสัญญารัฐหนึ่ง โดยมีอ านาจในการเข้าตกลงท าสัญญาในนามของวิสาหกิจนั้น 

วิสาหกิจนั้นจะถือว่ามีสถานประกอบการถาวรขึ้นในรัฐนั้นส าหรับกิจกรรมที่ตัวแทนนั้นได้ด าเนินการติดต่อ

ให้กับวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่กิจกรรมที่ตัวแทนนั้นได้กระท านั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความ

บทบัญญัติในวรรคท่ี 4 ซึ่งหากได้มีการด าเนินการโดยผ่านทางสถานธุรกิจประจ าก็ตาม จะไม่ท าให้เกิดเป็น

สถานประกอบการถาวรขึ้นภายใต้บังคับของบทบัญญัติดังกล่าวนั้น”  

 จากข้อเท็จจริงตามตัวอย่าง การที่วิสาหกิจ A ได้มีการว่าจ้างให้นิติบุคคลไทย ก ผลิตวัตถุดิบ

ให้กับวิสาหกิจ A นั้น ตามล าพังเพียงข้อเท็จจริงนี้ย่อมไม่อาจถือได้ว่านิติบุคคลไทย ก นั้นตกเป็นตัวแทน 

และท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทนขึ้นมาได้ เนื่องจากการจะเกิดเป็นตัวแทน

ขึ้นมาได้นั้นจะต้องเข้าลักษณะองค์ประกอบหลักที่ส าคัญเบื้องต้นก่อนคือ การที่ตัวการมีการแต่งตั้งตัวแทน

เพื่อให้ตัวแทนมีอ านาจท าการแทนตน ตามข้อเท็จจริง นิติบุคคลไทย ก ไม่ได้มีการด าเนินการอย่างใดๆ 

แทนวิสาหกิจ A เลย นิติบุคคลไทย ก มีหน้าที่เพียงการผลิตวัตถุดิบตามค าสั่งให้กับวิสาหกิจ A โดยไม่ได้

มีการเข้าตกลงท าสัญญากับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ดังนั้นนิติบุคคลไทย ก จึงไม่ถือเป็นตัวแทนของ

วิสาหกิจ A และนอกจากนี้หากพิจารณาเพียงล าพังถึงลักษณะงานที่ท าของนิติบุคคลไทย ก ท านั้นเห็นได้

ว่าเป็นเพียงการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งย่อมไม่อาจก่อให้เกิดผลก าไรขึ้นมาให้กับวิสาหกิจ A ได้ 

 ดังนั้นตามข้อเท็จจริงในเบื้องต้นประกอบกับการด าเนินการประกอบกิจการของวิสาหกิจ A ที่ใช้วิธี

ในการท าธุรกิจโดยการ e-Billing, e-payment หรือ e-Receipt ในทุกขั้นตอนแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์

ระหว่างวิสาหกิจ A กับนิติบุคคลไทย ก แล้วเห็นว่าไม่ท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรของวิสาหกิจ 

A ขึ้นได้ 

2. กรณีส านักงาน ข.   

ตามข้อเท็จจริงส านักงาน ข มีหน้าที่ในการจัดหาและสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจ A 

โดยรายงานสถานการณ์ทางการตลาด และการละเมิดลิขสิทธิ์ ส าหรับในเรื่องการให้การสนับสนุนในทาง

ธุรกิจนั้นถือว่าเข้าข้อยกเว้นตามความในข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 (ง.) ซึ่งตามข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 ของ

บทบัญญัติตามแม่แบบ OECD ก าหนดว่า 
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 “4. แม้จะมีบทบัญญัติก่อนๆ ของข้อนี้อยู่ ค าว่า “สถานประกอบการถาวร” ให้ถือว่า ไม่

รวมถึง……. 

 (ง.) การมีสถานธุรกิจประจ าไว้เพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการจัดซื้อส่ิงของหรือสินค้า หรือรวบรวม

ข้อสนเทศเพื่อวิสาหกิจนั้น  

...................................................” 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริง เห็นได้ว่าส านักงาน ข แม้จะเป็นสถานธุรกิจของวิสาหกิจ A 

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่ตามลักษณะการด าเนินงานนั้นเข้าลักษณะข้อยกเว้นตามข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 

(ง) ภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อน เนื่องจากการจัดหาและสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจ A โดย

รายงานสถานการณ์ทางการตลาด และการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ถือเป็นกรณีการรวบรวมข้อสนเทศเพื่อ

วิสาหกิจนั้น  

 เหตุผลที่บทบัญญัติก าหนดยกเว้นให้ส าหรับรายการต่างๆ ตามข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 นี้ เนื่องจาก

กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้กรณีต่างๆ นั้นถือว่าเป็นเพียงการเตรียมการ หรือส่วนประกอบ ซึ่งโดยล าพังของ

กิจกรรมที่ท านั้นไม่ก่อให้เกิดผลก าไรขึ้น2 ดังนั้นแม้ส านักงาน ข นั้นจะมีการใช้สถานที่เพื่อใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ แต่เมื่อเข้าข้อยกเว้นตามท่ีบทบัญญัติก าหนดไว้ อีกทั้งหากมีการจ่ายเงินระหว่างส านักงาน ข 

และวิสาหกิจ A ก็ยังใช้วิธีการ e-Billing, e-Payment หรือ e-Receipt ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกัน

แล้วเห็นได้ว่ากรณีนี้ส านักงาน ข จึงไม่ท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้น 

3. กรณีนิติบุคคลไทย ค  

ตามข้อเท็จจริงนิติบุคคลไทย ค เป็นผู้ประกอบกิจการรับขนอิสระ ท าหน้าที่ในการขนส่งสินค้าของ

วิสาหกิจ A จากโรงงานผลิตเพื่อมาจัดเก็บในคลังสินค้าของนิติบุคคลไทย ค และรอขนส่งไปยังลูกค้า กรณี

นี้ โดยลักษณะปกติทั่วไปจะเห็นได้ว่าการประกอบกิจการของนิติบุคคลไทย ค ไม่ท าให้เกิดเป็นสถาน

ประกอบการถาวรของวิสาหกิจ A ขึ้นเพราะการท าการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของนิติบุคคล

ไทย ค นั้นเป็นการด าเนินการเพื่อกิจการของนิติบุคคลไทย ค นั้นเองจึงไม่ท าให้เกิดเป็นสถานธุรกิจของ

วิสาหกิจ A ขึ้น ประกอบกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนิติบุคคลไทย ค กับวิสาหกิจ A ยังใช้วิธีการ e-

Business ในทุกขั้นตอน ดังนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจ A กับนิติบุคคลไทย ค จึงไม่เกิดเป็นสถาน

ธุรกิจของวิสาหกิจ A ข้ึน 

 ส่วนกรณีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจ A กับลูกค้าซึ่งหากมีการส่ังสินค้าแล้วจะให้นิติบุคคล

ไทย ค ขนส่งไปให้ลูกค้าตามความต้องการของลูกค้านั้นก็ใช้การท าธุรกิจโดยวิธีการ e-Billing, e-

Payment หรือ e-receipt เช่นกัน ดังนั้นวิสาหกิจ A จึงไม่มีสถานธุรกิจประจ าเพราะไม่มีสถานที่ที่วิสาหกิจ 

A ใช้ในการประกอบกิจการในทางธุรกิจขึ้นเมื่อพิจารณาประกอบกับความสัมพันธ์กับนิติบุคคลไทย ค และ

ลูกค้า 

 กรณีเช่นนี้ไม่จ าเป็นต้องพิเคราะห์ว่า การด าเนินงานของนิติบุคคลไทย ค นั้ นเข้าลักษณะของ

ข้อยกเว้นที่ไม่ให้ความหมายของค าว่า “สถานประกอบการถาวร” นั้นรวมความถึงตามข้อบทที่ 5 วรรคที่ 

                                                           

2
 OECD Commentary, article 5 para 23, p.102 
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4 แต่อย่างใด เพราะเมื่อสถานประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่ได้ตกเป็นของวิสาหกิจ A แล้ว ย่อมไม่มีทางจะ

เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นตามความในข้อบทที่ 5 วรรคแรกได้เลย จึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อยกเว้น

ในข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 มาพิจารณาอีก ทั้งนี้ แม้จะมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า วิสาหกิจ A มีอ านาจในการเข้า

ควบคุม ดูแล คลังสินค้าของนิติบุคคลไทย ค ดังกล่าวนั้น ก็ยังไม่อาจท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวร

ขึ้นมาได้ เนื่องจากคลังสินค้านั้นโดยปกติทั่วไป เข้าลักษณะของการเก็บรักษามูลภัณฑ์ของส่ิงของ หรือ

สินค้าซึ่งเป็นของวิสาหกิจเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการเก็บรักษา หรือการจัดแสดง หรือขนส่งตาม

ความในข้อบทท่ี 5 วรรคท่ี 4 (ข)3 ตามบทบัญญัติแม่แบบของ OECD เท่านั้น  

 แต่ทั้งนี้หากน าบทบัญญัติแม่แบบของ UN มาวิเคราะห์ในกรณีนี้ ส าหรับกรณีของ “คลังสินค้า” 

ตามแนวทางค าอธิบายต้นแบบของ UN ได้วางแนวทางไว้โดยถือว่าคลังสินค้านั้นอาจตกเป็นสถาน

ประกอบการถาวรได้ เพราะตามแม่แบบของ UN ในข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 อนุ 1 และ อนุ 2 ไม่ได้บัญญัติ

ค าว่า “ขนส่ง” (delivery) ไว้ ดังนั้นในกรณีที่มีคลังสินค้าหากมีองค์ประกอบครบตามข้อบทที่ 5 วรรคแรก

ย่อมท าให้ตกเป็นสถานประกอบการถาวรได้4 ในประเด็นนี้ตามแนวทางอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศ

ไทย (Thai Model) ใช้แนวทางตามแม่แบบของ UN อีกทั้งตามอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทยหลาย

ฉบับยังได้มีการก าหนดถึง “คลังสินค้า” ให้อยู่ในความตามข้อบทท่ี 5 วรรคท่ี 2 ด้วย  

 ดังนั้น ในกรณีที่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่บังคับใช้เป็นไปตามแนวทางของ UN หรือของไทย หาก

วิสาหกิจ A มีอ านาจในการเข้าควบคุม จัดการดูแลในคลังสินค้า อาจท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวร

ขึ้นได้ 

 

แนวทางส าหรับการประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากวิสาหกิจ A  

 ในกรณีที่เม่ือวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงแล้วพบว่าไม่อาจอ้างความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจ A กับ 

นิติบุคคลไทย ก ส านักงาน ข และ นิติบุคคลไทย ค เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้จากก าไรธุรกิจที่วิสาหกิจ A 

ได้รับได้ กรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่สรรพากรอาจต้องท าการตรวจสอบในข้อเท็จจริงในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อหา

จุดเกาะเกี่ยวเพื่ออ้างอิงในการจัดเก็บภาษี โดยอาจมีแนวทางในการตรวจสอบเพื่อท าการประเมิน ดังนี้ 

1. กรณีนิติบุคคลไทย ก. 

  หากจ าเป็นต้องท าการประเมินโดยพิจารณาเฉพาะกับนิติบุคคลไทย ก นั้น อาจจะต้องท าการ

สืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งหากปรากฏว่าโรงงานผลิตวัตถุดิบอิสระนั้นได้มีการเข้าตกลงท า

สัญญา กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งอันอาจท าให้เกิดผลก าไรขึ้นกับวิสาหกิจ A ได้แล้วนั้น กรณีเช่นนี้อาจถือว่า

                                                           

3
 “4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: 

………. 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or 

delivery; ………” 
4
 UN. (2011). United Nations: Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, para. 16-17, p. 

119.  
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นิติบุคคลไทย ก เป็นตัวแทนของวิสาหกิจ A และอาจท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรในลักษณะ

ตัวแทนขึ้นตามความในวรรคท่ี 5 ของข้อบทท่ี 5 ของอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ 

 ในกรณีปกติทั่วไป หากนิติบุคคล ก ด าเนินการเพียงเพื่อเฉพาะกิจการของนิติบุคคล ก นั้นเอง

แล้ว ย่อมไม่มีทางที่จะก่อให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นแก่วิสาหกิจอื่นได้ เพราะไม่มีความเส่ียง

ในทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจอื่นจะต้องเข้าร่วมแบกรับด้วย แต่หากสมมุติว่ามีข้อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมว่า

นิติบุคคล ก ได้มีการกระท าการเพื่อวิสาหกิจอื่นด้วยแล้ว เช่น ผลิตวัตถุดิบให้กับวิสาหกิจ A และเข้าติดต่อ

กับบุคคลอื่น อันมีผลท าให้เกิดการด าเนินธุรกรรมระหว่างวิสาหกิจ A กับบุคคลภายนอกขึ้น กรณีเช่นนี้ 

เจ้าพนักงานภาษีอาจเข้าประเมินรายได้จากธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจ A ได้ เนื่องจากการเข้า

ตกลงท าสัญญาในนามของวิสาหกิจ A นั้น ไม่จ าเป็นที่จะต้องถือจ ากัดแต่เพียงกรณีที่ตัวแทนต้องเข้าท า

สัญญาในนามของวิสาหกิจเพียงเท่านั้น กรณีที่ตัวแทนได้มีการเข้าท าสัญญาและก่อให้เกิดผลผูกพันกับ

วิสาหกิจนั้นขึ้นก็อาจมีผลท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรลักษณะตัวแทนขึ้นกับวิสาหกิจนั้นได้ และ

ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการเข้าตกลงท าสัญญาระหว่างคู่สัญญาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด5  

 ทั้งนี้  แม้ข้อเท็จจริงจะก าหนดไว้โดยชัดเจนว่า นิติบุคคลไทย ก ได้ผลิตวัตถุดิบให้กับ

ผู้ประกอบการหลายร้อยราย การที่บุคคลหนึ่ง (หรือนิติบุคคล ก ในกรณีนี้) จะเกิดลักษณะการเป็น

ตัวแทนตามความในข้อบทที่ 5 วรรคที่ 5 ขึ้นมานั้นไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆ ท่ีก าหนดให้บุคคลนั้นจ าเป็นที่

จะต้องขึ้นกับวิสาหกิจที่เป็นตัวการได้แต่เพียงแห่งเดียว บุคคลที่ท าการเป็นตัวแทนอาจจะท าให้เกิดเป็น

สถานประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทนให้กับวิสาหกิจหลายแห่งพร้อมกันได้ ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติในข้อบทท่ี 5 วรรคท่ี 5 นี้แต่อย่างใด6  

ดังนั้นหากปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่านิติบุคคลไทย ก ได้มีการเข้าตกลงท าการติดต่อกับลูกค้า

ของวิสาหกิจ A อันมีผลให้เกิดการท าสัญญากับลูกค้าอันอาจท าให้เกิดผลก าไรขึ้นกับวิสาหกิจ A ได้ กรณี

เช่นนี้เจ้าพนักงานอาจเข้าท าการประเมินผลก าไรที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจ A ได้โดยถือว่านิติบุคคลไทย ก นั้น

เป็นสถานประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทน โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติมาตรา 76 ทวิ ของ

ประมวลรัษฎากร ประกอบกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ข้อบทท่ี 5 วรรคท่ี 5 

 โดยสรุป ส าหรับกรณีของนิติบุคคลไทย ก นั้นอาจจะยากที่จะประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้ที่เกิด

ขึ้นกับวิสาหกิจ A หากเป็นเพียงการด าเนินการเพียงการผลิตวัตถุดิบเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี หากมีการ

ตรวจสอบและปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมถึงการที่นิติบุคคลไทย ก ได้มีการกระท าหน้าที่ต่างๆ ในนามของ

วิสาหกิจ A และมีความสัมพันธ์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากการผลิตวัตถุดิบให้ โดยวิสาหกิจ A สามารถเข้า

มาใช้อ านาจในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ หรือส่ังการ และความเส่ียงจากค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นขึ้นกับ

                                                           

5
 Arvid A. Skaar. (1991). Permanent Establishment : Erosion of a Tax Treaty Principle, p. 487-488 

6
 ในประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของตวัแทนน้ี ผู้เขียนมีความเห็นที่แตกต่างกับแนวปฏิบัติที่วา่ ตัวแทนไม่อิสระนั้นหมายความถึงการที่

ตัวแทนนั้นจะตกเป็นตัวแทนของตวัการได้แต่เพียงคนเดยีวได้ในคราวหนึ่งเทา่นั้น เพราะตามบทบญัญัติตามข้อบทที่ 5 วรรคที่ 5 และตาม

แนวค าอธิบายในเรื่องน้ีไม่มีขอ้ก าหนดจ ากัดในเรื่องดังกล่าวไว้แต่อยา่งใด, โปรดดู Arthur Pleijsier.(2000). The Agency Permanent 

Establishment และ OECD Commentary, article 5 para 31-35 ประกอบ  
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วิสาหกิจ A ก็อาจชี้ให้เห็นถึงสภาพความไม่อิสระ และท าให้นิติบุคคลไทย ก ตกเป็นสถานประกอบการ

ถาวรในลักษณะตัวแทนขึ้นมาได้ 

 

2. ส านักงาน ข 

กรณีที่เป็นกิจกรรมเพื่อการเตรียมการหรือส่วนประกอบ ในตามความเป็นจริงบางกรณีเห็นได้ว่า

อาจจะยากที่จะแยกอย่างชัดเจนว่าการเตรียมการหรือส่วนประกอบนั้นถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อ

การประกอบกิจการของวิสาหกิจอันสัมพันธ์โดยตรงต่อผลก าไร ซึ่งอาจจะต้องท าการพิเคราะห์ถึงรายธุรกิจ

นั้นๆ โดยเฉพาะว่ากิจกรรมที่ได้กระท านั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนส าคัญต่อวิสาหกิจทั้งหมด หรือไม่ 

เช่นตามค าอธิบายต้นแบบของ OECD ได้ยกตัวอย่างไว้ถึงกรณีที่แม้จะเป็นการด าเนินกิจกรรมตาม ข้อ 

(จ.) คือ เป็นการโฆษณา การให้ข้อสนเทศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แต่หากวิสาหกิจนั้นมีลักษณะการ

ประกอบธุรกิจเพื่อให้ข้อสนเทศแก่ผู้รับบริการ กรณีเช่นนี้จะต้องถือว่าการประกอบกิจการของวิสาหกิจใน

สถานธุรกิจนั้นไม่เข้าข้อยกเว้นว่าจะไม่ตกเป็นสถานประกอบการถาวร7 แต่ตามข้อเท็จจริงในกรณีนี้เห็นได้

ว่าวิสาหกิจ A ไม่ได้มีการประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นธุรกิจเพื่อเป็นศูนย์บริการหรือสนับสนุนข้อมูล

ในทางธุรกิจ ดังนั้น ลักษณะกิจกรรมของส านักงาน ข นี้จึงต้องถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นตามข้อบทที่ 

5 วรรคท่ี 4  

แต่ทั้งนี้ หากมีการประเมินโดยเฉพาะกับส านักงาน ข ว่าจากการจัดเก็บภาษีจากก าไรธุรกิจของ

วิสาหกิจ A ที่ได้รับเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศไทย หากมีตรวจสอบและได้ความเพิ่มเติมว่า 

ส านักงาน ข นั้นมีการด าเนินการอื่นใด อันนอกเหนือจากการสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ หรือรายงาน

สถานการณ์ทางการตลาด เช่น หากพบข้อเท็จจริงเช่นว่าส านักงาน ข ได้มีการด าเนินการในลักษณะเป็น

ออฟฟิศเพื่อการจัดการบริหารงาน มีการส่งค าสั่งซื้อขาย เป็นต้น กรณีเช่นนี้จะถือได้ว่ามีสถานประกอบการ

ถาวรเกิดขึ้น และมีผลให้การด าเนินการของส านักงาน ข ไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 นี้ ใน

กรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่สรรพากรจะสามารถใช้อ านาจในการจัดเก็บภาษีโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

มาตรา 66 วรรค 2 ประกอบกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ข้อบทท่ี 5 วรรคท่ี 1 เพื่อจัดเก็บภาษีจากก าไรธุรกิจที่

เกิดขึ้นได้ 

 

3. นิติบุคคลไทย ค 

 หากเป็นกรณีที่บังคับตามแม่แบบของ OECD และวิสาหกิจ A ได้มีการเข้าท าการควบคุม ดูแลใช้

สอยในคลังสินค้านั้นจะไม่ท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นตามข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 แต่ถ้า

วิสาหกิจ A ได้มีการเข้าใช้รวมถึงมีอ านาจในการควบคุมดูแล จัดการในคลังสินค้านั้น โดยการใช้สอย

คลังสินค้านั้นนอกเหนือไปจากลักษณะการใช้สอยประโยชน์ของคลังสินค้าโดยปกติทั่วไปด้วย กล่าวคือ 

การใช้สอยคลังสินค้านอกเหนือไปจากเพียงเพื่อการเก็บรักษา เช่น มีการใช้คลังสินค้านั้นเพื่อประกอบการ

ขายสินค้า หรือใช้คลังสินค้านั้นเพื่อประชุมจัดการกิจการต่างๆ ของวิสาหกิจ เป็นต้น จะมีผลท าให้เกิดเป็น

                                                           

7
 OECD Commentary, article 5 para 24, p.102 
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สถานประกอบการถาวรกับวิสาหกิจ A ขึ้นได้ตามข้อบทท่ี 5 วรรค 1 ของอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ และท าให้มี

สิทธิจัดเก็บภาษีเงินได้ที่วิสาหกิจ A ได้รับจากเงินได้ท่ีเกิดขึ้นนั้นตามบทบัญญัติมาตรา 66 วรรคที่ 2 แห่ง

ประมวลรัษฎากร  

 นอกจากนี้ หากปรากฏว่านิติบุคคลไทย ค ได้มีการท าการติดต่อกับบุคคลภายนอกเพื่อเข้าตกลง

ท าสัญญาในนามของวิสาหกิจ A อย่างเป็นปกติวิสัย และมีผลท าให้เกิดการท าธุรกรรมและท าให้เกิดผล

ก าไรขึ้นกับวิสาหกิจ A กรณีเช่นนี้อาจถือว่านิติบุคคลไทย ค เป็นตัวแทนของวิสาหกิจ A และอาจท าให้เกิด

เป็นสถานประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทนขึ้นได้ ตามความในวรรคที่ 5 ของข้อบทที่ 5 ประกอบกับ

มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับกรณีของนิติบุคคลไทย ก อาจท าให้เกิดเป็นสถาน

ประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทนดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น 

  และทั้งนี้หากนิติบุคคล ค ได้มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศตามค าส่ังของวิสาหกิจ A จะต้อง

ถือว่าการได้ส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าต่างประเทศนั้นเป็นการขายในประเทศไทยด้วย เจ้าหน้าที่สรรพากรมี

อ านาจในการประเมินราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปนั้นเป็นรายได้ได้ตามมาตรา 70 ตรี  

 

ลักษณะการเกิดขึ้นของสถานประกอบการถาวรโดยการรวมพิเคราะห์จากสถานประกอบการทุกแห่ง  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สรรพากรไม่สามารถตรวจสอบพบเงื่อนไขที่ท าให้จัดเก็บภาษีได้เลย ตาม

แนวทางส าหรับการประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากวิสาหกิจ A จากการประกอบกิจการของ

นิติบุคคลไทย ก ส านักงาน ข และนิติบุคคลไทย ค ข้างต้น ซึ่งอาจจะเนื่องจากวิสาหกิจ A ได้มีการวางแผน

ภาษีมาอย่างดี และสถานที่ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งที่วิสาหกิจ A ได้เข้าติดต่อเพื่อให้ด าเนินธุรกรรมนั้น

ก าหนดหน้าที่การงานแต่ละส่วนโดยแยกเฉพาะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งท าให้โดยลักษณะปกติทั่วไปของสถานที่

แต่ละแห่งนั้นขาดคุณลักษณะที่ท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นมา หากวิสาหกิจ A ได้เกิดมีการ

ท าธุรกรรมกับลูกค้า และได้รับเงินได้ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐแหล่งเงินได้ กรณีเช่นนี้จะเกิดปัญหาที่

ส าคัญขึ้นว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรไทยจะสามารถอ้างอิงบทบัญญัติที่มีอยู่เพื่อประเมินจัดเก็บภาษีเงินได้จาก

วิสาหกิจ A ได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ได้เพียงไร 

การบังคับใช้และการตีความบทบัญญัติภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์

ประกอบกันในการตีความ ย่ิงโดยเฉพาะกับในประเด็นเนื้อหาข้อเท็จจริงของเรื่องที่มีความซับซ้อนสูง การ

ตีความบทบัญญัติเพื่อใช้ประกอบในการจัดเก็บภาษีนั้นย่ิงจะต้องท าความเข้าใจถึงแนวความคิดที่อยู่

เบื้องหลังบทบัญญัติที่ใช้บังคับให้มีความถ่องแท้ และจะต้องประยุกต์การตีความบทบัญญัติในการบังคับใช้

ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี อันเห็นได้เช่นในเรื่องการตีความตามบทบัญญัติในข้อบทเรื่อง

สถานประกอบการถาวรตั้งแต่เริ่มใช้บังคับพร้อมกับอนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นจะพบว่ามีการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงในการตีความและการบังคับใช้อยู่โดยตลอด แม้จะเป็นบทบัญญัติตามถ้อยค าเดิมแต่ จะพบ

การตีความและการให้ค าอธิบายที่มีลักษณะการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปแต่ละช่วงกาลเวลา ทั้งนี้ด้วย

เหตุผลเรื่องความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อการใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีระหว่างผู้ประกอบกิจการ

ภายในประเทศ และจะต้องบังคับเพื่อเกิดความเป็นธรรมในทางระหว่างประเทศด้วย  

ในกรณีที่เป็นเงินได้จากก าไรธุรกิจ อนุสัญญาภาษีซ้อนให้สิทธิการจัดเก็บภาษีกับรัฐแหล่งเงินได้

เมื่อนิติบุคคลในรัฐถิ่นที่อยู่นั้นด าเนินการโดยผ่านทางสถานประกอบการถาวรที่ตั้งอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้ ซึ่ง
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ส าหรับการจัดเก็บภาษีจากนิติบุคคลที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

สรรพากรไทยจะจัดเก็บภาษีได้เมื่อประมวลรัษฎากรให้อ านาจในการจัดเก็บภาษี และอนุสัญญาภาษีซ้อน

ก าหนดให้สิทธิในการจัดเก็บภาษีแก่รัฐแหล่งเงินได้  

หากพิจารณาเฉพาะถึงประเด็นอ านาจที่มีอยู่ตามประมวลรัษฎากรกับข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว  

เงินได้ที่วิสาหกิจ A ได้รับจากลูกค้าในประเทศนั้นจะต้องถูกจัดเก็บภาษีเพราะอยู่ภายใต้บังคับของ

บทบัญญัติตามมาตรา 66 วรรค 2 เพราะตามบทบัญญัติก าหนดว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่

ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระท ากิจการในที่อื่นๆ รวมท้ังในประเทศไทย........”  ซึ่งเห็นได้

ว่าตามข้อเท็จจริง วิสาหกิจ A นั้นเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เป็นประเทศ

ที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และ “กระท ากิจการในประเทศไทย” ซึ่งค าว่า “การกระท ากิจการ” 

นี้มีความหมายกว้าง ไม่จ ากัดถึงเฉพาะกรณีที่จะต้องเป็นการตั้งสาขาเพื่อด าเนินการในประเทศไทยเท่านั้น  

ตามข้อเท็จจริง เงินได้ที่วิสาหกิจ A ได้รับจากประเทศไทยนั้นอาจถูกจัดเก็บได้ในประเทศไทยหาก

เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนที่จะพิจารณาในล าดับถัดไป ประเทศไทยจะมีอ านาจในการ

จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากวิสาหกิจ A ได้โดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาของเงินได้ที่ได้รับในประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในฐานะรัฐแหล่งเงินได้8  

ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญต่อมาตามโจทย์คือหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศไทยจะอ้างสิทธิในการ

จัดเก็บภาษีในฐานะแหล่งเงินได้ของวิสาหกิจ A ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้หรือไม่ เพียงใด  

ในเรื่องนี้ขอกล่าวถึงความหมายของสถานประกอบการถาวรตามอนุสัญญาภาษีซ้อนก่อนว่า ตาม

อนุสัญญาภาษีซ้อนได้ให้นิยามของค าว่าสถานประกอบการถาวรว่า หมายถึง สถานธุรกิจประจ าซึ่งวิสาหกิจ

ใช้ประกอบธุรกิจทั้งหมด หรือบางส่วน9 

ค าว่า “สถานธุรกิจ” นั้นมีความหมายกว้างมากซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่น ามาใช้ในทางธุรกิจโดยไม่

ค านึงถึงว่าจะน ามาใช้โดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ โดยสถานธุรกิจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแล และ

การจัดการของวิสาหกิจ ซึ่งทั้งนี้อาจจะตั้งอยู่ในสถานที่ประกอบธุรกิจของวิสาหกิจอื่นก็ได้ นอกจากนี้สถาน

ธุรกิจอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องหมายถึงเฉพาะส่ิงปลูกสร้างเท่านั้น แต่อาจจะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก ที่อาจ

เช่ามาใช้เพื่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ และวิสาหกิจต่างประเทศนั้นอาจถือว่ามีสถานธุรกิจที่ใช้เพื่อการ

ด าเนินธุรกิจโดยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่วิสาหกิจอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิก็ได้10  

ประเด็นที่จะน ามาพิจารณาก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องการมีสถานประกอบการถาวรของวิสาหกิจ A 

คือ ในกรณีที่เกิดมีสถานที่ประกอบธุรกิจเกิดขึ้นพร้อมกันสองแห่ง โดยแต่ละแห่งนั้นขาดองค์ประกอบที่จะ

ท าให้เกิดเป็นสถานธุรกิจประจ าตามความหมายในข้อบทที่ 5 วรรคแรก กรณีเช่นนี้จะสามารถน ามา

                                                           

8
 หลักแหล่งเงินได้ เป็นการก าหนดถึงสิทธิในการจัดเกบ็ภาษีของรัฐอันเนื่องจากการมีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นภายในรัฐนั้น โดยไม่ค านึงถึงถิ่นทีอ่ยู่

ของผู้เสียภาษี ซ่ึงอันที่จริงการก าหนดถึงแหล่งของเงินได้นั้นยังอาจอ้างอิงโดยหลักการที่แตกต่างกัน เช่น โดยอ้างองิจากถิ่นทีอ่ยู่ของผู้จ่ายเงิน

ได้ให้กับผู้เสียภาษี หรือ อ้างอิงจากการใช้ทรัพย์สินอันท าให้เกิดการจ่ายเงินได้ดังกล่าวนั้นขึ้น  

9
 Article 5 “For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which 

the business of an enterprise is wholly or partly carried on.”  

10
 OECD Commentary, para 4, p. 93 



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1231 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร

์แล
ะสั

งค
มศ

าส
ตร

์ 

พิจารณาร่วมกันว่าท าให้องค์ประกอบของสถานประกอบการถาวรเกิดขึ้นครบถ้วนได้หรือไม่ ในเรื่องนี้เมื่อ

น ามาวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าการน าสถานที่สองแห่ง หรือมากกว่านั้นมาพิเคราะห์ร่วมกันว่า

ท าให้เกิดเป็นสถานธุรกิจประจ าขึ้นนั้นไม่ได้เป็นการตีความโดยผิด หรือเพี้ยนไปจากบทบัญญัติของ

กฎหมาย และไม่ได้ท าให้ความหมายของค าว่า “สถานที่” นั้นเปล่ียนแปลงไปแต่อย่างใด11 เพราะค าว่า 

“สถานที่” นั้นไม่จ าเป็นต้องหมายความถึงเพียงสถานที่เพียงแห่งเดียวบนพื้นโลก การพิเคราะห์ร่วมกัน

อาจน าองค์ประกอบปัจจัยจากสถานที่มากกว่าสองแห่งมาพิจารณาร่วมกันได้  

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กฎหมายภายในของรัฐแหล่งเงินได้ก าหนดให้ระยะเวลาที่จะถือว่าท าให้

เกิดลักษณะความถาวรของสถานธุรกิจไว้คือ 6 เดือน หากวิสาหกิจต่างประเทศได้มีการประกอบกิจการใน

ส านักงานแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 เดือน และต่อมาได้ย้ายไปประกอบกิจการในส านักงานแห่งใหม่เป็น

ระยะเวลามากกว่า 4 เดือน ดังนั้นย่อมถือว่าการมีส านักงานสองแห่งของวิสาหกิจต่างประเทศในกรณีนี้จะ

สามารถน ามาพิเคราะห์ร่วมกันและถือว่ามีคุณสมบัติของความถาวรเกิดขึ้น อันถือได้ว่าเข้าลักษณะของการ

มีสถานธุรกิจประจ าขึ้นตามกฎหมายภายในของรัฐแหล่งเงินได้นั้น  

ทั้งนี้ ในการน าสถานที่สองแห่งมาพิเคราะห์ร่วมกันถึงการที่จะท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการ

ถาวรขึ้นมานั้น พึงเข้าใจว่าแตกต่างกับกรณีที่มีสถานประกอบการถาวรเกิดขึ้นสองแห่งโดยแยกต่างหาก

จากกัน ซ่ึงในกรณีที่มีสถานประกอบการถาวรเกิดขึ้นพร้อมกันสองแห่งในรัฐแหล่งเงินได้นั้นจะต้องบังคับ

โดยเป็นไปตามข้อบทที่ 7 เรื่องก าไรจากธุรกิจโดยเฉพาะที่ก าหนดให้จัดเก็บภาษีได้จากก าไรเพียงเท่าที่พึง

ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรนั้นเท่านั้น  

เรื่องการรวมพิเคราะห์ (Aggregation) นับเป็นเรื่องใหม่ท่ียังไม่ค่อยมีการให้ค าอธิบายในทางต ารา

วิชาการมากนัก12 ซึ่งผลในทางกฎหมายเมื่อการรวมพิเคราะห์ขึ้นและครบตามองค์ประกอบ สถานธุรกิจทุก

แห่งที่น ามาพิจารณารวมกันนั้นจะถือเป็นหน่วยภาษีหน่วยหนึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

ฯ ซึ่งสถานที่แห่งหนึ่ง (place) และการด าเนินการประกอบกิจการ (establishment) ในอีกสถานที่แห่งหนึ่ง

อาจน ามาพิจารณาพิเคราะห์ร่วมกันและถือว่าเป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนได้ ในเรื่อง

การรวมพิเคราะห์นี้เป็นการอ้างอิงถึงหลักการส าคัญหลักการหนึ่ง คือหลักในเรื่องเนื้อหาส าคัญกว่ารูปแบบ 

(substance-over-form approach) ว่าการที่ใช้สถานที่สองแห่ง หรือมากกว่านั้นมาร่วมกันพิเคราะห์เป็น

หนึ่งสถานที่ธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ซึ่งหากมองจากในแง่ทางจุด

ในทางภูมิศาสตร์แล้วจะเห็นได้ว่ารูปแบบในการแยกด าเนินการทางธุรกิจแต่ละส่วนออกจากกันคนละ

สถานที่นั้นถือว่าไม่มีความส าคัญเมื่อเทียบกับเรื่องเนื้อหาของหน้าที่ในการประกอบกิจการทางธุรกิจเมื่อ

น ามาพิจารณารวมกันทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ 1 การประกอบการทางธุรกิจในอาคารหลังที่ 1 เป็น

                                                           

11
 ในการตีความสนธิสัญญานั้น ส่ิงส าคัญที่จะต้องค านึงถึงคือ การตีความนั้นจะต้องตีความตามหลักสุจริตด้วย (good faith) ซ่ึงในเรื่องน้ี

ปรากฏตาม มาตรา 31 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ค .ศ . 1969 ซ่ึงบัญญัติว่า  

“1. สนธิสัญญานั้นให้ตีความด้วยความสุจริตใจ (good faith) ตามความหมายสามัญของถ้อยค าของสนธิสัญญาในบริบท (context) และ

พิจารณาถึงความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (object and purpose) ของสนธิสัญญานั้น ....”  
12

  ผู้สนใจโปรดดู Ekkehart Reimer. (2012). Permanent Establishment: A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD 

Perspective, pp.62-65, 76-81 
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ระยะเวลา 2 เดือนและได้มีการทุบท าลายอาคารหลังที่ 1 นั้นและไปประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอาคารหลังที่ 

2 ที่อยู่ในพื้นที่ภายในรั้วก าแพงเดียวกัน กรณีเช่นนี้ย่อมไม่มีข้อโต้แย้งถึงว่าอาคารทั้งสองหลังสามารถ

น ามาถือนับร่วมกันให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรแห่งเดียวได้ หากสมมุติในข้อเท็จจริงใหม่ใน กรณีที่ 

2 ว่าได้มีการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอาคารหลังที่ 2 ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไป โดยเหตุผลของเรื่องแล้ว

ควรให้ความส าคัญกับเนื้อหาในการประกอบธุรกิจที่เป็นกิจการเดียวกัน และมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันว่า

จะต้องน ามาพิเคราะห์ร่วมกันและถือเป็นสถานประกอบการถาวรแห่งเดียวกันได้13 และจากข้อเท็จจริงที่มี

ความแตกต่างกันในทางรูปแบบระหว่างกรณีที่ 1 กับกรณีที่ 2 นี้ไม่ควรที่จะเกิดผลลัพธ์ในทางภาษีที่

แตกต่างกัน เพราะมีเนื้อหาที่ส าคัญเหมือนกัน  

ประเด็นที่จะต้องให้ส าคัญส าหรับเรื่องการร่วมพิเคราะห์ในสถานที่หลายแห่งนั้น คือ ประเด็นเรื่อง

ของการร่วมกันในทางพาณิชย์ (commercial coherence) ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ส าคัญในการที่จะน ามาก าหนดว่า

สถานที่ธุรกิจสองแห่ง (หรือมากกว่านั้น) จะถูกน ามาพิเคราะห์ร่วมกันว่าจะถือเป็นสถานประกอบการถาวร

ได้หรือไม่ สถานธุรกิจต่างๆ ท่ีวิสาหกิจต่างประเทศได้มีการประกอบการด าเนินธุรกิจผ่านนั้นจะต้องมี

ลักษณะที่ร่วมกันในทางพาณิชย์ด้วยจึงจะสามารถน ามาก าหนดพิเคราะห์ร่วมกันได้ ซึ่งการร่วมกันในเชิง

พาณิชย์นี้เห็นได้ว่าอาจมีหลายมิติ และมีประเด็นปัญหาที่อาจเกิดการโต้แย้งขึ้นในทางปฏิบัติ เช่น กรณีที่

นับระยะเวลาการด าเนินกิจการของส านักงานสองแห่งเข้าด้วยกัน หากส านักงานแต่ละแห่งนั้น ประกอบ

กิจการในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง เช่น ส านักงานแห่งแรกด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิต

ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และส านักงานแห่งที่สองท าหน้าที่ในการจัดการประชุมเกี่ยวกับธุรกรรมการกู้เงิน

โดยเฉพาะ กรณีเช่นนี้อาจท าให้เกิดข้อโต้แย้งได้ถึงการมีลักษณะร่วมกันในเชิงพาณิชย์หากเจ้าหน้าที่

สรรพากรจะน าส านักงานสองแห่งมาพิเคราะห์ร่วมกันให้ถือเป็นสถานประกอบการถาวรแห่งเดียว 

 ลักษณะร่วมในเชิงพาณิชย์นั้นอาจก าหนดได้จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะต้องน ามาพิเคราะห์

ร่วมกัน ซึ่งในแต่ละธุรกิจนั้นย่อมมีสภาพปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะระบุถึงข้อก าหนดใน

คุณสมบัติของลักษณะร่วมอย่างตายตัว แต่อย่างไรก็ดี อาจสรุปเนื้อหาสาระในเบื้องต้นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ 

ที่ได้มีการด าเนินงานในคนละสถานที่กันนั้นอาจถือน ามาพิเคราะห์ร่วมกันได้ถ้าหากว่ามีปัจจัยเบื้องต้นชี้ว่า

ได้มีการด าเนินการร่วมกัน  เช่น ตัวลูกค้าของวิสาหกิจ, ตัวลูกจ้าง และเครื่องมืออุปกรณ์ของวิสาหกิจ และ 

ผลของการเจรจาตกลงที่ท าให้เกิดการท าธุรกรรมขึ้นภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกัน หรือภายใต้ข้อก าหนด

บังคับที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น  

ตามค าอธิบายต้นแบบของ OECD ได้มีการอธิบายถึงกรณีตัวอย่างไว้ส าหรับกรณีที่มีลักษณะร่วม

ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อวิเคราะห์จากตัวอย่างต่างๆ ทั้งหมดแล้วนั้นจะเห็นว่าการน าสถานที่สองแห่ง

มาพิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้ถือเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นนั้น เป็นไปโดยสอดคล้องตามแนวทาง

ค าอธิบายและไม่ได้เป็นการขัดหรือแย้งกับความหมายตามบทบัญญัติแต่ประการใด และตามค าอธิบาย

ต้นแบบของ OECD ยังมีการยกตัวอย่างให้เห็นอีกว่าหากเป็นกรณีที่ไม่มีลักษณะร่วมกันในเชิงพาณิชย์ แม้

                                                           

13
 ในเรื่องน้ีตาม OECD Commentary ได้ให้ค าอธิบายไวเ้ช่นกันว่า การรว่มกันในสภาพทางภูมิศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเรือ่งที่ไม่มีความส าคัญ ,

โปรดดู OECD Commentary, para 5.2, 5.4, pp. 94-95  
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จะมีลักษณะที่ร่วมกันในทางภูมิศาสตร์อย่างแน่นเฟ้นก็ตามจะไม่สามารถน ามาพิจารณาร่วมกันให้ถือเป็น

สถานประกอบการถาวรแห่งเดียวกันได้14 

กรณีตามข้อเท็จจริงของวิสาหกิจ A เห็นได้ว่ามีการประกอบกิจการในแต่ละส่วนโดยแยกหน้าที่

การงานออกจากกัน อันได้แก่ การท าการผลิตวัตถุดิบในสถานที่ของนิติบุคคล ก การด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดหาและสนับสนุนข้อมูลในส านักงาน ข และ การท าการขนส่งและเก็บสินค้าในคลังสินค้าในสถานที่

ของนิติบุคคล ค ซึ่งส าหรับการผลิตวัตถุดิบในสถานที่ของนิติบุคคล ก และการเก็บสินค้าในสถานที่ของนิติ

บุคคล ค นั้นแม้จะไม่ใช่เป็นสถานที่ท่ีวิสาหกิจ A เป็นเจ้าของ แต่เป็นสถานที่ท่ีมีการประกอบการทางธุรกิจ

ของวิสาหกิจ A แห่งหนึ่ง และดังนั้นย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องถูกน ามาร่วมพิเคราะห์ด้วยว่าจะสามารถ

พิจารณาร่วมกันให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นได้หรือไม่ ส าหรับส านักงาน ข นั้นถือเป็นสถานที่

ของวิสาหกิจ A อยู่แล้วเพียงแต่ขาดองค์ประกอบในการที่จะท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นได้ 

เนื่องจากเข้าข้อยกเว้นตามข้อบทที่ 5 วรรคท่ี 4 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

ขอยกตัวอย่างเพื่อใช้เปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงข้างต้นว่า หากวิสาหกิจ A ได้มีการรวมประกอบ

กิจการภายในบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่ง โดยวิสาหกิจ A ได้มีการใช้บริการส านักงาน ง เพื่อด าเนินการต่างๆ 

ทั้งหมด กล่าวคือ ใช้ส านักงานแห่งนั้นเพื่อเป็นทั้งศูนย์บริการจัดหาและสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ รายงาน

สถานการณ์ทางตลาด การละเมิดลิขสิทธิ์ (หน้าที่การงานของส านักงาน ข.) และท าการผลิตสินค้าจาก

วัตถุดิบ (หน้าที่การงานของนิติบุคคลไทย ก.) และขนส่งสินค้าเพื่อเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอส่งไปยัง

ลูกค้าตามความต้องการของวิสาหกิจ A (หน้าที่การงานของนิติบุคคลไทย ค.) ทั้งนี้  โดยการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับส านักงานดังกล่าวโดยไม่ว่าจะเป็นสัญญาการให้ค่าตอบแทนตามเงื่อนไขลักษณะใดจาก

วิสาหกิจ A ก็ตาม เห็นได้ว่าหากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในลักษณะเช่นนี้ย่อมถือได้ว่า ส านักงาน ง ดังกล่าว

นี้จะตกเป็นสถานประกอบการถาวรของวิสาหกิจ A เนื่องจากถือเป็นสถานธุรกิจประจ าที่วิสาหกิจ A นั้นใช้

ประกอบการทางธุรกิจทั้งหมด หรือบางส่วน และกรณีเช่นนี้ส านักงาน ง ดังกล่าวย่อมไม่อาจอ้างข้อยกเว้น

ตามบทบัญญัติในข้อบทที่ 5 วรรคที่ 4 (ง) ขึ้นอ้างได้เนื่องจากไม่มีลักษณะที่ใช้เพียงเพื่อการรวบรวม

ข้อสนเทศเพื่อวิสาหกิจเท่านั้น 

การทดสอบถึงการมีสถานประกอบการถาวรโดยรวมสถานที่ต่างๆ ที่ได้ใช้ในการประกอบกิจการ 

และนับระยะเวลาทั้งหมดเข้าพิจารณาด้วยกันเช่นนี้เป็นการน าเอากิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะร่วมในเชิง

พาณิชย์มาพิเคราะห์เข้าร่วมกันว่าท าให้เกิดเป็นสถานประกอบการถาวรขึ้นมาได้หรือไม่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว

หากพิจารณาตามตัวอย่างที่ค าอธิบายต้นแบบของ OECD ที่ได้ให้ค าอธิบายไว้จะพบถึงการยอมรับในการ

น าเอาคุณลักษณะของสถานที่แห่งหนึ่งมาพิจารณาร่วมกับสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเห็นได้ชัดจากกรณี

ตัวอย่างในเรื่องของการท าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่มีการประกอบกิจการโดยเคล่ือนย้ายจากสถานที่แห่งหนึ่ง

                                                           

14
 ตามตัวอยา่งของ OECD ได้ให้ค าอธบิายไว้ถึงกรณีที่มีลักษณะร่วมในทางภูมิศาสตร์ แต่ไม่มีลักษณะร่วมในเชิงพาณิชย์ และได้วางแนวค า

วินิจฉัยไวว้่าไม่สามารถน ากิจกรรมต่างๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกันได้ คือตัวอยา่งในกรณชี่างทาสีที่ได้มกีารท างานต่อเนื่องภายใต้สัญญาหลาย

ฉบับให้แก่ผู้ว่าจา้งหลายคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันภายในออฟฟิศขนาดใหญ่ กรณีเช่นนี้ตามแนวทางค าอธิบายนัน้ถือว่าไมเ่ป็นโครงการเพียง

โครงการเดียว และดังนั้นออฟฟิศขนาดใหญ่ที่ได้ด าเนินกจิกรรมทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถน ามานับรวมกันโดยถือเป็นสถานธุรกิจแห่งเดียวได้ ,

OECD Commentary, para 5.3, pp.94-95 
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ไปยังอีกแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เหมืองแร่ขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าท าให้เกิดเป็นสถานธุรกิจขึ้นได้เพราะถือว่ามีการ

รวมกนัเป็นหน่วยในทางธุรกิจหน่วยหนึ่งในกิจการการท าเหมืองแร่15 

และนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในกรณีโรงแรมที่ให้บริการออฟฟิศ ที่บริษัทให้ค าปรึกษาได้มีการเช่า

ใช้ออฟฟิศภายในโรงแรมนั้นโดยเปลี่ยนห้องที่เช่าใช้เป็นประจ า หรือ กรณีตัวอย่างในเรื่องถนนคนเดินที่ได้

มีการตั้งบูทเพื่อขายโดยเคล่ือนย้ายสถานที่16 ตามตัวอย่างในข้อเท็จจริงนั้นล้วนเป็นการประกอบธุรกิจที่

ประกอบด้วยสถานที่ตั้งในทางธุรกิจที่มากกว่าหนึ่งแห่ง ซึ่งมีสังเกตว่าตามแนวค าอธิบายไม่ได้มีการ

กล่าวถึงลักษณะหน้าที่การงานในสถานที่แต่ละแห่งว่าจะต้องเป็นหน้าที่การงานในขั้นตอนเดียวกัน หรือ

ต้องมีองค์ประกอบของการด าเนินงานในลักษณะเหมือนกันเท่านั้น แต่ค าอธิบายได้ให้การเน้นย้ าถึงการที่

จะต้องมีลักษณะที่ร่วมกันในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ซึ่งการให้ความส าคัญถึงลักษณะของความร่วมกันทางเชิง

พาณิชยว์่ามีความส าคัญมากกว่าลักษณะร่วมกันในทางภูมิศาสตร์ ยังปรากฏพบในกรณีตัวอย่างตามอธิบาย

อีก คือ ในกรณีผู้ให้ค าปรึกษาที่ให้ค าปรึกษาในโครงการเรื่องเดียวกันได้มีการย้ายสถานที่การท างานไป

ตามออฟฟิศต่างๆ เป็นประจ า แต่เมื่อออฟฟิศทุกแห่งนั้นเป็นของสาขาเดียวกัน จึงถือว่าอยู่ในสถานธุรกิจ

แห่งเดียวกัน17 

ในความเป็นจริงเมื่อเกิดกรณีพิพาทต่างๆ เกิดขึ้นนั้น จะเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ตามความเป็นจริงแต่ละกรณีนั้นล้วนมีรายละเอียด และเนื้อหาที่แตกต่างกัน และแต่ละกรณีย่อมไม่อาจจะ

ที่จะน ากรณีตัวอย่างตามท่ี OECD Commentary ได้ให้ค าอธิบายไว้มาเทียบเคียงโดยตรงได้ทุกกรณี ดังนั้น 

เมื่อเกิดกรณีพิพาทต่างๆ เกิดขึ้น ย่อมเป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐในการวินิจฉัยเพื่อออกเป็นแนว

ปฏิบัติเพื่อรองรับการตีความและการบังคับใช้ซึ่งเห็นได้ว่ากรณีเช่นนี้ย่อมถือเป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่

สรรพากร และเมื่อมีการออกแนวปฏิบัติที่รองรับการบังคับใช้ตามบทบัญญัติภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น

ย่อมจะถือเป็นผลผูกพันบังคับกับผู้เสียภาษีที่เป็นคู่กรณีที่มีข้อพิพาทขึ้น และย่อมถือเป็นหน้าที่ของรัฐ

คู่สัญญาอีกรัฐหนึ่งที่จะต้องยอมรับตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ตกลงกันไว้ตราบเท่าที่การบังคับใช้ และการ

ตีความนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามที่ได้ตกลงกันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ พึงระลึก

ด้วยว่าเนื้อหาตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรแต่ละประเทศ รวมถึงการตีความและการบังคับใช้ตาม

กฎหมายภายในของแต่ละรัฐอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด  

จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อตามแนวค าอธิบายได้ให้การยอมรับถึงความส าคัญในลักษณะร่วมกันใน

เชิงพาณิชย์ในการน าเอาสถานที่ธุรกิจสองแห่ง (หรือมากกว่านั้น) มาร่วมกันพิเคราะห์เพื่อให้ถือว่ามีสถาน

ประกอบการถาวรเกิดขึ้นได้ เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างข้างต้นประกอบกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้น

ย่อมเห็นได้ว่าการที่เคล่ือนย้ายการด าเนินธุรกิจจากสถานที่แห่งหนึ่ง ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเพื่อ

ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับการประกอบธุรกิจในเรื่องเดียวกันนั้น แนวค าอธิบายได้ให้การ

ยอมรับถึงการน าเอาองค์ประกอบแต่ละส่วนของการด าเนินธุรกิจในสถานที่แต่ละแห่งเข้าร่วมมาพิเคราะห์

                                                           

15
 OECD Commentary, para 5.2, p.94 

16
 Ibid 

17
 Ibid, para 5.4, p.95 
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ร่วมกันได้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากกรณีตัวอย่างการท าเหมืองแร่ ซ่ึงเมื่อค านึงถึงตามสภาพความเป็นจริงที่การ

ประกอบกิจการในลักษณะเช่นนี้จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์มากมายหลายชิ้น ประกอบ

กับขั้นตอนหลายขั้นตอนที่มีความซับซ้อนจนกระทั่งได้แร่หรือวัตถุดิบอย่างที่กิจการนั้นๆ ต้องการในขั้น

สุดท้าย และกรณีตัวอย่างของการท าเหมืองแร่นี้ ย่อมจะถูกยกมาใช้เทียบเคียงกับกรณีอื่นด้วย เช่น การขุด

เจาะน้ ามันในบริเวณท้องทะเล เพราะสภาพของธุรกิจนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เห็นได้ว่า ตามกรณี

ตัวอย่างเช่นว่านี้ ตามค าอธิบายต้นแบบของ OECD เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่สรรพากรภายในรัฐนั้นตีความ

โดยกว้างได้เพื่อให้ครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่างๆ ภายใต้การด าเนินกิจการในธุรกิจนั้นทั้งหมด และ

ยอมรับว่าการน าองค์ประกอบในการด าเนินธุรกิจแต่ละส่วนเข้ามาพิเคราะห์เข้าร่วมกันท าให้เกิดเป็นสถาน

ประกอบการถาวรขึ้นได้ โดยไม่จ ากัดว่าขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจแต่ละขั้นตอนจะต้องถูกก าหนดรวมอยู่

ภายในสถานที่ หรือจุดทางภูมิศาสตร์แต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  

การอ้างอิงถึงหลักในการรวมพิเคราะห์เพื่อมาทดสอบกับวิสาหกิจ A นี้ต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีใน

ประเทศถิ่นที่อยู่ของวิสาหกิจ A เห็นได้ว่าใช้การตีความตามแนวทางข้างต้นนั้นเป็นการตีความโดยไม่ขัด

หรือแย้งกับตัวบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และสอดคล้องกับแนวทางตามค าอธิบายของ OECD 

Commentary ซึ่งอ านาจการบังคับใช้กฎหมาย และการตีความนั้นถือเป็นอ านาจที่มีอยู่ภายใต้อธิปไตยของ

แต่ละประเทศอย่างสมบูรณ์  

ข้อสังเกตที่ส าคัญประการหนึ่งคือ สถานที่ธุรกิจคนละแห่งกันนั้น หากจะน ามาใช้การรวมพิเคราะห์

นี้จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นการด าเนินการภายใต้ธุรกิจเดียวกันซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์

ระหว่างกัน ซึ่งภายใต้การด าเนินการในธุรกิจเดียวกันนั้นอาจมีการเคล่ือนย้ายการด าเนินการระหว่าง

สถานที่ หรือมีการเปล่ียนเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้ อันเนื่องจากการด าเนินการตามสายงานนั้นอาจมี

ความซับซ้อน แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่เป็นการด าเนินการทางธุรกิจที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเชิ งพาณิชย์

ระหว่างสถานที่ธุรกิจแต่ละแห่งเลย เช่น ส านักงานแห่งแรกท าหน้าที่ในการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และ

ส านักงานแห่งที่สองท าหน้าที่พิจารณาเฉพาะกิจกรรมในธุรกรรมการกู้เงินโดยเฉพาะ กรณีเช่นนี้อาจเกิดข้อ

โต้แย้งได้เม่ือน าการรวมพิเคราะห์มาใช้พิจารณา เนื่องจากขาดความสัมพันธ์ร่วมในเชิงพาณิชย์ระหว่างการ

ด าเนินการแต่ละแห่ง  

 ดังนั้น ตามข้อเท็จจริง เมื่อหน้าที่กิจการงานของวิสาหกิจ A ที่ได้มีการแยกด าเนินการในแต่ละ

ส่วนในแต่ละสถานที่ ซึ่งได้แก่ การผลิตวัตถุดิบ การรายงานยอดขายและสนับสนุนข้อมูลในทางธุรกิจ และ

การขนส่งสินค้าเพื่อเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า เห็นได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดนั้นต่างเป็น

กิจกรรมที่มีลักษณะที่ร่วมกันในเชิงพาณิชย์ซึ่งต้องมีการประสานการด าเนินงานระหว่างกัน และมี

ความสัมพันธ์ในการด าเนินกิจกรรมระหว่างกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จของการประกอบการ (establishment) 

ดังนั้นสถานที่ธุรกิจทุกแห่งนั้นย่อมจะต้องถูกน ามาพิเคราะห์เข้าร่วมกัน และต้องถือว่ากรณีเช่นนี้ท าให้เกิด

เป็นสถานประกอบการถาวรขึ้น   
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ข้อเสนอแนะบางประการและบทส่งท้าย 

 ในเรื่องการตีความในข้อบทเรื่องสถานประกอบการถาวรที่พบตามแนวปฏิบัติของสรรพากรนั้น 

เห็นว่าหลายกรณียังคงมีความคลุมเครือ และหลายประเด็นยังไม่มีการกล่าวถึง การวิเคราะห์จากกรณี

ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาข้างต้นนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการวางแผนภาษีของบริษัทข้ามชาติ แต่ในความเป็นจริง

ในทางปฏิบัตินั้นอาจจะพบลักษณะการวางแผนที่ซับซ้อนมากขึ้น และมีตัวละครที่เข้าร่วมด าเนินการให้กับ

บริษัทต่างชาติหลายแห่งมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ทวีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้นอีก ในการจัดเก็บภาษีที่มีความ

เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นนั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะต้องค านึงถึงคือในเรื่องความเป็นธรรมในการจัดเก็บ

ภาษี ซึ่งในด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่สรรพากรของรัฐนั้นย่อมต้องหามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อตอบโต้กับบริษัท

ข้ามชาติที่พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีในประเทศแหล่งเงินได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น มาตรการต่างๆ ที่

เจ้าหน้าที่สรรพากรจะน ามาใช้นั้นควรจะต้องมีความชัดเจนในการบังคับใช้ด้วยเช่นกัน ส าหรับในเรื่องนี้

ผู้เขียนมีข้อเสนอถึงการออกแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรซึ่งควรจะออกในลักษณะเป็นค าส่ังกรมสรรพากร

ที่ ป. ...../25… เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษีแก่บริษัทข้ามชาติในกรณีที่มีสถานประกอบการถาวรอยู่

ในประเทศไทย และก าหนดถึงการรวมพิเคราะห์นี้โดยมีใจความส าคัญว่า “ส าหรับการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทต่างประเทศในประเทศไทย หากมีการด าเนินการในลักษณะที่ผ่านตัวกลางหลายคนและครบวงจร

ธุรกิจซึ่งมีผลท าให้เกิดเงินได้ขึ้นในประเทศไทยจะถือว่ามีลักษณะของสถานธุรกิจประจ า เช่นเดียวกับกรณี

การประกอบกิจการทั้งหมดขึ้นในสถานธุรกิจแห่งเดียว และถือว่ามีสถานประกอบการถาวรเกิดขึ้น” 
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บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่มจักรยาน

100RPM ROOM  ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM  

และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันคือ บุคลิกภาพ

แบบจริงใจ(0.772), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(0.782),บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(0.833),บุคลิกภาพแบบหรูหรา

(0.715),บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(0.863) และการตัดสินใจซื้อ(0.739)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ  บุคลิกภาพแบบจริงใจ(X1) บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(X2) 

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(X3) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(X5) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ(Y) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 1.486 + (0.12)X1 + (0.131)X2 + (0.277)X3 + (0.187)X5 จากผลวิจัย

สามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อ41.5% ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการใน

การวางกลยุทธ์ทางการตลาดและผู้บริโภคท่ีสนใจในเรื่องจักรยาน 

ค าส าคัญ:  บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ   

 

Abstract 

The  objectives  of  this research were to study brand  personality  affecting  bicycle’s purchasing decision 

of 100RPM ROOM club that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The sample 

used in this research was members of 100RPM ROOM club. The questionnaire was used as the research with the 

coefficient of confidence; sincerity(0.772), excitement(0.782), competence(0.833), sophistication(0.715), 

ruggedness(0.863) and purchasing decision(0.739).The data was analyzed by multiple regression analysis. The 

results show that sincerity(X1) excitement(X2) Competence(X3) and Ruggedness(X5) which affecting purchasing 

decision (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 1.486 + (0.12)X1 + (0.131)X2 

+ (0.277)X3 + (0.187)X5. The finding also showed that the beand personality have an effect on the purchasing 

decision by 41.5%. The results of this research could be useful for entrepreneurs in strategic marketing and 

consumers who interested in bicycle. 

Keywords:  personality, brand personality, purchasing decision 
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บทน า 

ปัจจุบันกระแสการใช้จักรยานเป็นพาหนะเพื่อการเดินทาง การท่องเที่ยว รวมถึงการแข่งขันยังคง

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆขององค์กรธุรกิจที่มีการน าจักรยานไปเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรม จึงท าให้กระแสการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น ภาพรวมยอดขายจักรยานน าเข้าในปี 2558 เพิ่มขึ้นถึง 

20-30 เปอร์เซ็นต์(เดลินิวส์, 4 กุมภาพันธ์ 2559) ที่น ามาใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นรายการต่างๆ 

การปั่นจักรยานเป็นอีกสังคมหนึ่งที่เปิดให้กับคนที่รักและชอบในจักรยาน แถมยังเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคน

ภายในครอบครัวท าด้วยกันได้ ซึ่งตลาดจักรยานมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีมากมายหลากหลายตรา

สินค้า  มีทั้งตราสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ละตราสินค้าก็จะมีลักษณะบุคลิกภาพของตรา

สินค้าที่แตกต่างกันไป  

งานวิจัย (กมลทิพย์ พลขันธ์,2557) ตราสินค้าสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภคได้  

ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความเห็นว่าตราสินค้าที่ออกแบบสวยงาม ชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ และตรา

สัญลักษณ์มีการจัดวางเหมาะสม และภายใต้ตราสินค้าเปรียบเสมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่สามารถบ่ง

บอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่มีระดับคุณค่าตราสินค้าสูงเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของ

ตนเอง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าจักรยานแต่ละตราสินค้ามีบุคลิกภาพของแต่ละตราสินค้าต่างกัน  ซึ่ง 

บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นส่ิงที่ลอกเลียนแบบได้ยากเนื่องจากบุคลิกภาพของตราสินค้าแต่ละตราสินค้ามี

บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตราสินค้านั้นท ามาเพื่อตน และบุคลิกภาพตราสินค้ายัง

สร้างความแตกต่างจากตราสินค้าของธุรกิจคู่แข่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าและสร้ างเอกลักษร์

ให้กับตราสินค้า (Triplett,1994 กล่าวอ้างจาก ก่อพงษ์,2551) 

จักรยานแต่ละตราสินค้ามีบุคลิกภาพของแต่ละตราสินค้าแตกต่างกัน ซึ่งมีผลท าให้เป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานของผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อตราสินค้าจักรยานที่สามารถบ่งบอก

บุคลิกภาพของตัวเองได้ จากงานวิจัย (ชินพล พฤฑฒิกุล, 2557)  ที่กล่าวว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตรา

สินค้าใดตราสินค้าหนึ่งอาจจะเชื่อมันในค่านิยมของตราสินค้านั้นที่ว่า  ตราสินค้านั้นสามารถส่งเสริม

บุคลิกภาพตัวเองได้ และจากงานวิจัย (มิรา,ธาตรี 2557) ก็ยังคงบอกว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าสามารถ

ส่งเสริมบุคลิกภาพของมนุษย์ให้ดูดีขึ้นได้ เป็นเหมือนการยกระดับตนเองให้ดูเป็นคนมีรสนิยมในการ

เลือกใช้ตราสินค้า  

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่มสมาชิก 100 RPM ROOM  เนื่องจากกลุ่มจักรยาน 100 RPM ROOM เป็น

กลุ่มจักรยานกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะพบหลากหลายด้านบุคลิกภาพของสมาชิกใน

กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มก็มีการใช้จักรยานครอบคลุมทุกตราสินค้า จึงเป็นที่น่าสนใจในการท าการศึกษาอย่าง

มากเพื่อที่จะทราบถึงบุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการเลือกซื้อจักรยานมากน้อยเพียงใด ซึ่ง

ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและผู้บริโภคที่สนใจใน

เรื่องจักรยาน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อจักรยานของกลุ่ม 100 RPM ROOM 

 2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่มสมาชิก  100 

RPM ROOM 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิด

และทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่ม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM 

3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านบุคลิกภาพตราสินค้า 

3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อ 

4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่เครือข่ายออนไลน์ของ 

กลุ่ม100RPM ROOM และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ   

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของ

ผู้บริโภคว่าต้องการอะไรเพื่อที่นักการตลาดจะวางแผนทางการตลาดเพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถ

ตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2544, น.33-34) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Buyer’s Decision Process)  หรือขั้นตอนการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในการซื้อมี 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552, น.157) ดังนี้  1.การรับรู้ปัญหา 2.การค้นหา

ข้อมูล 3.ประเมินค่าทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ 5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า   

ตราสินค้า หมายถึง การออกแบบสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าสินค้าเป็นของใครและมีความแตกต่างจาก

คู่แข่งอย่างไรและยังสามารถสร้างการจดจ าต่อตราสินค้าของผู้บริโภค ท าให้สามารถบอกต่อในตราสินค้า

ให้เป็นที่จดจ าในตลาดได้ (Philip kotler :1984,1991) 

บุคลิกภาพเป็นส่ิงที่คนแสดงออกให้บุคคลภายนอกเห็น เป็นส่วนประกอบหนึ่งทางจิตวิทยาของ

มนุษย์ เช่น คนสองคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกันอีกคนมีบุคลิกแบบห้าวหาญ ส่วนอีกคนมีบุคลิกภาพแบบ

อ่อนแอ (สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ,์ 2539) 

บุคลิกภาพตราสินค้าในสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เป็นจุดเด่นของสินค้าแต่ละตัว และ

ยังสามารถสะท้อนบุคลิกภาพของผู้บริ โภคที่บริโภคสินค้านั้นๆได้อีกด้วย (Plummer, 2000) ซึ่ง

บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) บุคลิกภาพแบบน่า

ตื่นเต้น(Excitement) บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence) บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) 
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และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness) ซึ่งในบุคลิกภาพแต่ละแบบก็จะมีแบ่งย่อยลงมาอีกเป็นด้านๆ

ไป (Aaker, 1996) 

จากผลวิจัยการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าได้บอกไว้ว่าผู้บริโภคสามารถรับรู้บุคลิกภาพของต่างๆ

ตราสินค้าได้เช่นบุคลิกภาพ มีความสามารถ โก้หรู มีระดับและมีความสามารถเป็นต้น (พัชราภรณ์ ขอน

เต็ง,2014) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)          ตัวแปรตาม(Dependent Variable)  

 

   

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

จักรยานของกลุ่ม 100RPM ROOM ซึ่ ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้

ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM โดยในปัจจุบัน 

พ.ศ.2559 มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 10,570 ราย (8 กุมภาพันธ์ 2559) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่ม 100RPM ROOM ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการ

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน(krejcie and 

Morgan,1970) และส าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้  5% 

(0.05) จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง 

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (network sampling) ด้วยวิธีการ

เลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในที่นี้คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้จักรยาน

หรือเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการออกก าลังกายด้วยจักรยานเหมือนกัน 

  

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพตราสินค้า ได้แก่ 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness), 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity), 

บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication), 

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence) 

และบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement) 

      

การตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 

100RPM ROOM 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 

ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อจักรยาน ซึ่งเป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก  (Multiple Choice Question) จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 

100RPM ROOM ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Runggedness), บุคลิกภาพ

แบบจริงใจ(Sincerity) , บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) , บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ

(Competence) และบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(Excitement) รวมท้ังหมด 15 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer 

Aaker(Aaker, 1996) เพื่อใช้วัดระดับ บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการซื้อจักรยานของกลุ่ม 100RPM 

ROOM โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค(interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภค ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ

จ านวน 3 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 

5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 

ส่วนที่ 5 ค าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้า จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

       1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

ไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการ

ปรับปรุงแก้ไข จนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

       2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จึงต้อง

น ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s 

Alpha) และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 

2551)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อจักรยาน โดยค านวณหาค่า

ร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อจักรยานโดยค านวณหาค่าสถิติ  ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคโดยค านวณหาค่าสถิติ 

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐ าน 

โดยใช้ก ารวิเคร าะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Linear RegressionAnalysis) (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 

2550) โดยสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

 สมมติฐาน คือบุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่มจักกร

ยาน 100RPM ROOM ดังนี้ 

 สมมติฐาน1.1 บุคลิกภาพแบบจริงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม

จักรยาน 100 RPM ROOM  

 สมมติฐาน1.2 บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม

จักรยาน 100 RPM ROOM  

 สมมติฐาน1.3 บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม

จักรยาน 100 RPM ROOM  

 สมมติฐาน1.4 บุคลิกภาพแบบหรูหรา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม

จักรยาน 100 RPM ROOM  

 สมมติฐาน1.5บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม

จักรยาน 100 RPM ROOM  

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

(ร้อยละ 92.5 ) อายุระหว่าง 36-45 ป ี(ร้อยละ 41.5)  เป็นคนที่สมรสแล้ว (ร้อยละ66.5) การศึกษาสูง

กว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี (ร้อยละ64) มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ (ร้อยละ39.2) มีรายได้

มากกว่า 45,000 บาท (ร้อยละ 38.5 ) 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อจักรยาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

จักรยาน 2 คัน (ร้อยละ 31)  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อจักรยาน 10,001-50,000 บาท (ร้อยละ 39.8) ใช่

จักรยานที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ (ร้อยละ 53.2) สาเหตุส าคัญที่เลือกซื้อจักรยานคือคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 35.2) เลือกซื้อจักรยานจากความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 76.8) รับข่าวสารจาก

อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 58.5) ซื้อจักรยานจากร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ 59) ระยะเวลาในการครอบครอง

จักรยาน 1-2 ป ี(ร้อยละ 46.5) ตราสินค้าที่ใช้ส่วนใหญ่ Bianchi(ร้อยละ 13.5 ) 
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 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) 

และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้านปานกลาง (Mean = 3.40 และ S.D.=0.76) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) (Mean = 3.20 และ S.D.=0.84),บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement) (Mean = 3.50 และ S.D.=0.80),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) (Mean = 

3.49 และ S.D.=0.79),บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) (Mean = 3.29 และ S.D.=0.90) และ

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) ) (Mean = 3.51 และ 

S.D.=0.87)  

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยาน ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก) (Mean = 3.80 และ S.D.=0.76) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อจักรยานจากบุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 3.68 และ S.D.=0.99),ข้าพเจ้า

ตัดสินใจซื้อจักรยานที่มีราคาเหมาะสมกับคุณค่าของตราสินค้า (Mean = 4.15 และ S.D.=0.79) และ 

ข้าพเจ้าสามารถใช้ตราสินค้าจักรยานในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวท่าน (Mean = 3.57 และ S.D.=1)  

ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อจักรยาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 96.172 5 19.234 57.672 0.00 

ส่วนที่เหลือ(Residust) 131.405 394 0.334   

Total 227.578 399    

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรของกลุ่ม 

100RPM ROOM จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่า

ตื่ น เต้ น  (Excitement), บุค ลิกภาพแบบมี สมรรถนะ  (Competence),บุค ลิกภาพแบบหรูหรา  

(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง

ปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้บุคลิกภาพการตัดสินใจซื้อเปน็หลายตวัแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.486 0.147  10.133 0.000 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ 

(Sincerity) 

 X1 0.107 0.047 0.120 2.305 0.022 

บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement) 

X2 0.122 0.056 0.131 2.194 0.029 

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ 

(Competence) 

X3 0.240 0.048 0.277 4.974 0.000 

บุคลิกภาพแบบหรูหรา  

(Sophistication) 

X4 0.053 0.054 0.056 0.979 0.328 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  

(Ruggedness) 

X5 0.157 0.049 0.187 3.175 0.002 

R=0.65 , R Square = 0.423 , Adjusted R Square = 0.415 , Std Error of the Estlimate = 0.578 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าบุคลิกภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคใน

กลุ่ม กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM  เพียง 4 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่  บุคลิกภาพแบบจริงใจ

(Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence) และ

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบุคลิกภาพแบบหรูหรา

(Sophistication) ดังปรากฏในตารางที่ 4 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามา

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภค

ในกลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM ทั้ง 4 ด้านดังนี้ 

Y = 1.486 + (0.12)X1 + (0.131)X2 + (0.277)X3 + (0.187)X5 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน 

ของกลุ่ม 100RPM ROOM จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บุคลิกภาพแบบจริงใจ 

(Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และ

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) ส่งผลให้บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน 

และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจยั 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ(Sincerity)  ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่าตื่นเต้น(Excitement) ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ(Competence) ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา(Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ไม่สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ(Ruggedness) ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน สนบัสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.40 และ S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ

(Sincerity) (Mean = 3.20 และ S.D.=0.84), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) (Mean = 3.50 

และ S.D.=0.80), บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) (Mean = 3.49 และ S.D.=0.79) ,

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) (Mean = 3.29 และ S.D.=0.90) และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

คือ บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) (Mean = 3.51 และ S.D.=0.87) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence) มากกว่าบุคลิกภาพด้านอื่นๆ โดย

ที่ผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อตราสินค้าตามบุคลิกภาพส่วนตัว ตามความชอบ มากกว่าที่จะตามแบบคนอื่น 

เนื่องจากบุคลิกภาพของตราสินค้าในแต่ละด้านจะสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาผ่านเอกลักษณ์ของตรา

สินค้า(Aaker, 1996) ผลที่ออกมาจึงสามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพมีส่วนส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ 

2. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน พบว่าบุคลิกภาพตรา

สินค้าส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM  

เพียง 4 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) 

ซึ่งนักการตลาดควรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะมากสุดเนื่องจากบุคลิกภาพด้านนี้จะ

ส่งผลทางบวกกับต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบุคลิกภาพ

แบบหรูหรา  (Sophistication) กล่าวคือเมื่อตราสินค้าจักรยานให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลิกภาพตรา

สินค้า ในด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(Excitement), บุคลิกภาพ

แบบมีสมรรถนะ(Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness) จะท าให้ผู้บริโภคมีการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 4 ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

มองว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้า อาจจะด้วยบุคลิกภาพของตราสินค้าเหมือน

เป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภค(Aaker, 1996) ว่ามีลักษณะและความชอบแบบไหน และยัง
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สามารถบอกไปถึงลักษณะนิสัยของผู้บริโภค จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นและพึง

พอใจกับสินค้าที่ซ้ือไป  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน

กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บุคลิกภาพแบบจริงใจ 

(Sincerity), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และ

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) แต่ความสัมพันธ์ในด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) 

ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 100RPM Room กล่าวคือเมื่อตราสินค้าจักรยานให้

ความส าคัญกับ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพ

แบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) จะส่งผลให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยานได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าตราสินค้านั้นสามารถบ่งบอกตัวตนของ

ผู้บริโภคได้ ดังนั้นตราสินค้าจักรยานหรือนักการตลาดควรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้าแต่

ละด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ของตราสินค้าจักรยาน ตราสินค้าหรือนักการตลาดควรให้

ความส าคัญกับบุคลิกภาพในด้านนี้เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ในตรา

สินค้าจักรยานสามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของผู้บริโภคได้ว่า เป็นคนที่มีลักษณะติดดิน ง่ายๆสบายๆ ไม่

เรื่องมาก มีลักษณะของความเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ แต่ก็มีอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวซ่อนอยู่ดังนั้น

ถ้าหากองค์กรธุกิจให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

2.บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) ของตราสินค้าจักรยาน จะบ่งบอกถึงความเป็นคน

ทันสมัย มีความมุ่งมั่น ชอบจินตนาการ บุคลิกภาพด้านนี้เป็นด้านที่ผู้บริโภคสามารถบอกถึงรสนิยมของ

ตนเอง รวมไปถึงรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ ถ้าเราให้ความส าคัญกับด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นก็จะ

สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อจักรยาน เนื่องจากบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภค 

 3.บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) ของตราสินค้าจักรยาน จะบอกถึงความเป็นคนมี

ลักษณะน่าเชื่อถือ ฉลาดหลักแหลม และมีความเป็นผู้น า บุคลิกภาพด้านนี้เป็นบุคลิกตราสินค้าที่สามารถ

บ่งออกบุคลิกของผู้บริโภคได้และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้าหากตราสินค้าให้ความส าคัญใน

ด้านนี้ก็จะสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคได้ 

4.บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ของตราสินค้าจักรยาน สามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของ

ผู้บริโภคมีลักษณะ ในแนวของคนตะวันตก มีความแข็งแกร่งและเป็นคนห้าวหาญ ซึ่งเป็นบุคลิกที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้าหากทางองค์กรธุรกิจให้ความส าคัญในด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญในตรา

สินค้าจักรยานก็จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

5.บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหรูหราไม่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านบุคลิกภาพแบบหรูหราใน

ตราสินค้าเนื่องจากให้ความส าคัญไป ก็ไม่สามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1247 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร

์แล
ะสั

งค
มศ

าส
ตร

์ 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ต้องขอขอบคุณกลุ่มจักรยาน 100RPM 

ROOM ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถาม และต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการ สาขาการตลาด ที่ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัยตลอดมาจนท าให้ 
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บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก 

เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี1, ลลิตภัทร  สร้างถิ่น2 และปิยวรรณ  ชวาลเสนีย์3 

 

Brand personality affecting Perfume’s purchasing decision of LGBT 

Kedwadee Somboonthawee1, Lalitpat  Sangtin2and Piyawan Chawansaynee3
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศ

ทางเลือก  ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มเพศทางเลือก โดยท้าการ

คัดเลือกจากสมาชิกใน Facebook Fan page ออนไลน์ท่ีขายสินค้าประเภทน้้าหอม และเพื่อนใน Facebook ของผู้วิจัยท่ี

เป็นเพศทางเลือกในระหวา่งเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถาม

แต่ละด้ าน มีค่ าสัมประสิท ธ์ิความเชื่ อ ม่ันคือ  บุคลิกภาพแบบจริ งใจ(0.716), บุคลิกภาพแบบน่าตื่น เต้น

(0.919),บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(0.492),บุคลิกภาพแบบหรูหรา(0.625),บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(0.642) และ

การตัดสินใจซื้อ(0.901) และค่า R square = 66.9% วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) , บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น

(Excitement)และบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence)  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 1.432 + (0.187)X1 + (0.191)X2 + (0.275)X3 ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์

ส้าหรับผู้ประกอบการในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเพศทางเลือก   
ค้าส้าคัญ: บุคลิกภาพตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อน้้าหอม และ กลุ่มเพศทางเลือก 

 

Abstract 

The  objectives  of  this  research  were  to  study brand  personality  affecting  perfume’s purchasing 

decision of LGBT that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The sample used 

in this research was members of LGBT. Selected from members of the Facebook Fan page is sale perfumes and we are 
LGBT’s friend from Facebook between February until March. The research instruments were questionnaire. Each 

questionnaire by the coefficient of confidence is Sincerity(0.716), Excitement(0.919), Competence(0.492), 

Sophistication(0.625), Ruggedness(0.642) and purchasing decision(0.901) and R square = 66.9%. The data 

was analyzed by multiple regression analysis. The results show that sincerity(X1), excitement(X2) and 

Competence(X3) and which affecting purchasing decision (Y) with a significance level of 0.05. The prediction 

equation was Y = 1.432 + (0.187)X1 + (0.191)X2 + (0.275)X3 The results of this research will be useful for 

entrepreneurs in strategic marketing for respond to customers  . 
Keywords: brand personality, perfume purchasing decision and LGBT 
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บทน้า 

ในยุคปัจจุบันที่สังคมเริ่มเปิดกว้างในการให้อิสระเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกเพศของแต่ละบุคคล  ท้าให้กลุ่มเพศทางเลือก ( GLBT หรือ LGBT ) ซึ่ง

ปัจจุบันมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น ได้เริ่มเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนในสังคม เริ่มมีบทบาทในการแสดงออก และ

มีความโดดเด่นมากกว่าในอดีต จึงส่งผลให้เพศทางเลือกมีความพิถีพิถันในการดูแลตนเองมีการใช้

เครื่องส้าอางประทินผิวและน้้าหอมในการเข้าสังคมเพื่อให้ตัวเองดูดีอีกทั้งเพศทางเลือกเป็นเพศที่ได้พบ

เจอผู้คนและมักออกไปท้ากิจกรรมต่างๆนอกบ้านอยู่สม่้าเสมอ จึงต้องหาส่ิงที่จะท้าให้ตนเองดูมีความ

มั่นใจ สร้างความดึงดูดและช่วยพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองให้ดูดีมากย่ิงขึ้น   

ซึ่งน้้าหอมถือได้ว่าเป็นส่ิงหนึ่งที่หลายคนรวมถึงกลุ่มเพศทางเลือกใช้ดึงดูดและเพิ่มความมั่นใจใน

บุคลิกภาพของตนเองและด้วยความชอบที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจึงเป็นสาเหตุให้การเลือกใช้น้้าหอม

ของผู้บริโภคมีปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งน้้าหอมเริ่มเข้ามามีบทบาท

มากขึ้นและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มูลค่าการน้าเข้าน้้าหอมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (ณษิภา อึง

กิดาการ,2554) จึงท้าให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องคิดค้นนวัตกรรมในการผลิตเพื่อที่จะให้ตราสินค้ามี

บุคลิกภาพที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในตลาดของสินค้าประเภท

เดียวกัน  

ความหลากหลายในตราสินค้า ท้าให้กลุ่มเพศทางเลือกต้องพิจารณาในการตัดสินใจซื้อสินค้าให้

เหมาะสมต่อความต้องการของตนเองเพราะบุคลิกภาพของตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้กลุ่มเพศ

ทางเลือกมีความสนใจที่จะครอบครองสินค้าและตัดสินใจซื้อ เนื่องจากตราสินค้าจะบ่งบอกถึงรสนิยมและ

ความชมชอบของเพศทางเลือก  ตราสินค้าที่สามารถแสดงบุคลิกภาพอันเป็นที่ชื่นชอบยอมรับของลูกค้า

ได้มากเท่าไร ตราสินค้านั้นก็จะย่ิงมีความโดดเด่นเสมือนเป็นภาพตัวแทนความชื่นชอบของลูกค้าได้มากขึ้น

เท่านั้น (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร,2555) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้จัด

จ้าหน่ายน้้าหอมในตลาดเพื่อที่จะสามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการสร้างบุคลิกภาพให้กับตราสินค้าและ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเพศทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้น้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก 

 

การก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

 การก้าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก้าหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
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ตัวแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 
 

 
 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐาน คือ บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก ดังนี้ 

สมมติฐาน 1.1 บุคลิกภาพแบบจริงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก 

สมมติฐาน 1.2 บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก  

สมมติฐาน 1.3 บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก  

สมมติฐาน 1.4 บุคลิกภาพแบบหรูหราส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก 

สมมติฐาน 1.5 บุคลิกภาพแบบห้าวหาญส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1.ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า 

บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นกลุ่มของลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ที่ผสมผสานอยู่ในตราสินค้า 

(Aaker, 1996 อ้างถึงใน ณัฐจิรภัค บุญทศ, 2556) 

Aaker (1997) กล่าวถึงความหมายของบุคลิกภาพตราสินค้าว่า บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นลักษณะ

บุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนามาจากบุคลิกภาพของมนุษย์ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ 

อายุ ระดับชั้นทางสังคม ตลอดจนลักษณะบุคลิกและอุปนิสัย เช่น เป็นคนจริงใจ อบอุ่น อ่อนไหว เป็นต้น 

(Aaker, 1997 อ้างถึงใน ณัฐจิรภัค บุญทศ, 2556) โดยร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะการเป็น

คนที่จริงใจมากกว่าร้านวัสดุสมัยใหม่ เนื่องจากร้านค้าแบบดั้งเดิมเจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็นคน

ท้องถิ่นติดพื้นที่ เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่อยู่ในสังคมเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมจะรับรู้มิติ

ของบุคลิกภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยว่ามีมิติของบุคลิกภาพตราสินค้าในด้านโก้

หรู จริงใจ มีความ สามารถและน่าตื่นเต้นมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์(Lim and 

Ang ,2008 อ้างถึงใน กุลนันทน์  ศรีพงษ์พันธุ์ , ดร.ก่อพงษ์  พลโยราช 2557)   

การศึกษาของ Alvarez-Ortiz และ Harris (2002 as cited in Romero, 2012, p. 287) ใน ประเทศ

เม็กซิโก ได้ค้นพบมิติใหม่ที่เรียกว่า “Gender” ซึ่งมีความส้าคัญและสามารถแสดงออกได้ ชัดเจนมากกว่า

บุคลิกเข้มแข็งที่พบในการศึกษาของ Aaker (1997) ผู้บริโภคชาวเม็กซิโกมีมิติในด้านของบุคลิกภาพตรา

สินค้า 5 มิติ ได้แก่ บุคลิกภาพจริงใจ บุคลิกภาพมีความสามารถ บุคลิกภาพโก้หรู บุคลิกภาพกระตือรือร้น 

(Enthusiasm) และบุคลิกทางเพศ (Gender) จากงานวิจัย(กุลนันทน์ ศรีพงษ์พนัธุ์ , ก่อพงษ์ พลโยราช 2556) 

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพตราสินค้า ได้แก่ 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness), 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity), 

บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication), 

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ

(Competence) และบุคลิกภาพแบบน่า

ตื่นเต้น (Excitement) 

การตัดสินใจซ้ือสินค้า

ประเภทน้้าหอม 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1252 

   
   กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

Mishra (2011) ศึกษามิติของบุคลิกภาพตราสินค้าในประเทศอินเดีย พบว่ามีทั้งหมด 6 มิติ

ได้แก่ บุคลิกภาพจริงใจ บุคลิกภาพโก้หรู บุคลิกภาพน่าตื่นเต้นและทันสมัย (Exciting and Trendy) 

บุคลิกภาพเกี่ยวกับหมู่คณะ (Corporate) บุคลิกภาพหัวแข็งมุทะลุ (Tough) และบุคลิกภาพความเป็นชาย 

(Masculine) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแม้จะนา มาตรวัดมิติทางด้านบุคลิกภาพตราสินค้าของ Aaker 

(1997) มาใช้ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่มิติทางด้านบุคลิกภาพตราสินค้าบางมิติที่พบ

นั้นก็มีความหมายที่คล้ายกันแม้ว่าจะไม่ได้คล้ายกันโดยสมบูรณ์ก็ตาม (กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ ,ก่อพงษ์ 

พลโยราช 2556) 

การศึกษาของ Geuens, Weijters and Wulf (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมิติทางด้านบุคลิกภาพตรา

สินค้าของผู้บริโภคชาวเบลเย่ียม พบว่า มิติทางด้านบุคลิกภาพตราสินค้ามีทั้งหมด 5 มิติ ประกอบด้วย 

บุคลิกภาพความรับผิดชอบ (Responsibility) บุคลิกภาพด้านกิจกรรมความเคล่ือนไหว (Activity) 

บุคลิกภาพเด็ดขาด (Aggressiveness) บุคลิกภาพเรียบง่าย (Simplicity) และบุคลิกภาพด้านอารมณ์ 

(Emotionality) โดยทั้ง 5 มิตินี้มีความแตกต่างจาก 5 มิติเดิมของ Aaker และพบว่ามีความสัมพันธ์กับ 

Big Five Dimensions มากขึ้นกว่า 5 มิติเดิม(กุลนันทน ์ศรีพงษ์พันธุ์ ,ก่อพงษ์ พลโยราช 2556) 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า บุคลิกภาพตราสินค้า คือ การที่ผู้บริโภคมองสินค้า

เสมือนว่ามีบุคลิกภาพเหมือนกับบุคลิกภาพของมนุษย์ บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถสะท้อนความเป็น

ตัวตนหรือ ภาพลักษณ์ ตลอดจนบุคลิกภาพของผู้ใช้นั้น ซึ่งแสดงถึงว่าการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้านั้น

ไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์ที่ได้รับเท่านั้นแต่รวมไปถึงความหมายและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวสินค้านั้นด้วย 

2.ทฤษฏีการตัดสินใจซื้อ 

คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคท้าการตัดสินใจประกอบด้วย

ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความ

ต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ในการที่ผู้บริโภค จะซื้อสินค้าหนึ่งนั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่ความต้องการไปถึงทัศนคติหลังจากที่ได้

ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  1.การ

ตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Need / Problem Recognition) 2. การเสาะหาข้อมูล (Information 

Search) 3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) 4. การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase Decision) 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) (สุมาลี พุ่มภิญโญ และสุปรียา 

ควรเดชะคุปต์ ,2546 หน้า18)  

 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งรับรู้ถึงความ

ต้องการจากภายในที่เกิดจากแรงจูงใจ และใช้ความคิด เหตุผล ประสบการณ์ต่างๆ มาพิจารณาทางเลือกที่

มีอยู่หลายทางเลือก โดยเลือกทางเลือกท่ีดีและมีความเหมาะสมท่ีสุด 

 น้้าหอม คือ ของเหลวที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับน้้ามัน ที่ถูกสกัดมาจากที่ต่างๆ เช่น ดอกไม้ 

กล่ินสังเคราะห์ บางกล่ินนั้นเกิดจากน้ากล่ินดอกไม้นานาชนิดมาผสมผสานกัน โดยนักปรุงน้้าหอม

(Perfumer) ก็ไม่มีส่วนผสมที่แน่นอน เนื่องจากแต่ละชนิดจะปรุงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน 

เช่น น้้าหอมส้าหรับผู้ชาย และ น้้าหอมส้าหรับผู้หญิง เป็นต้น บางครั้งยังมีการเจาะจงรายละเอียดเฉพาะ
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อีก เช่น แฝงความเซ็กซี่ อ่อนหวาน เย็นสบาย น้้าหอมแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลัก ๆ ตามระดับความเข้มข้น

ของกลิ่นหอมได้ดังนี้ 

-Eau de Parfum คือ น้้าหอม ที่มีส่วนผสมของน้้ามันหอม ในสัดส่วนที ่15-18%(เหมาะส้าหรับคนผิวแห้ง) 

-Eau de Toilette คือ น้้าหอม ที่มีส่วนผสมของน้้ามันหอม ในสัดส่วนที ่4-8% (เหมาะส้าหรับคนผิวมัน) 

-Eau de Cologne คือ น้้าหอม ที่มีส่วนผสมของน้้ามันหอม ในสัดส่วนที ่3-5% (เหมาะส้าหรับคนผิวมัน) 

(jindah9 ,2554)  

 

วิธีการด้าเนินวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ที่ใช้สินค้าประเภทน้้าหอม ที่มี

อายุน้อยกว่า 25 ปีจนถึง 40 ปีขึ้นไป โดยจะท้าการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทน้้าหอม ซึ่ง

ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอนของผู้บริโภคที่ซ้ือหรือเคยซ้ือผลิตภัณฑ์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้ในวิจัยครั้งน้ี คือกลุ่มเพศทางเลือกที่เลือกใช้น้้าหอมตราย่ีห้อต่างๆเนื่องจาก

ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค้านวณได้จาก

สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.Cochran โดยก้าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74) ซึ่งสูตรในการค้านวณที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ  

 

สูตร  n = 
𝑃(1−𝑃)𝑍2

𝐸2
 

 

 เมื่อ  n แทน ขนาดตัวอย่าง  

 P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก้าลังสุ่ม .50  

 Z แทน ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก้าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

(ระดับ .05)  

 E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น = .05 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท้าการคัดเลือกจาก

สมาชิกใน Facebook Fan page ออนไลน์ที่ขายสินค้าประเภทน้้าหอม ได้แก่ น้้าหอมฟีโรโมนเกย์ ( ณ วันที่ 

18 ก.พ. 2559 มีสมาชิก 101 คน) น้้าหอมฟีโรโมนของแท้ 100% ( ณ วันที่ 18 ก.พ. 2559 มีสมาชิก 

1,698 คน)  และเพื่อนใน Facebook ของผู้วิจัยที่เป็นเพศทางเลือก สาเหตุที่เลือกร้านขายสินค้าออนไลน์

และเพื่อนของผู้วิจัย เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่สามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างทันทีและตรงจุด อีกทั้งเป็น

กลุ่มที่ตรงเป้าหมายในการท้าวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

       1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส้าหรับวัดการวิจัยศึกษา

ปัจจัยบุคลิกภาพของตราสินค้าต่อการซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก กับปัจจัยการตัดสินใจซื้อน้้าหอม

ของกลุ่มเพศทางเลือกโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี (J.Aaker ,1997) ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็น

แนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
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รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อขอค้าแนะน้า และท้าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมี

ความเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

        2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด ไปท้าการ

ทดสอบ(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน้ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยแบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นคือ บุคลิกภาพแบบ

จริงใจ(0.716), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(0.919),บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(0.492),บุคลิกภาพ

แบบหรูหรา(0.625),บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(0.642) และการตัดสินใจซื้อ(0.901)  แสดงว่า เครื่องมือ

มีความเชื่อม่ันค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) มีจ้านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าหอม โดยค้านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage) มีจ้านวน 9 ข้อ 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอม

โดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีจ้านวน

5ข้อ โดยวัดระดับ5ระดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของผู้บริโภคโดยค้านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง 

(Multiple Linear Regression Analysis) (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม

แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นค้าถามปลายเปิด 
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ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นLesbien 

(ร้อยละ 30.8 ) อายุต่้ากว่า25 ปี (ร้อยละ 49.9)  เป็นคนโสด (ร้อยละ79.6) การศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ร้อยละ49.9) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ29.3) มีรายได้น้อยกว่า15,000 บาท (ร้อยละ 59.2) 

 ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าหอม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ

น้้าหอมน้อยกว่า 2 ขวดต่อปี (ร้อยละ 47.4)  จ้านวนน้้าหอมที่ครอบครอง 1-3 ขวด (ร้อยล64.2) มี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าหอมต่้ากว่า3,000บาท (ร้อยละ 57.1) สาเหตุส้าคัญที่เลือกซื้อน้้าหอมคือการ

ส่งเสริมการขาย (ร้อยละ 23.1) เลือกซื้อน้้าหอมจากความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 61.2) รับข่าวสารจาก

อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 34.7) ซื้อน้้าหอมจากร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 (ร้อยละ 26.5) ระยะเวลาในการ

ครอบครองน้้าหอม 1-2 ปี (ร้อยละ 33.8) ตราสินค้าที่ใช้ส่วนใหญ่คือ Buttterfly (ร้อยละ 13.2 ) 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), 

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) และบุคลิกภาพ

แบบห้าวหาญ  (Ruggedness)  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.95 และ 

S.D.= 0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) (Mean = 3.98 และ S.D.=0.65), บุคลิกภาพ

แ บ บ น่ า ตื่ น เ ต้ น  ( Excitement)(Mean = 3 . 8 0  แ ล ะ  S.D.=0 . 8 6 ) , บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บหรู ห ร า

(Sophistication)(Mean = 3.94 และ S.D.=0.62) และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บุคลิกภาพแบบมี

สมรรถนะ (Competence) (Mean = 4.02 และ S.D.=0.57) )และบุค ลิกภาพแบบห้ า วหาญ  

(Ruggedness) (Mean = 4.03 และ S.D.=0.59) 

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้้าหอม ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยปานกลาง(Mean = 3.80 และ S.D.=0.76) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อน้้าหอมจากบุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 4.15 และ S.D.=0.79),ข้าพเจ้า

ตัดสินใจซื้อน้้าหอมที่มีราคาเหมาะสมกับคุณค่าของตราสินค้า (Mean = 3.57 และ S.D.=1.00) และ 

ข้าพเจ้าสามารถใช้ตราสินค้าน้้าหอมในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวท่าน ( Mean = 3.69 และ 

S.D.=0.99)  

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอม 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอม 
 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของ

กลุ่มเพศทางเลือก จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่า

ตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  

(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness)ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ

แบบสอบถามเม่ือใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซึ่ง

ปรากฏในตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้บุคลิกภาพการตัดสินใจซื้อเปน็หลายตวัแปร 

       ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 

 

(Constant) 
 

1.432 .146 
 

9.794 .000 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) 
 

X1 

.176 .054 .187 3.251 .001 

บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น

(Excitement) 

 

X2 

.177 .052 .191 3.421 .001 

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ 

(Competence) 

 

X3 

.238 .047 .275 5.082 .000 

บุคลิกภาพแบบหรูหรา  

(Sophistication) 

 

X4 

.029 .060 .030 0.484 .629 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  

(Ruggedness) 

 

X5 

.076 .056 .089 1.346 .179 

 R=0  .818 ,  RSquare = 0.669 ,  Ajusted R Square=0.665 , Std Error of the Estlimate = 0.4823 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าบุคลิกภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของผู้บริโภคในกลุ่ม

เพศทางเลือกเพียง 3 ด้านได้แก่  บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) , บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น

(Excitement)และบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence) และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  คือ

บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication)และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และจากการ

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน้ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของผู้บริโภคในกลุ่มเพศทางเลือก ทั้ง 3 ด้านดังนี้ 

  

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig 

การถดถอย (Regression) 98.595 5 19.719 60.236 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residust) 128.982 394 .327   

Total   227.578 399    
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Y = 1.432 + (0.187)X1 + (0.191)X2 + (0.275)X3 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าประเภทน้้าหอมจะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) , 

บุคลิกภาพแบบตื่นเต้น(Excitement) และบุคลิกภาพแบบสมรรถนะ (Competence) ส่งผลให้บุคลิกภาพ

ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดง

ในตารางที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 

 1.จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้้าหอมของกลุ่มตัวอย่างใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.95 และ S.D.=0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ

(Sincerity) (Mean = 3.98 และ S.D.=0.65), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) (Mean = 

3.80 และ S.D.=0.86), บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) (Mean = 3.94 และ S.D.=0.62) 

และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) (Mean = 4.02 และ 

S.D.=0.57) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) (Mean = 4.03 และ S.D.=0.59)ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับ บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence)และบุคลิกภาพแบบ

ห้าวหาญ (Ruggedness) มากกว่าบุคลิกภาพด้านอื่น0ๆ โดยที่กลุ่มตัวอย่างก็จะเลือกซื้อตราสินค้าตาม

บุคลิกภาพส่วนตัวตามความชอบมากกว่าที่จะตามแบบคนอื่น เนื่องจากบุคลิกภาพของตราสินค้าในแต่ละ

ด้านจะสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาผ่านเอกลักษณ์ของตราสินค้า(Aaker, 1996) ผลที่ออกมาจึง

สามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพมีส่วนส้าคัญที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ 

 2 .จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมพบว่าบุคลิกภาพตรา

สินค้าที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือกมีเพียง 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพ

แบบจริงใจ(Sincerity),บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(Excitement)และบุคลิกภาพแบบสมรรถนะ

(Competence) และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication)และ

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) กล่าวคือ เมื่อตราสินค้าน้้าหอมให้ความส้าคัญในเรื่องของ

บุคลิกภาพตราสินค้า ในด้านบุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ(Sincerity),บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น

สมมติฐาน ผลการวิจยั 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ )Sincerity)  ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือน้้าหอม สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่าตื่นเต้น )Excitement)ที่ส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือน้้าหอม สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ )Competence) ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือน้้าหอม สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา)Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้้าหอม ไม่สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ)Ruggedness ) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้้าหอม ไม่สนับสนุน 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1258 

   
   กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

(Excitement)และบุคลิกภาพแบบสมรรถนะ(Competence) จะท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มจะตัดสินใจ

ซื้อได้มากกว่า เนื่องจากบุคลิกภาพทั้ง 3 ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะ

ให้ความส้าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้า อาจจะด้วยบุคลิกภาพของตราสินค้าเหมือนเป็นตัวบ่งบอก

ความเป็นตัวตนของกลุ่มตัวอย่าง(Aaker,1996) ว่าตราสินค้าน้้าหอมแต่ละตราสินค้านั้นมีความ

เหมาะสมกับตนเองหรือไม่และสามารถบอกไปถึงลักษณะนิสัยของกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นคนอย่างไร จึงเป็น

ส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นและพึงพอใจกับสินค้าที่ซื้อไป ส่วน บุคลิกภาพแบบ

หรูหรา (Sophistication)และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)ที่ไม่ส่งผลนั้น เนื่องจากตราสินค้า

น้้าหอมส่วนใหญ่จะมีความหรูหราในการดึงดูดให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างก็

มักจะซื้อน้้าหอมจากความรู้สึกที่บ่งบอกความเป็นตัวเองมากกว่าจะใช้น้้าหอมที่มีความหรูหราและห้าวหาญ  

 

ข้อเสนอแนะจากวิจัยในครั้งน้ี 

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง 

ดังนั้นตราสินค้าน้้าหอมควรให้ความส้าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้าแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ของตราสินค้าน้้าหอม สามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของกลุ่ม

ตัวอย่างได้ว่า เป็นคนที่มีลักษณะติดดิน ง่ายๆสบายๆ ไม่เรื่องมาก มีลักษณะของความเป็นต้นแบบให้กับ

คนอื่นได้ แต่ก็มีอารมณ์ท่ีค่อนข้างอ่อนไหวซ่อนอยู่ ดังนั้นถ้าหากองค์กรธุรกิจให้ความส้าคัญกับบุคลิกภาพ

แบบจริงใจ (Sincerity) จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างได้ 

 2. บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) ของตราสินค้าน้้าหอม จะบ่งบอกถึงความเป็นคน

ทันสมัย มีความมุ่งมั่น ชอบจินตนาการ บุคลิกภาพด้านนี้เป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างสามารถบอกถึงรสนิยม

ของตนเอง รวมไปถึงรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ ถ้าเราให้ความส้าคัญกับด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นก็จะ

สามารถดึงดูดให้กลุ่มตัวอย่างสนใจและตัดสินใจซื้อน้้าหอม เนื่องจากบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มตัวอย่าง 

 3. บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) ของตราสินค้าน้้าหอมจะบอกถึงความเป็นคนมี

ลักษณะน่าเชื่อถือ ฉลาดหลักแหลม และมีความเป็นผู้น้า บุคลิกภาพด้านนี้เป็นบุคลิกตราสินค้าที่สามารถ

บ่งออกบุคลิกของกลุ่มตัวอย่างได้และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้าหากตราสินค้าให้ความส้าคัญ

ในด้านนี้ก็จะสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อน้้าหอมของกลุ่มตัวอย่างได้ 

 4. บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น

องค์กรธุรกิจไม่จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญในด้านบุคลิกภาพแบบหรูหราในตราสินค้าเนื่องจากบุคลิกภาพ

แบบหรูหรา(Sophistication) ไม่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และค่านิยมของผู้บริโภค และในทางของเศรษฐกิจ

ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้เอื้ออ้านวยในเรื่องของการใช้จ่าย ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการคิด

และการตัดสินใจซื้อที่ระเอียดมากขึ้น และให้ความส้าคัญกับคุณภาพซึ่งเป็นส่ิงส้าคัญต่อความพึงพอใจของ



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1259 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

กลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบุคลิกภาพ

แบบหรูหรานั้นจะเป็นส่ิงที่ถูกให้ความส้าคัญเสมอไป 

 5. บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ของตราสินค้าน้้าหอมไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

น้้าหอมของกลุ่มตัวอย่างตราสินค้าไม่ควรให้ความส้าคัญกับบุคลิกภาพในด้านนี้ เพราะไม่สามารถช่วยเพิ่ม

โอกาสในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างได้ 

 

ข้อเสนอแนะจากวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาถึงบุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท

น้้าหอมของกลุ่มผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง เพื่อสามารถหาความแตกต่างในด้านอื่นๆ ว่าแต่ละเพศ

นั้นมีการตัดสินใจเลือกซื้อน้้าหอมเพราะสาเหตุใด 

 2. ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์น้้าหอมในปัจจุบันและในอดีตว่ามีการ

พัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบุคลิกภาพของตราสินค้าอย่างไรเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ

กลุ่มผู้บริโภค 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้กระบวนการวิจัยอื่น เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือ

การวิจัยประเภทอื่นๆ เพื่อการได้ข้อมูลของการวิจัยท่ีหลากหลาย 
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บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของวัยรุ่นในหัวหิน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ของ

กลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัว

หิน มีอายุระหว่าง 13-25 ปี จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์มี 400 ตัวอย่าง และสถานท่ีเก็บตัวอย่างคือ มาร์เก็ต วิล

เล็จ, ชิคาดา มาร์เก็ต, ตลาดนัดแกรนด์ และชายหาดหัวหิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม

แต่ละด้ าน   มีค่ าสัมประสิท ธ์ิความเชื่ อ ม่ันคือบุคลิกภาพแบบจริงใจ(0.776),บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น

(0.789),บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(0.815),บุคลิกภาพแบบหรูหรา0.724),บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(0.841) และ

การตัดสินใจซื้อ(0.754) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยคือ  บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (x2) บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (x3) และบุคลิกภาพแบบหรูหรา (x4) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 1.758 + (0.154)x2 + 

(0.166)x3 + (0.341)x4 จากผลวิจัยสามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 22.2% ซึ่งผลการวิจัยนี้จะ

เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและผู้บริโภคท่ีสนใจในเรื่องรองเท้ากีฬา  

ค าส าคญั:  ตราสินค้า  บุคลิกภาพตราสินค้า   การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา  

 

Abstract 

The  objectives  of  this  research  were  to  study brand  personality  affecting  sport shoe’s purchasing decision of 

youth group in Hua-Hin that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The research 

sample was teenagers in Hua-Hin which are aged between 13-25 years which the number of samples that are used 

in the analysis is 400. The location of the example is Market Village, Chicada Market, Grand Market and Hua-

Hin Beach. The questionnaire was used as the research with the coefficient of confidence; sincerity(0.776), 

excitement(0.789), competence(0.815), sophistication(0.724), ruggedness(0.841) and purchasing 

decision(0.754). The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that excitement )x2 (

Competence )x3 (and Sophistication  ) x4 (which affecting purchasing decision (Y) with a significance level of 

0.05. The prediction equation was   Y = .1 758  ) +1.0 54(x2  ) +.0 166(x3  ) +.0 341(x4 The finding also 

showed that the brand personality have an effect on the purchasing decision by 2.22 %. The results of this research 

could be useful for entrepreneurs in strategic marketing and consumers who interested in sport shoes. 

Keywords:  Brand Brand personality  Sport shoe’s purchasing decision 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1262 

   
   กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

บทน า  

ในปัจจุบันค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพมีมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อรองเท้ากีฬา

เพื่อน ามาสวมใส่หรือเพื่อออกก าลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถผ่อนคลายความเครียดได้ ท าให้การ

เลือกซื้อรองเท้ากีฬาที่เหมาะสมส าหรับการออกก าลังกายนั้นมีความจ าเป็นอย่างมากเพราะผู้บริโภคจะ

เลือกตราย่ีห้อที่เหมาะสมกับตนเองเหมาะกับการใช้งาน และกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยท าให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาได้ดีย่ิงขึ้น (ชฎาพร อรชุน, 2557) นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพ

ของผู้บริโภคให้ดูดีได้อีกด้วย แต่ด้วยรองเท้ากีฬามีหลากหลายตราสินค้าให้เลือกซื้อโดยแต่ละตราสินค้าก็

จะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป                                                                                                       

งานวิจัย (พิริยะ แก้ววิเศษ,2554) ตราสินค้าแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ สร้างความแตกต่าง 

ความโดดเด่น และความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้า สามารถบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภค และรองเท้า

กีฬาก็ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการออกก าลังของผู้บริโภค โดยจากข้อมูลการเติบโตของ

ตลาดรองเท้ากีฬา จากรายงานวิจัย พบว่า มูลค่าตลาดรองเท้ากีฬาในปี 2015 มีจ านวน 3,000 ล้านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2014 ที่มีมูลค่าตลาดรองเท้ากีฬา 2,400 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มสูงถึง 

20% (“รองเท้าย่ิงวิ่งย่ิงโต”, 2558)  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคมีความสนใจในการออกก าลังกายและ

การเลือกซื้อรองเท้ากีฬาเพิ่มข้ึน  การแข่งขันของตลาดรองเท้ากีฬาในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น แต่ละตรา

สินค้าจึงต้องมีการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์และบุคลิกภาพที่โดดเด่นสร้างความแตกต่างจากตรา

สินค้าชนิดอื่นๆ เพราะการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของตราสินค้าที่แสดง

ออกมาให้ผู้บริโภคเห็น งานวิจัย (ธีระภัทร ปิยะรัมภ์, 2555) ตราสินค้ายังแสดงความเป็นตัวตนของ

ผู้บริโภคและในขณะเดียวกันก็ยังบ่งบอกถึงความมีรสนิยมในการเลือกซื้อตราสินค้า องค์กรจึงต้องสร้าง

ความแตกต่างของตราสินค้าเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่จะท าให้สินค้าตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภค (พัชริตา สุภาพันธ์, 2557)       

 เหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับ บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน ที่ชื่นชอบการใส่รองเท้ากีฬา เนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มใหญ่ จึงมีการใช้ตราสินค้าที่หลากหลาย เหมาะสมที่จะศึกษาเรื่องบุคลิกภาพตรา

สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายน าผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและน าไปใช้ในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตราสินค้า 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นใน

อ าเภอหัวหิน  

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ค านิยามของวัยรุ่น เป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์มากที่สุด เพราะเป็นวัยแห่งการ 

เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ จากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ที่จะเริ่มออกไปสู่โลก

ภายนอกและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆด้วยตนเอง (สุนิสา ประวิชัย, 2548)   
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

ผู้บริโภคที่มีเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่ต่างกัน ส่งผลให้ผู้บริโภค

มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรสนิยมที่แตกต่างกัน และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส่วนใหญ่จะ

เกิดขึ้นจากปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปจัจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ตรีนุช มุทุจิตต์, 2554, หน้า112-114) และ (กัลย

รัตน์ โตสุขศรี, 2552, หน้า144)  

ปัจจัย4ประการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค                                                               

1) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ซึ่งแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งที่โฆษณา

เพื่อการค้า และแหล่งที่มาจากสังคม                                                                                                                            

2) สังคมและกลุ่มทางสังคม (Social and Group Forces) ได้แก่วัฒนธรรม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว ชนชั้น

ทางสังคม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อขอ งผู้บริโภค                                                                   

3) แรงผลักดันด้านจิตวิทยา (Psychological Forces) ได้แก่ แรงจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรู้บุคลิกภาพ และ

ทัศนคติของผู้บริโภคเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อหรือการตัดสินใจซื้อ                                                    

4) ปัจจัยด้านสถานการณ ์(Situational Factors) ได้แก่เวลาและโอกาส จุดมุ่งหมายสถานที่รวมท้ังเงื่อนไข

ในการซื้อ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)   

กระบวนการซื้อของผู้บริโภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล,2543, หน้า 160-166) ได้กล่าวไว้ว่า 

กระบวนการซื้อของผู้บริโภคประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่จะน าไปสู้การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1. การตระหนัก

ถึงความต้องการ (Need Recognition) 2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) 3. การประเมิน

ทางเลือก(Evaluation of Alternative) 4. การตัดสินใจซื้อ(Purchase Decision) 5. พฤติกรรมหลังซื้อ 

(Post purchase Behavior) 

ทฤษฎีการบุคลิกภาพตราสินค้า                                                                                             

บุคลิกภาพตราสินค้าคือ ลักษณะที่บ่งบอกความเป็นตราสินค้านั้นๆ แม้ว่าเจ้าของตราสินค้านั้นจะ

เป็นผู้ก าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้บริโภคจะมีการรับรู้เพื่อระบุบุคลิกภาพ

นั้นในใจของผู้บริโภคเอง (มิรา โกมลลวณิช,ธาตรีใต้ฟ้าพูล, 2556, หน้า7)      

 Philip kotler ได้กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า คือ สัญลักษณ์,ชื่อ,ค า ที่ผ่านการออกแบบเพือ่ที่แสดงออก

ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีใครเป็นเจ้าของและมีความแต่งต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร วิธี ง่ายๆที่ จะบอกว่าส่ิง

ไหนเป็นตราสินค้าหรือไม่นั้น สังเกตได้จากตราสินค้าจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้คือ 

1. Attribute : รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ จะท าให้เกิดการจดจ า    

 2. Benefit : คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ     

 3. Value : ส่ิงที่ท าให้รู้สึกว่าใช้ตราสินค้านี้ แล้วเกิดความภูมิใจ    

 4. Personality : บุคลิกภาพของตราสินค้า 

การสร้างตราสินค้า ส่ิงที่สามารถน าเสนอประโยชน์เกี่ยวกับตราสินค้าที่ดีที่สุด ก็คือ การน าเสนอ

ประโยชน์ของตราสินค้าที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บริโภค(Self-Expressive)รองมาคือการน าเสนอ
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ประโยชน์เชิงอารมณ์(Emotional Benefits) ส่วนประโยชน์ที่สร้างการรับรู้ได้น้อยท่ีสุดคือ ประโยชน์เชิง

หน้าที่ (Functional Benefits) เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อสินค้านั้น (สุพัชรา สุภีกิตย์,2556,หน้า98)                                                                                    

Jennifer Aaker ได้อธิบาย คุณสมบัติ 5 ประการที่อธิบายบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพของ

ผู้บริโภค คือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพ

แบบมีสมรรถนะ (Competence), บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ 

(Ruggedness)  

 จาก Tong, X., & Li, C ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

และความตั้งใจซื้อชองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ซึ่งผู้บริโภค

ยังให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์      

 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)                              ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา

ของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย    

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่ม วัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนด ขนาด

กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)  การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนด

ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05)  

ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้  

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) 

-บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) 

-บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเตน้(Excitement) 

-บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence) 

-บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) 

-บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness) 

 

การตัดสินใจซื้อรองเทา้กีฬาของกลุ่มวัยรุ่น

ในอ าเภอหวัหิน 
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 วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในงานวิจัยนี้ คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการตัดสินใจของผู้วิจัยเองและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว ซึ่ง

ผู้วิจัยตัดสินใจเลือกกลุ่มวัยรุ่นในหัวหินเนื่องจากเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ และมีความต้องการที่หลากหลาย เช่น 

ความทันสมัย คุณภาพสินค้า ตราสินค้า เป็นต้น        

 สถานที่เก็บตัวอย่างคือ มาร์เก็ต วิลเล็จ ชิคาดา มาร์เก็ต ตลาดนัดแกรนด์ และชายหาดหัวหิน เก็บ

สถานที่ละ 100ตัวอย่าง ช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2559 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “บุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อรองเท้ากีฬา” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้                                                                                                 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน                                                                                                                            

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา ซ่ึงเป็นลักษณะ

ของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก(Multiple Choice Question) จ านวน 8ข้อ                                                                                                        

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ของกลุ่ม

วัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบ

น่ าตื่ น เต้น(Excitement), บุค ลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence), บุค ลิกภาพแบบหรูหรา

(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) รวมทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งยกมากจากทฤษฎี

ของ Jennifer Aaker ที่มีข้อในการวัดบุคลิกภาพทั้งหมด 42ข้อ (Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับบุคลิกภาพ

ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการซื้อ รองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ

อันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5

ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี  5ตัวเลือก      

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภค ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ

จ านวน 3 ข้อ  โดย ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่

ละข้อม5ีตัวเลือกและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ศิลป์จารุ,2552)   

ส่วนที่ 5 ค าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้ารองเท้ากีฬา จ านวน1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                                    

 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัย ศึกษาปัจจัย

บุคลิกภาพของตราสินค้าต่อการซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหินกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อ

รองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้ง
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ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่ามาตรวัดในแบบสอบถาม

มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา    

 2. การวัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 

ไปท าการ ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 

30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามา

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน 

น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0 .877 แสดงว่า เครื่องมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง   

การวิเคราะห์ข้อมูล          

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)     

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือนโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา โดยค านวณหาค่า

ร้อยละ (Percentage)  

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อรองเท้ากีฬาโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)                                    

 ส่วนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคโดยค านวณหา

ค่าสถิติ ได้แก ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตราสินค้ารองเท้ากีฬา ด้วนวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์

การถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) (ศิริ ชั ย  พงษ์ วิ ชั ย , 2550)  เพื่ อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 

ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 ซึ่งสมมติฐานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา

ของกลุ่มวัยรุ่น ในอ าเภอหัวหิน ดังนี้   

สมมติฐานข้อที ่1 บุคลิกภาพแบบจริงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน    

สมมติฐานข้อที ่2 บุคลิกภาพแบบน่าตืน่เต้นส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อรองเทา้กีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน  

สมมติฐานข้อที ่3 บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน 

สมมติฐานข้อที ่4 บุคลิกภาพแบบหรูหราส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน  

สมมติฐานข้อที่ 5 บุคลิกภาพแบบห้าวหาญส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน  
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การวัดระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Interval) 

(Su&Tong,2015) (จักรพันธุ์  อุพันวัน,2557) 

 5 หมายถึงอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด 

 4 หมายถึงอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 

 3 หมายถึงอยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง 

 2 หมายถึงอยู่ในระดับ เห็นด้วยน้อย 

 1หมายถึงอยู่ในระดับ เห็นด้วยน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

 โดยผู้วิจัยใช้การแปลผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 

จากสูตร (ศุภเชษฐ ์พรรณาไทร, 2555) ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด/จ านวนชั้น 

              = 5-1/5 

                 = 0.8 

ดังนั้น ผู้วิจัยจัดลาดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม (ศุภเชษฐ ์พรรณาไทร,2555) เป็นดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 67.5 ) มีอายุระหว่าง 19-21 ปี  (ร้อยละ 58.1)  ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ80) 

อาชีพนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ85.5) มีรายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ41.4)                                                                         

 ส่วนที่2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

รองเท้ากีฬาในครอบครองมากสุด 2คู่ (ร้อยละ 34.9) ส่วนใหญ่ซื้อรองเท้ากีฬาในราคา 1001-5000 

บาท (ร้อยละ 63.4)  มีปัจจัยท่ีท าให้เลือกซื้อรองเท้ากีฬาคือภาพลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น (ร้อยละ 27) 

ปัจจัยท่ีท าให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าคือความชอบของผู้ใช้เอง (ร้อยละ 61.4) รับรู้ข่าวสารจากแหล่ง

อินเทอร์เน็ตมากที่สุด (ร้อยละ 37.3) ซื้อรองเท้ากีฬาจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 72.8) อายุการใช้งาน

ของรองเท้า 1-2 ปี (ร้อยละ 44.8)  ตราสินค้าที่ใช้ส่วนใหญ่คือ Nike (ร้อยละ40)                                                                                                                          

 ส่วนที่3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence), บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) 

และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)  จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยด้าน
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บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.86 และ 

S.D.=0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4 ด้าน 

ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) (Mean = 3.52 และ S.D.=0.84),บุคลิกภาพแบบสมรรถนะ

(Competence) (Mean = 3.61 และ S.D.=0.84),บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) (Mean = 

3.92 และ S.D.=0.70), บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) (Mean = 3.65 และ S.D.=0.81) 

และอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่ สุดคือบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) (Mean=4.61และ

S.D.=0.61)             

 ส่วนที่4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

โดยรวมอยู่ ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.15 และ S.D.=0.67) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อ รองเท้ากีฬาจากบุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 4.15 และ S.D.=0.86) ข้าพเจ้า

ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาที่มีราคา เหมาะสมกับคุณค่าของตราสินค้า  (Mean = 4.31 และ S.D.=0.76) 

และ ข้าพเจ้าสามารถใช้ตราสินค้ารองเท้ากีฬา ในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวท่าน (Mean=4 . 0 1 แ ล ะ

S.D.=0.96)                                                                                        

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหขุองบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 39.705 5 7.941 22.489 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residust) 139.121 394 0.353   

Total 178.826 399    

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของ

กลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบ

น่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence), บุคลิกภาพแบบหรูหรา 

(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ

แบบสอบถามเม่ือใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง

ปรากฏในตารางที่ 2                       
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้บุคลิกภาพตราสินค้าเปน็ตัวแปรต้นและการตัดสินใจซื้อเป็นตวั

แปรตาม 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.758 0.279  6.290 0.000 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ 

(Sincerity) 

 X1 -0.049 0.052 -0.062 -0.959 0.338 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่า

ตื่นเต้น (Excitement) 

X2 0.168 0.049 0.154 3.441 0.001 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมี

สมรรถนะ (Competence) 

X3 0.132 0.056 0.166 2.340 0.020 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา  

(Sophistication) 

X4 0.324 0.060 0.341 5.387 0.000 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ  

(Ruggedness) 

X5 0.013 0.056 0.016 0.230 0.818 

R=0.471 , R Square = 0.222 , Adjusted R Square = 0.212 , Std Error of the Estimate = 0.594 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของ

กลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน มี3 ด้านประกอบไปด้วย บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ(Competence) และบุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา  

(Sophistication) และทีไ่ม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมี 2 ด้าน คือ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ 

(Sincerity), บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) ดังปรากฏในตารางที่ 2  และจากการ

แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหินทั้ง 3 ด้านดังนี้ 

Y = 1.758 + (0.154) x2 + (0.166) x3 + (0.341) x4 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของ

กลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหินจะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่า

ตื่นเต้น(Excitement), บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพตราสินค้า

แบบหรูหรา (Sophistication) จึงท าให้บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา และ

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจยั 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ (Sincerity)  ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ไม่สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่าตื่นเต้น (Excitement)ที่ส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ (Competence) ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา  (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา ไม่สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1.จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.86 และ S.D.=0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ 

(Sincerity) (Mean = 3.52  และ S.D.=0.84),บุคลิกภาพแบบสมรรถนะ (Competence) (Mean = 3.61 

และ S.D.=0.84),บุคลิกภาพแบบ หรูหรา  (Sophistication) (Mean = 3.92 และ S.D.=0.70),

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) (Mean = 3.65 และ S.D.=0.81) และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

สุด คือ บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement)  (Mean = 4.61 และ S.D.=0.61)  ซึ่งมากกว่าบุคลิกภาพ

ด้านอื่นๆ โดยที่ผู้บริโภคเลือกซื้อตามบุคลิกภาพ รสนิยมและความชื่นชอบส่วนตัว เพราะบุคลิกภาพตรา

สินค้าสามารถบ่งบอกรสนิยม ความเป็นตัวของตัวเองผ่านเอกลักษณ์ของตราสินค้า(Aaker, 1996) ซึ่ง

ผลการวิจัยท่ีได้มาสามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพตราสินค้าเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคได้    

2. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา พบว่าบุคลิกภาพ

ตราสินค้า ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน เพียง 3 ด้าน

ประกอบไปด้วย ได้แก่บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ 

(Competence) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) และที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือ 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ (Sincerity),บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ (Ruggedness) กล่าวคือ

เมื่อตราสินค้ารองเท้ากีฬาให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลิกภาพตราสินค้า ในด้าน บุคลิกภาพแบบน่า

ตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา  

(Sophistication) จะท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากบุคลิกภาพตราสินค้า คือ ลักษณะที่บ่งบอกความเป็นตราสินค้านั้น (มิรา โกมลลวณิช

,ธาตรีใต้ฟ้าพูล, 2556, หน้า7)  จึงท าให้บุคลิกภาพตราสินค้าทั้ง 3 ด้าน  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค กล่าวคือผู้บริโภคให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพตราสินค้า อาจจะเพราะว่าบุคลิกภาพตราสินค้า

สามารถบ่งบอกถึงรสนิยม ความชื่นชอบ บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของผู้บริโภคได้ Philip kotler ได้
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กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า คือ สัญลักษณ์,ช่ือ,ค า ที่ผ่านการออกแบบเพื่อที่แสดงออกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมี

ใครเป็นเจ้าของและมีความแต่งต่างจากคู่แข่ง จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

              จากผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่ม 

วัยรุ่นในอ าเภอหัวหิน โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่า

ตื่นเต้น(Excitement), บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพตราสินค้า

แบบหรูหรา (Sophistication)  แต่ความสัมพันธ์ในด้านบุคลิกภาพตราสินค้าแบบจริงใจ (Sincerity) และ

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่น

ในอ าเภอหัวหิน กล่าวคือเมื่อตราสินค้ารองเท้ากีฬาให้ความส าคัญกับ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement), บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีสมรรถนะ (Competence) และ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบ

หรูหรา (Sophistication)  จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้ารองเท้ากีฬานั้นได้ง่ายขึ้นเพราะ

ผู้บริโภคเชื่อว่าตราสินค้านั้นสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ ดังนั้นตราสินค้ารองเท้ากีฬา

ควรให้ความส าคัญกับการ 

ปรับปรุงกลยุทธ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าแต่ละด้าน ดังน้ี 

1.บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) จากผลการวิจัยกล่าวว่าบุคลิกภาพแบบจริงใจ ไม่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อ รองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ

บุคลิกภาพแบบจริงใจ เพราะไม่ได้ช่วยเพิ่ม โอกาสให้กับองค์กรธุรกิจในการแสวงหาผลก าไร 

2.บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมัย มีความมุ่งมั่น ชอบ

การจินตนาการของผู้บริโภค บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นจะสามารถบอกถึงรสนิยมของผู้บริโภคได้ เนื่องจาก

มีการบอกถึง ความชอบส่วนตัวของผู้บริโภค ถ้าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นก็จะ

สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เนื่องจากบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค  

3.บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีลักษณะน่าเชื่อถือ 

ฉลาดหลัก แหลม และมีความเป็นผู้น า  บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะจะสามารถบอกถึงตัวตน ลักษณะนิสัย

ส่วนตัวของผู้บริโภค ถ้าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะก็จะสามารถดึงดูดความสนใจ

ของผู้บริโภคได้เนื่องจากบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

4.บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) จะบ่งบอกถึง การเป็นคนมีระดับ เป็นคนนุ่มนวล และ

เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจ  บคุลิกภาพแบบหรูหราจะสามารถบ่งบอกถงึส่ิงที่บุคคลภายนอกมองเข้ามาในตัว

ของผู้บริโภคว่าเป็นคนลักษณะอย่างไร ถ้าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบหรูหราก็จะสามารถ

ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหรูหราส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

5.บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) จากผลการวิจัยกล่าวว่าบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ ไม่

ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญเพราะไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับองค์กรธุรกิจในการแสวงหาผลก าไร 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป                                                                                        

 1.ควรที่จะมีการวิจัยอยู่อย่างสม่ าเสมอเนื่องจากการตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องของรสนิยมความชื่นชอบ

ของผู้บริโภคซึ่งมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ท าธุรกิจ

ใน ด้านนี้ น าไปปรับปรงุกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อเพิ่มและรักษากลุ่มผู้บริโภคให้กับองค์กร

มากขึ้น   

2.ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา เช่น ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ฯลฯ เพื่อจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงหรือวางแผนกล

ยุทธ์ทางการตลาด สร้างแรงจูงใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค   
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ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสนิค้าปั้ม PT ในเขตพื้นที ่จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีส่งผลความเชื่อม่ันใจตราสินค้า PT ของผู้บริโภค

ในเขตพื้นท่ี จังหวัดนครปฐม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  400 คนและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.815 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัยคือด้านส่งเสริมการขาย(X1) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์(X2)และด้านคุณภาพด้านการ

บริการ(X3) ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า PT (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 

0.529 + (0.101)X1 + (0.209)X2 + (0.591)X3 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการตลาด, ความเชื่อม่ัน , ตราสินค้า 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study marketing factors affecting trust on PT brand of 

consumers in NakhonPathomwith 400 peoplesthat configuration the prediction equation by using 

quantitative methodology.The research instrument was questionnaire with reliability 0.815. The data 

was analyzed by multiple regression analysis. The results show that sale promotion (X1), product 

quality (X2)andservice quality (X3) which affecting trust on PT brand (Y) with a significance level 

of 0.05. The prediction equation was Y = Y = 0.529 + (0.101)X1 + (0.209)X2 + (0.591)X3 

Keywords: Marketing factors, confidence brand , trade mark 
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บทน า 

ระบบคมนาคมขนส่งในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ า ทางอากาศ แต่สิงที่เห็น

ได้เด่นชัดที่สุดคือทางบก จะเห็นได้ว่าผู้คนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น หรือ

แม้กระทั่งรถโดยสารประจ าทาง มีการขยับขยายกิจการการขนส่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  ปัจจุบัน

นี้ รถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะในทุกๆวันเราต้องมี

การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง การติดต่อค้าขาย การคมนาคม หรือแม้กระทั่งการใช้เพื่อ

การประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งรถยนต์เป็นพาหนะที่เลือกมาใช้มากที่สุด และถึงแม้ว่าจะมีการขนส่งมวลชน

ของรัฐบาลแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ จึงก่อให้เกิดการกระตุ้นผู้บริโภคให้มีความ

ต้องการรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคอุสาหกรรมยายนต์เจริญเติบโตขึ้น นอกจากนั้นยังท าให้

เกิดการแข่งขันในธุรกิจน้ ามันเพิ่มข้ึนอีกด้วย 

ซึ่งจากผลการส ารวจธุรกิจน้ ามันจะเห็นได้ว่าธุรกิจน้ ามันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและถูกเลือก

เป็นปั้มน ามันท่ีมีคุณภาพในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม เป็นที่น่าสนใจว่าธุรกิจปั้มน้ ามันที่มีความน่าเชื่อ

และมีความเป็นความมาตรฐานกับไม่ใช่ธุรกิจต่างประเทศแต่อย่างใด หากแต่เป็นธุรกิจของคนไทย ที่เริ่ม

เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีและกว้างขว้างได้แก่ปั้มน้ ามันที่ชื่อว่า PT ซึ่งปั้ม PT มีครบวงจรไม่ว่าจะเป็น ปั้มน้ ามัน 

และปั้มแก๊ส ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านบริการกันมากขึ้น ทั้งพนักงานที่ต้องมีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้า 

และยังให้ความส าคัญกับสุขาของปั้ม PT เพราะเล็งเห็นว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่เหนื่อยจากการเดินทาง ผู้ที่

ต้องเดินทางไกล ด้วยเหตุนี้เองจึงได้ตระหนักและใส่ใจในความสะอาดของห้องน้ าด้วยการท าความสะอาด

ในทุกๆชั่วโมง ท าให้สรุปได้ว่าปั้ม PT ไม่ใช่แค่ปั้มน้ ามันที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเดียว อาจจะ

รวมถึงการให้บริการแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างดีจึงท าให้กลุ้มผู้บริโภคให้ความสนใจกับธุรกิจน้ ามัน PT 

ซึ่งการแข่งขันธุรกิจน้ ามันมีการแข่งขันกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ

บริการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยปั้มน้ ามัน PT มีผลิตภัณฑ์ที่ครบครันในด้านรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น

น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งปั้มน้ ามันPT ได้มีการแจกบัตรเพื่อสะสมแต้มมาแลกเป็นส่วนลด ซึ่งเป็น

การกระตุ้นยอดขายได้ดี ส่วนใหญ่คิดว่าจะกลับมาเติมซ้ า 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า PT โดยจะศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากนครปฐมอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑล หรือเข้า

มาท างานโดยไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีธุรกิจน้ ามันค่อนข้างเยอะ จึงเป็นที่น่าสนใจ ในการ

ท าการศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพื่อให้ได้ทราบปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “PT” ของ

ผู้บริโภคในเขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม  

โดยศึกษาปัจจัยการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพการบริการ การส่งเสริมการขาย คุณภาพผลิตภัณฑ์  ซึ่ง

ปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ จะท าให้เกิดการใช้ความรู้และความเข้าใจในขณะเดียวกันจะศึกษาว่าปัจจัยที่กล่าว

ข้างต้นนี้ปัจจัยไหนที่มีประโยชน์และเป็นปัจจัยที่ดีที่สุด ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT ที่

ก่อให้เกิด ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ในตราสินค้า โดยความเชื่อมั่นในตราสินค้าเป็นส่ิงที่สร้าง

ความสัมพันธ์ในระยะยาวให้กับลูกค้า  ซึ่งประกอบไปด้วย การมีสินค้าและการบริการที่ดี มีความจริงใจ 

ความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อจะให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคและเกิดความม่ันใจในตราสินค้าว่าปั้ม

น้ ามัน PT มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้บริหารปั้มน้ ามัน PT จะน าผลการวิจัยไป
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ศึกษาและหาแนวทางด้านการส่งเสริมการตลาด น าไปปรับใช้ในการจัดการและประยุกต์ในการท า

การตลาด เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าในอนาคตต่อไป   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการปั้มน้ ามันของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัทปั้มน้ ามัน PT ของผู้บริโภคในเขต

พื้นที่ จังหวัด นครปฐม 

การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก าหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดด้านการส่งเสริมการขาย 

Albert Frey   ได้อธิบายความหมายว่า การส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การใช้

ประยุกต์ และการเผยแพร่วัสดุการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย รวมทั้งวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่

น ามาใช้เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขายกระท าโดยการใช้ การจัดท า

แคตตาล็อก การจัดเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยขายอื่นๆแก่คนกลาง เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น

ความพยายามด้านการขายต่อพนักงาน ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อให้คนกลางยินดีที่จะสนับสนุนย่ีห้อหนึ่ง

โดยเฉพาะ และเพื่อกระท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะซื้อย่ีห้อนั้นๆ การขายโดยบุคคลและการโฆษณา

จะด าเนินไปด้วยดี จะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ซึ่งการส่งเสริมการขายจะเป็นส่ิง

กระตุ้นพิเศษอย่างหนึ่ง 

แนวคิดด้านคุณภาพบริการ 

 อาร์เคอร์  (Aaker, 1991)  ให้ความหมายของคุณภาพที่รับรู้ได้ว่าหมายถึง ความรู้สึกของ

ผู้ใช้บริการที่รู้สึกว่าได้รับส่ิงที่เหนือกว่าสินค้าและบริการที่จ่ายไป มีการให้ความส าคัญกับจุดมุ่งหมายใน

การใช้งาน ให้คุณค่ากับสินค้าชิ้นนั้น คุณภาพที่ผู้ใช้บริการรับรู้ได้จะไม่เปลี่ยนตามความประทับใจในสินค้า

เสมอไป ในอีกแง่คือ การที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น ไม่ได้หมายความว่าระดับของสินค้า

หรือบริการนั้นจะสูงตามไปด้วย เพราะส่ิงที่รู้ค้าได้รับเกิดจากความรู้สึกประทับใจส่วนตัว ในแต่ละบุคคลจึง

มีความแตกต่างกันในด้านของการรับรู้ รวมทั้งรวมไปถึงเหตุผลในการซื้อสินค้านั้นด้วย คุณภาพที่ถูกรับรู้

ยังสามารถช่วยสร้างความแตกต่างและก าหนดต าแหน่งให้กับตราสินค้า อีกทั้งยังให้เจ้าของตราสินค้าตั้ง

ราคาในระดับที่สูงซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลก าไรกับเจ้าของตราสินค้าได้นอกจากนั้น คุณภาพที่ถูกรับรู้ยัง

-การส่งเสริมการขาย 

-คุณภาพด้านผลิตภณัฑ ์

-คุณภาพการบริการ 

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT 
ในพื้นที่เขต นครปฐม 
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สามารถช่วยในการสร้างการรับรู้ของกลุ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ ท าให้การรับรู้นั้น สามารถกระจายไปสู่

ผู้บริโภคได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณค่ากับตราสินค้าได้ในฐานะที่ท าให้ธุรกิจ

ประสบความส าเร็จได้ในระยะยาว ซึ่งเมื่อผู้บริโภคมองเห็นว่าตราสินค้ามีคุณภาพดีแล้วจะเกิดความชื่น

ชอบในตราสินค้า และซื้อสินค้าดังกล่าวมาก ท าให้สินค้ามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากตามไปด้วย อีกทั้ง 

เมื่อผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบในคุณภาพแล้วบริษัทก็ไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท าโปรโมชั่นเพื่อ

เก็บรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมไว้ เพราะลูกค้าที่ชื่นชอบก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตราสินค้าอยู่ และเมื่อสินค้า

หรือบริการได้มีมีการปรับเปล่ียนระดับของคุณภาพมากย่ิงขึ้น ก็จะเป็นการยกระดับของสินค้าหรือบริการ

ของตนเองให้อยู่เหนือคู่แข่ง เพื่อขยายตลาดโดยใช้ตราสินค้าเดิมกับสินค้าประเภทใหม่ ๆ 

แนวคิดด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดประสิทธิภาพการท างานและความคงทนของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น อายุการใช้งาน ความประหยัด ความมีมาตรฐาน เป็นต้น การก าหนดคุณภาพของตรา

สินค้าสามารถแบ่งได้ 4 ระดับ คือ ต่ า กลาง ค่อนข้างสูง และสูง สามารถใช้กลยุทธ์ในการก าหนดคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

 1.กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น (Quality Improvement Strategy) กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ผลตอบแทน และส่วนครองตลาดสูงสุด โดยต้องลงทุนในการวิจัยและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้

ดีขึ้นเพื่อมียอดขายและส่วนครองตลาดมากที่สุด และเป็นการยกระดับคุณภาพตราสินค้า 

 2.กลยุทธ์การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance Strategy) เป็ฯการรักษาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับตอนที่ผลิตภัณฑ์ออกวางตลาดในครั้งแรก ซึ่งส่วนมากจะคงคุณภาพไว้ 

เว้นแต่จะมีปัญหาด้านผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น 

 3.กลยุทธ์ด้านลดคุณภาพ (Quality Adulteration Strategy) การลดคุณภาพผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้น

เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะคาดว่าผู้ซื้อจะมองไม่เห็นถึงข้อแตกต่าง หรือ เป็นการต้องการลดราคา

ผลิตภัณฑ์และใช้วัตถุดิบราคาถูกแทนของเดิม การตัดสินใจใช้ทางเลือกใดต้องพิจารณาที่โอกาสอัน

ก่อให้เกิดก าไรและยอดขายเพิ่มมากที่สุด 

แนวคิดด้านความเชื่อม่ัน 

 มอร์แกน และ ฮัน   (Morgan & Hunt, 1994)  ได้กล่าวว่า ความเชื่อถือจะมีอยู่ ถ้าฝ่ายหนึ่งมี

ความมั่นใจในความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย เป็นความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ายมีให้กัน

แสดงออกให้รู้สึกเชื่อมั่น ความคาดหวังที่ถูกสร้างขึ้นต่ออีกฝ่ายว่าสามารถวางใจหรือเชื่อถือได้ ซึ่งนิยาม

ข้างต้นมีจุดมุ่นเน้นที่คล้ายคลึงกัน คือ การสร้างความมั่นใจ นอกจากนี้ในงานวิจัยอื่นๆ น าเสนอเกี่ยวกับ

ความเชื่อถือว่า ความเชื่อมั่นคือองค์ประกอบของความเชื่อถือซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อที่มีต่อองค์การว่า

องค์การนั้นเป็นองค์การที่น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์หรือมีจริยธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การมีสินค้าและการบริการ

ที่ดี มีความจริงใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม มีน้ าจิตอาสาและช่วยเหลือการกุศล มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์

ของความเชื่อถือ ที่ส่งผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์การและไม่กระท าการส่ิงใดที่ไม่คาดหวังที่อาจส่งผลลัพธ์

เชิงลบต่อองค์การ ย่ิงกว่านั้นความคาดหวังต่อหุ้นส่วนจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีความมั่นใจว่า หุ้นส่วนนั้นมี
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ความจริงใจ กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการตลาดเชิงสัมพันธภาพ ได้แก่ ความเชื่อถือและพันธะสัญญา 

ซึ่งความเชื่อถือเป็นส่ิงทีต่้องค านึงถึงในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึงส่ิงที่จะ

ได้รับตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการส่ิงที่จะได้รับตอบแทนระยะสั้น ถึงกระนั้นความสัมพันธ์ท่ีผูกมัดทั้ง

สองฝ่ายจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพยากรความรู้ และประเด็นต่างๆจะปรากฏจากความสัมพันธ์นั้นๆ 

คือ การกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะให้ผลลัพธ์ต่ออีกฝ่าย ซึ่งผลลัพธ์นี้ส่งผลให้เกิดความกังวลใจและ

ความไม่แน่นอนแก่องค์กร ความเชื่อถือนั้นเป็นพลังหรืออ านาจอย่างหนึ่งที่สามารถเอาชนะความกังวลใจ 

ความไม่แน่นอนและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ การรับรู้ความเชื่อถือของคนนั้น เกิดจากประสบการณ์ที่

เกิดขึ้น และยังกล่าวว่า ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นระหว่างกันและกัน โดยที่

ความเชื่อม่ันนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ทั้งหลายภายใต้รูปแบบของความสัมพันธ์

ของพันธะสัญญาและความเชื่อมั่น ซึ่งได้ก าหนดวิธีในการวัดความเชื่อม่ันไว้ 4 เรื่องดังนี้  

- ความน่าเชื่อถือของบริษัท 

- สินค้าและบริการมีคุณภาพดี 

- การท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจก่อนเป็นเจ้าของ 

- การรักษาสัญญาหรือค าพูด 

แนวคิดด้านตราสินค้า 

Lynn Upshaw แห่ง Upshaw Associate ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้า พบว่าตราสินค้ามิได้

เกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าและบริการเท่านั้น ตราสินค้ามีขอบข่ายท่ีกว้าง โดยแบ่งประเภทของตราสินค้าออก

เป็น 6 ประเภท ดังนี้ (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2549, หน้า 35-36 )  

1. ประเภทสินค้า (Product Brand) เป็นสินค้าที่จับต้องสัมผัสได้ ซึ่งคนจะนึกถึงเมื่อกล่าวถึงประเภทของ

สินค้า เช่น น้าอัดลมตราโค้ก รถยนต์ตราฮอนด้า  

2. ประเภทบริการ (Service Brand) ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ บริการอาจประกอบอยู่ในตัว

สินค้าก็ได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทบริการจะนึกถงึการบรกิารมากกว่าการให้ความส าคัญกับสินค้าเป็นวัตถุ

จับต้องได้ เช่น บริการสายการบิน บัตรเครดิต  

3. ประเภทบุคคล (Personal Brand) ซึ่งบุคคลแต่ละคนเปรียบเสมือนตราสินค้า ลักษณะบุคคลควรมี

จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ชาลี แชปปิน ซึ่งในปัจจุบันตราสินค้าประเภทบุคคลมีบุคลิกที่ชัดเจนมาก 

ด้านกีฬา เดวิด แบ็คแฮม ด้านเพลง ธงไชย แม็คอินไตย  

4. ตราสินค้าประเภทองค์การ (Organizational Brand) หรืออาจเรียกว่า Corporate Brand เช่น พรรค

การเมือง องค์กรธุรกิจ ไมโครซอฟท์ หรือเวอร์จิ้น เป็นต้น  

5. ตราสินค้าประเภทเหตุการณ์หรือกิจกรรม (Even Brand) เช่น คอนเสริต์ การแข่งขันกีฬา ซึ่งกิจกรรม

จะอยู่ในรูปของกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ความบันเทิงต่าง ๆ ที่สามารถช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ตรา

สินค้าเป็นที่รู้จัก เช่น Academy Fantasia ซึ่งทาให้ตราสินค้าของ True เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น  
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6. ตราสินค้าประเภทภูมิศาสตร์ (Geographic Brand) เช่น ประเทศ เมือง รีสอร์ต สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้หันมาสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ให้กับตนเอง หากเมืองแฟชั่นก็จะนึกถึงประเทศฝรั่งเศส  

จึงสรุปได้ว่าตราสินค้า คือ ส่ิงที่สร้างขึ้นเพื่อทาให้สินค้ามีความโดดเด่นและต่างไปจากคู่แข่ง เป็นทุกส่ิงทุก

อย่างที่ผู้บริโภคจะได้รับเมื่อได้ซ้ือสินค้าหรือบริการทั้งในด้านที่จับต้องได้ คือ คุณลักษณะและคุณสมบัติ

ของตราสินค้าต่าง ๆ ทางกายภาพของสินค้า บรรจุภัณฑแ์ละเครื่องหมายการค้า และส่ิงที่จับต้องไม่ได้ ซึ่ง

จะเป็นการเชื่อมโยงสินค้ากับผู้บริโภค เช่น การบอกถึงสถานภาพและภาพลักษณ์ของผู้ใช้ รวมถึงผู้บริโภค

สามารถรับรู้ถึงความน่าเชื่อถอืของตัวสินค้านั้น ๆ ได้ นั่นหมายถึงตราสินค้าสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มพร้อม

ทั้งทาการยกระดับให้กับตัวสินค้านอกเหนือจากคุณสมบัติทางกายภาพของตัวสินค้าเอง 

 

วิธีการด าเนินวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT 

ในเขตพื้นที่นครปฐม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (  Quantitative Research )และใช้แบบสอบถาม ( 

Questionnaire )เป็นเครื่องมอในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้ งนี้ได้ด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีใช้บริการปั้ม PT  ในเขตพื้นที่นครปฐม   

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ที่ใช้บริการปั้ม PT ในเขตพื้นที่นครปฐม ซ่ึงจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบไม่ทราบจ านวนของผู้ท่ีใช้บริการปั้ม PT  ในเขตพื้นที่นครปฐม ผู้วิจัยจึงใช้สูตรหากลุ่มตัวอย่างกรณีที่

ไม่ทราบจ านวนประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา ,2546 )ดังนี้ 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

e = ระดับค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

z = ค่าระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้ 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับในส าคัญ 0.05 มีค่า  Z=  1.96 

 และการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน

ในการเลือกตัวอย่างได้  5% (0.05)จึงได้กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ ได้ขนานของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสุ่ม

เท่ากับ 385คน โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างครั้งนี้เท่ากับ

400ตัวอย่าง 

 1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง สุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling)  แบบโควต้า

(Quota sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วน ในที่นี้คือการตรวจสอบปั้มน้ ามัน PT มีกี่สาขา

และน าไปหารขนาดตัวอย่างจะได้ 400/23 = 17.39 คือสอบถามกลุ่มตัวอย่างประมาณ 18 และ 17 คน

ต่อสาขา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น5 ส่วนดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้

เลือก ( Multiple Choice Question )ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา ใช้รถยนต์เพื่อ

กิจกรรมใด และรายได้ต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเติมน้ ามันปั้ม PTในเขตพื้นที่

นครปฐม ซึ่งเป็นลักษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก ( Multiple Choice Question) จ านวน 8ข้อ  

ส่วนที่3แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดของปั้มน้ ามัน PT ในเขตพื้นที่นครปฐม   

ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ 1,การส่งเสริมการขาย (Albert Frey)2,คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Aaker, 1991) 

3, คุณภาพด้านบริการ(Morgan & Hunt , 1994) รวมทั้งหมด 12 ข้อเพื่อใช้วัดระดับปัจจัยการตลาดที่

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PTในเขตพื้นที่นครปฐม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค 

(intervalScale)เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5ระดับ ให้เลือก

เพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อม่ันที่ส่งผลต่อผู้บริโภคของปั้มน้ ามัน PT ในเขตนครปฐม 

ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( intervalScale) 

เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกเพียงค าตอบ

เดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผลตามLikert  scale(ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2552) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยด้าน

การตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการปรับปรุงแก้ไขตนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความ

เที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre - test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach(Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา

วิจัยในครั้งนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.815 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง และ 

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (DescriptiveStatistics)  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด โดยค านวณหาร้อยละ(Percentage) 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด โดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นในตราสินค้า โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา 

ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความชื่อมั่นในตราสินค้า PT ในเขตพื้นที่ จังหวัด นครปฐมด้วยวิธีทางสถิติโดย

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฎิเสธสมมติ

ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของ 

ประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.4) ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 54.9) 

โดยมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 64.7) โดยประกอบอาชีพรับราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 31.8)ใช้รถยนต์เพื่อธุระส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ (ร้อยละ71.8 ) และมีรายได้เฉล่ีย

นอยู่ที่ 15000 – 20000 บาท (ร้อยละ 40.1)  

 ส่วนที่ 2 จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมในการเติมน้ ามันปั้ม PT  ในเขตนครปฐมของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกเติมน้ ามันจากปั้ม PT เพราะ  มีความสะดวก,ใกล้บ้านและที่

ท างาน ( ร้อยละ 26.6)และมีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ( ร้อยละ 39.3)  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้

บริการปั้ม PT ประมาณ 6 – 10 ครั้ง ( ร้อยละ 41.1 ) โดยเติมน้ ามันจากปั้ม 2 ครั้งต่ออาทิตย์ ( ร้อยละ 

35.1)  และจะเติมน้ ามันปั้ม PT เป็นประจ าเมื่อเริ่มออกเดินทาง( ร้อยละ 34.3) ซึ่งปกติจะเติมครั้งละ 

300 -500 บาท ( ร้อยละ  54.9) เติมในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 นาฬิกา ( ร้อยละ 31.6 )  ผู้บริโภค

มีความต้องการให้ปั้มน้ ามัน PT ตั้งสถานที่บริการโดยตั้ง ระหว่างการเดินทาง ( ร้อยละ 50.9)   

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT ใน

เขตพื้นที่นครปฐม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย ,ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้าน

คุณภาพการบริการ จากการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับเห็น

ด้วยเป็นระดับมาก ( Mean = 3.84) (S.D = 0.58 )   และพิจารณาในหลายด้านพบว่ามีระดับความเชื่อ

มันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ด้าน ได้แก่ด้าน การส่งเสริมการขาย ( Mean = 3.75) (S.D 

= 0.92) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Mean = 3.84) (S.D = 0.55) และ ด้านคุณภาพด้านบริการ ( Mean 

= 3.92) (S.D = 0.6)  

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.03) (S.D = 0.71 )   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมั่นในตราสินค้าจากความเชื่อมั่นในตราสินค้า PTที่มีคุณภาพที่ดี ( Mean = 4.13) 
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(S.D = 0.96 )   ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกใช้ตราสินค้าPT ที่มีคุณภาพบริการที่ดี ( Mean = 4.12) (S.D = 

0.88 )   ข้าพเจ้าให้ความส าคัญตราสินค้าPTที่ให้ความส าคัญคุณภาพการบริการที่ดี ( Mean = 3.83) 

(S.D = 0.85 )    

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงการแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

PTในเขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT ในเขต

พื้นที่ จังหวัดนครปฐมจากทั้งหมด  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด , ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ

ด้านคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เมื่อให้ปัจจัยการตลาดเป็นตัวแปร  

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT ในเขต

พื้นที่ จังหวัดนครปฐม มีท้ังหมด 3 ด้านประกอบด้วย การส่งเสริมการขาย , ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ , ด้าน

คุณภาพการบริการ และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยา

กรณ์ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT ในเขตพื้นที่ จังหวัด นครปฐม 4 ด้าน ดังนี้ 

 Y = 0.529 + (0.101)X1 + (0.209)X2 + (0.591)X3 

เมือ่ Y แทน ความเชื่อม่ันในตราสินค้า PT ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of Squares Df Mean  Square F Sig. 

(Regression) 

(Residual) 

97.806 

103.428 

3 

395 

 

32.602 

.262 

124.510 .000 

Total 201.234 398    

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta T Sig. 

(Constant)  0.529 0.198  2.674 0.008 

ด้านการส่งเสริมการตลาด X1 0.101 0.036 0.131 2.772 0.006 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ X2 0.209 0.56 0.163 3.697 0.000 

ด้านคุณภาพการบริการ X3 0.591 0.61 0.499 9.664 0.000 

R = 0.697ม R Square = 0.486, Adjusted R Square = 0.482 , Std Error of the Estimate = 0.512 
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 X1 แทน การส่งเสริมการตลาด 

 X2 แทน คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 X3 แทน คุณภาพการบริการ 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT 

ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ การส่งเสริมการตลาด , ด้าน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านคุณภาพการบริการ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT และสามารถ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

การส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT สนับสนุน 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT สนับสนุน 

ด้านคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT สนับสนุน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า PT ในเขตพื้นที่

นครปฐม โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

และคุณภาพด้านบริการเมื่อปั้มน้ ามัน PT ให้ความส าคัญในเรื่องปัจจัยการตลาด ในด้านส่งเสริมการขาย 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพด้านบริการจะท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น

เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าปัจจัยการตลาดนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดังนั้นตราสินค้า ปั้ม

น้ ามัน PT ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาดของตราสินค้าแต่ละด้านเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ดังนี้ 

1.การส่งเสริมการขาย  

กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายได้ในทันที ไม่ว่าจะในทางการโฆษณาหรือ

เครื่องมือการขาย ลักษณะการส่งเสริม การขาย เช่น มีการลด แลก แจก แถม หรือการลดราคาแบบ

ชั่วคราว  ถ้าองค์กรให้ความส าคัญในด้านนี้ จะท าให้เพิ่มยอดขายให้มากขึ้นเป็นการจูงใจที่มุ่งสู่เป้าหมายที่

ส าเร็จและผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้า เนื่องจากปัจจัยการตลาดแบบการส่งเสริมการขายส่งผลหรือมี

อิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

2.คุณภาพผลิตภัณฑ์  

สามารถพิจารณาคุณสมบัติส าคัญ 8 ด้าน คือ สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ  ความเชื่อถือได้  ความ

สอดคล้องตามท่ีก าหนด  ความทนทาน  ความสามารถในการให้บริการ  ความสวยงาม และการรับรู้

คุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินค้า โดยปัจจัยการตลาดในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ส าคัญอย่างย่ิง ชึ่งจะท าให้

เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า เนื่องจากปัจจัยการตลาดแบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อ

ความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

 

3.คุณภาพด้านการบริการ 
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การบริการจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกพึงพอใจและคุณภาพที่ผู้รับบริการรบัรู้ได้จะไม่เปลี่ยนตาม

ความประทับใจในสินค้าเสมอไป สามารถช่วยสร้างความแตกต่างและก าหนดต าแหน่งให้กับตราสินค้าและ

ส่งผลให้ องค์กรเกิดผลก าไร โดยปัจจัยการตลาดในแบบคุณภาพด้านการบริการส าคัญอย่างย่ิง ซ่ึงจะท าให้

เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า เนื่องจากปัจจัยการตลาดแบบคุณภาพด้านการบริการส่งผลหรือมีอิทธิพล

ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 20 ปีไม่เกิน 30 ปีโดยมีการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่จะเลือกเติมน้ ามันจากปั้ม PT เพราะ  มีความสะดวก  ใกล้บ้านและที่

ท างาน และส่วนใหญ่มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่ชักจูง โดยเติมน้ ามันจากปั้ม 2 ครั้งต่ออาทิตย์ ซึ่ง

ปกติจะเติมครั้งละ 300 -500 บาท   ซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการให้ปั้มน้ ามัน PT ตั้งสถานที่บริการโดยตั้ง 

ระหว่างการเดินทาง ผลที่ได้มาจากการส ารวจมีผลที่สอดคล้องกับผลการศึกษา กับแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องคือ คนส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการปั้มน้ ามันเพราะด้านการส่งเสริมการขาย ปั้ม PT มีการใช้บัตร

สะสมแต้มเพื่อแลกน้ ามัน มีการเติมน้ ามันแล้วแจกน้ าดื่ม ซ่ึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างย่ิง

และยังสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัยด้วย  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้บริหารปั้มน้ ามัน PT จะน า

ผลการวิจัยไปศึกษาและหาแนวทางด้านการส่งเสริมการตลาด น าไปปรับใช้ในการจัดการและประยุกต์ใน

การท าการตลาด เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าในอนาคตต่อไป 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.มีการใชด้้านส่งเสริมการขายมาช่วยในการตลาด 1.ขาดการโปรโมท การโฆษณา  

2.การที่ปั้มมีตลอดเส้นทาง ช่วยสร้างความสะดวกให้ผู้บริโภค 2.PT นั้นถือว่าเป็นปั้มที่มีคุณภาพแตย่ังไม่สามารถสู้กบัปั้ม

ใหญ่ได้ เพราะแรงการโฆษณา เช่น  PTT 

3.การที่ปั้มน้ ามันมีคุณภาพ ท าให้บริษัทเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า  

4.พนักงานมีความสามารถในการให้บริการ สามารถสร้างความพึง

พอใจให้กับผ็บริโภค 

 

5.การส่งเสริมการขาย ช่วยให้ผู้บริโภคเข้ามาใชบ้รกิารเพิ่มมากขึ้น  

 

สรุปผลการวิจัย 

1.จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมในการเติมน้ ามันปั้ม PT  ในเขตนครปฐมของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกเติมน้ ามันจากปั้ม PT เพราะ  มีความสะดวก,ใกล้บ้านและที่ท างาน ( 

ร้อยละ 26.6)และมีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ( ร้อยละ 39.3)  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้บริการปั้ม 

PT ประมาณ 6–10 ครั้ง ( ร้อยละ 41.1 ) โดยเติมน้ ามันจากปั้ม 2ครั้งต่ออาทิตย์ ( ร้อยละ 35.1) และ

จะเติมน้ ามันปั้ม PT เป็นประจ าเมื่อเริ่มออกเดินทาง( ร้อยละ 34.3) ซึ่งปกติจะเติมครั้งละ 300-500 
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บาท( ร้อยละ 54.9) เติมในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 นาฬิกา ( ร้อยละ 31.6)  ผู้บริโภคมีความต้องการ

ให้ปั้มน้ ามัน PT ตั้งสถานที่บริการโดยตั้ง ระหว่างการเดินทาง ( ร้อยละ 50.9)   

กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกเติมน้ ามันจากปั้ม PT  เพราะ มีความสะดวก

,ใกล้บ้านและที่ท างาน และอีกเหตุผลประการหนึ่ง คือ ปั้ม PT ได้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย  ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้เข้าไปใช้บริการปั้มน้ ามัน  PT ประมาณ 6 – 10 ครั้ง โดยเติมน้ ามันจากปั้ม 2 ครั้งต่อ

อาทิตย์ และจะเติมน้ ามันปั้ม PT เป็นประจ าเมื่อเริ่มออกเดินทาง ซึ่งปกติจะเติมน้ ามันครั้งละ 300 -500 

บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเติมในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 นาฬิกา ซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการ

ให้ปั้มน้ ามัน PT ตั้งสถานที่บริการโดยตั้ง ระหว่างการเดินทาง เพื่อความสะดวกในการเติมน้ ามัน 

2. จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า PT ในเขตพื้นที่นครปฐมอยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นระดับมาก (  Mean = 3.84) (S.D = 0.58 )   

และพิจารณาในหลายด้านพบว่ามีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ด้าน ได้แก่ 

การส่งเสริมการขาย ( Mean = 3.75) (S.D = 0.92) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Mean = 3.84) (S.D = 0.55) 

และอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ คุณภาพด้านบริการ ( Mean = 3.92) (S.D = 0.6) ซึ่งมากกว่า

ปัจจัยในด้านอื่นๆ โดยความรู้สึกของผู้ใช้บริการที่รู้สึกได้รับส่ิงเหนือกว่าสินค้าและการบริการที่จ่ายไป และ

คุณภาพที่ผู้ใช้บริการรับรู้ได้จะไม่เปล่ียนตามความประทับใจในสินค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้ใช้บริการ (Aaker ,1991) ซึ่งผลการวิจัยที่ได้มาสามารถบอกได้ว่า ปัจจัยการตลาดเป็นส่ิงส าคัญที่ท าให้

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT 

3. จากผลการศึกษาปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT พบว่าปัจจัยการตลาด 

ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า PT ในเขตพื้นที่นครปฐม  เพียง 3 ด้านประกอบไปด้วย ด้าน

ส่งเสริมการขาย ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพด้านบริการ  กล่าวคือ เมื่อปั้มน้ ามัน PT ให้

ความส าคัญในเรื่องปัจจัยการตลาด ในด้านส่งเสริมการขาย ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพด้าน

บริการจะท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยการตลาดทั้ง 3 ด้านส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาด อาจจะเพราะว่า

ความรู้สึกของผู้ใช้บริการที่รู้สึกได้รับส่ิงเหนือกว่าสินค้าและการบริการที่จ่ายไป และคุณภาพที่ผู้ใช้บริการ

รับรู้ได้จะไม่เปลี่ยนตามความประทับใจในสินค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ (Aaker ,1991) 

จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันในตราสินค้า PT ได้ง่ายขึ้น  

 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขา

การตลาด ที่ได้ให้ความรู้ การชี้แนะ ตรวจทาน และแก้ไขบกพร่องและให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัยใน

งานวิจัยตลอดจนการให้ค าปรึกษา และผู้วิจัยต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการปั้มน้ ามัน PT ในเขต

พื้นที่นครปฐม ท่ีอนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถามซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้

มีความสมบูรณ์ครบถ้วนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY  

ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร ์

นภนนท์ หอมสุด1, กชนิภา บัวมณี2 และนภัสวรรณ ชูจันทร์*3 

 

Service quality factor affecting brand trust through EVEANDBOY  

of female consumers at Siam Square 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ี

ใช้คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จ านวน400 ชุด มีค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.946 โดยสถานท่ีเก็บข้อมูลแบบสอบถามคือ บริเวณร้าน EVEANDBOY ในสยามส

แควร์ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและท าการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis: MRA) ซึ่งผลการวิจัยคือ ด้านความน่าเชื่อและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการรับประกัน 

และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึง

เห็นได้ว่า EVEANDBOY  ควรให้ความส าคัญในด้านความน่าเชื่อและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการรับประกัน 

และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณภาพการบริการ

ท้ัง 4 ด้าน เพื่อให้การบริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค หากการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง จะส่งผลให้

ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในตราสินค้าและผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจและรับมือ

กับสภาวะการแข่งขันของคู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 

ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

 

Abstract 

 Objective or purpose of this research is to study Service quality factor affecting brand trust through 

EVEANDBOY of female consumers  at Siam Square. The Quantitative Research Method is used for a predictive 

equation, data collectionsamplesfrom the female consumers around the shop EVEANDBOY Siam Square, and 

structured techniques used is questionnaires total 400 sets, which statistic reliability coefficient index result is 

0.946. From the data studies,percentage, mean, and standard deviation, Descriptive Statistics Analysis are used to 

describe data analysis and run a Hypothesis test uses Multiple Regression Analysis(MRA), where the research show 

outcome of Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy  influenced to Brand Trust in a significant statistics 

result of 0.05.Consequently EVEANDBOY shall give priority to the four (4) factors of service quality, Reliability, 
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Responsiveness, Assurance and Empathy, where customers give a significant value from study research.To 

provideservice as customer expectation, as a result customers shall have Brand Trust. The study research is useful 

with thoughtfully prepared business plan for entrepreneursenter the business world prepared, ready to run the 

business and ready to compete to other entrepreneurs.  

Key Word: Service Quality, Brand Trust 

 

บทน า 

 การเข้าสังคมในปัจจุบันคนในสังคมจะให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างย่ิง  จึงท าให้

คนในสังคมหันมาสนใจการดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเข้ากับสังคมได้  ซึ่ง

นอกเหนือจากการแต่งตัวให้เข้ากับสังคมในยุคสมัยนั้นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมให้ความส าคัญ นั่นคือ 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง จึงท าให้เกิดเป็นธุรกิจเวชส าอางซึ่งจะเห็นว่ามีมากมายหลากหลายแบ

รนด์ในตลาดธุรกิจ ท าให้สภาวะการแข่งขันของธุรกิจเวชส าอางเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ

ธุรกิจจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่เป็นคุณภาพการบริการที่เข้ามา

เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

 คุณภาพการบริการเป็นส่ิงที่ผู้บริโภคจะประเมินด้วยตัวของผู้บริโภคเอง หากการบริการที่ผู้บริโภค

ได้รับเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความประทับใจในตราสินค้า จนน าไปสู่

การเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า ซึ่งจะเห็นว่าในทางธุรกิจผู้บริโภคมีความส าคัญเป็นอย่างมาก การสร้าง

ความเชื่อม่ันในตัวสินค้าจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น เพราะเมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อม่ัน ไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์จะ

ท าให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

 ในปัจจุบัน“ EVEANDBOY ” เป็นธุรกิจเวชส าอางที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคเป็น

อย่างมาก มีชื่อเสียงและถูกกล่าวถึงมากที่สุด เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มุ่งให้ความส าคัญทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์

และคุณภาพการให้บริการ กล่าวคือ  เป็นธุรกิจที่รวบรวมหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์และแบรนด์ต่างๆ 

รวมถึงมีการบริการที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค สามารถรับมือกับกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามา

ใช้บริการเป็นจ านวนมากได้อย่างทั่วถึง ซ่ึงจะเห็นว่าปัจจุบันคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นคุณภาพการบริการที่ดีและโดดเด่นจึงท าให้ EVEANDBOY ประสบ

ความส าเร็จและสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานครได้ 

 ตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า EVEANDBOY โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์เท่านั้น เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจชั้นน าทางด้านแฟชั่นที่หลากหลายและ

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงใช้บริการธุรกิจเวชส าอางมากกว่าเพศชาย จึงเป็นที่น่าสนใจในการท าการศึกษาเป็น

อย่างย่ิงเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ของ

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงสยามสแควร์ รวมไปถึงผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินกิจการ และสร้างข้อได้เปรียบให้แก่คู่แข่งขันอีกด้วยเช่นกัน 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า EVEANDBOY 

ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ กล่าวคือ คุณภาพการบริการเป็นส่ิงส าคัญอย่างย่ิง

ต่อธุรกิจบริการ โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่าการบริการนัน้เป็นไปตามความ

คาดหวังของตนหรือไม่ ซ่ึงจะเห็นว่าหากการบริการเปน็ไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความประทับใจ

ต่อการบริการ แต่หากการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความรู้สึกไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใช้บริการอีก )อเนก 

สุวรรณบัณฑิต, 2550) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันในตราสินค้า กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความไว้วางใจที่จะรู้สึก

มั่นใจหรือเชื่อมั่นต่อสินค้าหรือบริการ เป็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า ซ่ึงเกิด

จากการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริโภคกับผู้ให้บริการ )ณัฐธิดา สระธรรม และไกรชิต สุตะเมือง , 2557) 

 ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นสามารถประเมินได้จากความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ โดยผู้

ให้บริการแต่ละรายจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับริการแตกต่างกัน การประเมินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

ผู้รับบริการรับบริการเสร็จเรียบร้อย และจะน าการบริการนั้นมาเปรียบกับข้อตกลงก่อนการใช้บริการที่ผู้

ให้บริการก าหนดไว้ หากบรรลุวัตถุประสงค์ผู้รับบริการ ความเชื่อม่ันจะเกิดขึ้น (Morgan & Hunt,1994) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)          ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

 

   

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ปัจจัยคุณภาพการบรกิาร ได้แก่ ด้านส่ิงที่สัมผัส

ได้ )Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและ

ไว้วางใจได้ )Reliability), ด้านการตอบสนอง 

)Responsiveness), ด้านการรับประกนั 

)Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล )Empathy) 

ปัจจัยด้านความเชือ่มั่นในตราสินค้า 
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 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์  ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย         

   ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ดังนี้                      

 1.1  𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

  n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง       

             e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง                                                                                           

  Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้                                                                                                                           

  p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก าหนด 

p=0.5)   

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้

ก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% 

(0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)                  

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง   

  1.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ 

ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การ

ค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 

2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น

ในตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์” เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็น

ค าถามปลายปิด (Close-ended question) ค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบ

ข้อที่เหมาะสมที่สุดจ านวน 5 ข้อ  

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของการเข้าในบริการร้าน EVEANDBOY ของผู้ตอบ

แบบสอบถามซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ค าตอบหลาย

ตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุดจ านวน 7 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของร้าน EVEANDBOY จ านวน 5 ด้าน 

ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) 

มี 5 ระดับ   
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 ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน Brand Trust ความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY จ านวน 3 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล

ประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ 

 ส่วนที่ 5 คือ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้าน EVEANDBOY ในสยามส

แควร์ 

ขั้นตอนการวิจัย 

  1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ

บทความท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงคุณภาพการบริการของร้าน EVEANDBOY ในสยามสแควร์และได้ใช้

มาตราวัดคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) ของ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ 

(Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), 

ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) มาใช้ในการท า

แบบสอบถาม 

  2. ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้   

 3. น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิพิจารณาจ านวนทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้าน 

ความถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาในด้านความเที่ยงตรง (Validity) ของ

แบบสอบถาม  

 4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ จ านวน 30 ชุด และน ามา

วิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 

ของครอนาคได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.981 

 5.น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลของ

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามแสควร์ จ านวน 400 ชุด 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อ

หาค่าสถิติดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) และส าหรับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความ

เชื่อมั่นในตราสินค้า โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยท าการทดสอบสมมุติฐาน

เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น  ในตราสินค้าด้วย
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คา Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 

– 25 ปี (ร้อยละ 89.3) สถานภาพเป็นโสด (ร้อยละ 96.5) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 

91.5) ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศึกษา (ร้อยละ 90.0) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ

15,000 บาท (ร้อยละ 81.8) 

 ส่วนที่  2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคของร้าน EVEANDBOY พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้บริการร้าน EVEANDBOY เดือนละครั้ง (ร้อยละ 72.3) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า (ร้อยละ 56.5) ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้

บริการจะเป็นช่วงเวลาระหว่าง 15.01 – 18.00 น. (ร้อยละ 44.8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการแต่ละ

ครั้งมีมูลค่า 501 – 1,500 บาท (ร้อยละ 60.8) มีสาเหตุที่ตัดสินในเข้าใช้บริการเนื่องจากมีการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท (ร้อยละ 38.5) มีเพื่อนเป็นผู้ร่วมเดินทางมาซื้อกับ (ร้อยละ 62.8) และ

รู้จักร้าน EVEANDBOY จากสื่อสารโดยค าแนะน าของเพื่อน (ร้อยละ 52.0) 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านส่ิงที่

สัมผัสได้  (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  (Reliability), ด้านการตอบสนอง 

(Responsiveness), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 

(Empathy) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้าอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

มีระดับความเชื่อม่ันความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ (Tangibles) (Mean 

= 4.04 และ S.D. = 0.55 ), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) (Mean = 4.03 และ S.D. 

= 0.55), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) (Mean = 3.94 และ S.D. = 0.56), ด้านการรับประกนั 

(Assurance) (Mean = 4.11 และ S.D. = 0.53) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) 

(Mean = 3.67 และ S.D. = 0.84) 

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้านมาก (Mean = 4.16 และ S.D. = 0.66) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี 

(Mean = 4.19 และ S.D. = 0.71), ผู้บริโภคให้ความส าคัญตราสินค้า EVEANDBOY ที่ให้ความส าคัญ

คุณภาพการบริการที่ดี (Mean = 4.14 และ S.D. = 0.73) และ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ตราสินค้า 

EVEANDBOY ที่มีคุณภาพการบริการที่ดี (Mean = 4.15 และ S.D. = 0.70) 

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพการบริการที่

อิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหคุูณของคุณภาพการบริการท่ีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันใน

ตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญงิในสยามสแควร์ 

แหล่งความแปรปรวน SUM of Squares Df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 

ส่วนที่เหลือ(Residual) 

80.941 

90.375 

5 

394 

16.188 

0.299 

70.574 0.000 

Total 171.316 399    

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ 

(Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), 

ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง

ปรากฏในตารางที่ 2                                                                                       

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเม่ือใช้ปัจจัยคุณภาพการบริการของตราสินค้า EVEANDBOY เป็น

หลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  0.962 0.209  4.616 0.00 

ส่ิงที่สัมผัสได้ X1 -0.114 0.082 -0.095 -1.386 0.167 

ความน่าเชือ่ถอืและไว้วางใจได้ X2 0.219 0.100 0.179 2.188 0.029 

การตอบสนอง X3 0.293 0.108 0.252 2.762 0.007 

การรับประกัน X4 0.261 0.091 0.212 2.864 0.004 

การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล X5 0.149 0.53 0.191 2.832 0.005 

R = 0.69, R Square = 0.472, Adjusted R Square = 0.466, Std. Error of the Estimate = 0.47893 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์เพียง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความ

น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), ด้านการรับประกัน 

(Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) และไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า คือ ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ (Tangibles)  ดังปรากฏในตารางที่ 2  

 จากการแสดงผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเ ขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

  Y = 0.962 + (0.179)X2  +(0.252)X3 + (0.212)X4 + (0.191)X5  

เมื่อ  Y แทน ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า EVEANDBOY  

            X2 แทน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ดา้นความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

                     X3 แทน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนอง                              

            X4แทน ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ดา้นการรบัประกัน                                          

             X5 แทน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล         
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 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), 

ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy)ส่งผลให้คุณภาพ

การบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดัง

แสดงในตารางที่ 3   

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจยั 

คุณภาพการบรกิารในด้านส่ิงที่สัมผัสได้ ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินคา้ EVEANDBOY ไม่สนับสนุน 

คุณภาพการบรกิารในด้านความนา่เชือ่ถือและไว้วางใจได้ ที่ส่งผลทางบวกต่อความเชือ่มั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY 

สนับสนุน 

คุณภาพการบรกิารในด้านการตอบสนอง ที่ส่งผลทางบวกต่อความเชือ่มั่นในตราสินค้า EVEANDBOY สนับสนุน 

คุณภาพการบรกิารในด้านการรับประกัน ที่ส่งผลทางบวกต่อความเชือ่มั่นในตราสินค้า EVEANDBOY สนับสนุน 

คุณภาพการบรกิารในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ที่ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY 

สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้าน EVEANDBOY พบว่าส่วนใหญ่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านเดือนละครั้ง )ร้อยละ 72 .3)  ประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่

ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแต่งหน้า )ร้อยละ 56 .5) โดยช่วงเวลาที่นิยมเข้า

ใช้บริการเป็นช่วงเวลาระหว่าง 15. 01 – 18. 00 น) . ร้อยละ 44.8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการแต่ละ

ครั้งส่วนใหญ่มีมูลค่า 501 – 1, 500 บาท (ร้อยละ 60 .8) สาเหตุที่ตัดสินเข้าใช้บริการเนื่องจากมีการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท )ร้อยละ 38 .5) มีเพื่อนเป็นผู้ร่วมเดินทางเข้าใช้บริการ )ร้อยละ 

62.8) รู้จักร้าน EVEANDBOY จากส่ือโดยค าแนะน าของเพื่อน )ร้อยละ 52 .0) กล่าวคือผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้บริการเดือนละครั้ง โดยส่วนใหญ่ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามชื่นชอบเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแต่งหน้า ซ่ึงช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการเป็นช่วงเวลา

ระหว่าง 15. 01 – 18. 00 น. มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งมูลค่า 501 – 1, 500 บาท สาเหตุ

ส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการเนื่องจากมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประเภท และมี

เพื่อนเป็นผู้ร่วมเดินทางมาซื้อ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักร้าน EVEANDBOY จากค าแนะน า

ของเพื่อน 

 2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความ

เชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก )Mean = 3.92 และ S.D. = 0.58  (และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  มีระดับความ

เชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ (Tangibles)  ) Mean = 4.04และ 

S.D. = 0.55(, ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability)  ) Mean = 4.03 และ S.D. = 0.55), 

ด้านการตอบสนอง  (Responsiveness)  ) Mean = 3.94 และ S.D. = 0.56) , ด้านการรับประกัน 

(Assurance)  ) Mean = 3.94 และ S.D. = 0.56)และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) 
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)Mean = 3.67 และ S.D. = 0.84) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับแต่ละด้านเท่าๆกัน 

กล่าวได้ว่าผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้ จะพิจารณาจากคุณภาพการบริการที่คาดหวัง 

เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นส่ิงที่ผู้บริโภคประเมินจากการใช้บริการตามความคาดหวังของตน )อเนก 

สุวรรณบัณฑิต, 2550) ซึ่ง หากคุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดเป็นความ

ประทับใจและเชื่อมั่นต่อตราสินค้าในที่สุด 

3. จากผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์  พบว่าปัจจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าEVEANDBOY เพียง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

ได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการ

เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) และไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า คือ ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ 

(Tangibles) กล่าวคือ หากตราสินค้า EVEANDBOY ให้ความส าคัญในเรื่องด้านความน่าเชื่อถือและ

ไว้วางใจได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), ด้านการรับประกัน (Assurance)และ

ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

 เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

โดยผู้บริโภคจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการบริการจากการใช้บริการตามความคาดหวังของตน หากการ

บริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความประทับใจต่อการบริการ )อเนก สุวรรณบัณฑิต , 2550) 

ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า  จากผลการวิจัยจะเห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญคุณภาพ

การบริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  (Reliability), ด้านการตอบสนอง 

(Responsiveness), ด้านการรับประกัน  (Assurance)และด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า เป็นรายบุคคล 

(Empathy) ดังนั้นตราสินค้า EVEANDBOY  จึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการทั้ง 4 ด้าน 

เพื่อให้คุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค และน ามาซึ่งความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY ของผู้บริโภค เพื่อให้ตราสินค้า EVEANDBOY มีความโดดเด่นจากคู่แข่งขัน  และ

สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

 จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการของร้าน EVEANDBOY ในสยามสแควร์ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตราสินค้า EVEANDBOY เป็นที่รู้จักและกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงให้การ

ยอมรับในมาตรฐานคุณภาพบริการพอสมควร แต่ผู้ประกอบการควรจะน าข้อมูลต่างๆ จากผลการวิจัยมา

พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY 

มากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละด้านของคุณภาพการบริการดังต่อไปนี้ 

1.ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ (Tangibles) จากผลการวิจัยพบว่าเป็นปัจจัยคุณภาพการบริการที่ไม่ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ดังนั้นธุรกิจจึงไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากนัก เนื่องจาก

เป็นปัจจัยท่ีไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้ามากขึ้น 
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2.ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) จากผลการวิจัยพบว่าเป็นปัจจัยคุณภาพการ

บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญ คือจัดการ

ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยให้ความรู้และปลูกฝังให้พนักงานมีจรรยาบรรณในอาชีพ

ของตน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

3.ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) จากผลการวิจัยพบว่าเป็นปัจจัยคุณภาพการบริการที่

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญ ในการตอบสนองการ

บริการอย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของลูกค้า 

4.ด้านการรับประกัน (Assurance) จากผลการวิจัยพบว่าเป็นปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญ ที่จะรับประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับ

การให้บริการจากพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและดีที่สุด  

5.ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) จากผลการวิจัยพบว่าเป็นปัจจัยคุณภาพการ

บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY และมีค่าเฉล่ียที่ต่ าที่สุด จึงเป็นส่ิงแรกที่ร้าน 

EVEANDBOY ควรปรับปรุงคือการปลูกฝังให้พนักงานมีจรรณยาบรรณในอาชีพ ไม่เพียงแต่ขายได้แต่

ควรให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดเป็นความภักดี ท าให้ลูกค้ามีความเชื่อม่ันและเกิดการซื้อซ้ า 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงเฉพาะในสยามสแควร์เท่านั้น ดังนั้น 

การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในสาขาอื่นๆ ว่ามีความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

EVEANDBOY มากน้อยเท่าใด เพื่อจะได้น าผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันในแต่ละ

สาขา 

 2.ควรท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเชื่อมั่นในตราสินค้าเป็นเรื่องของความรู้สึกและ

ความคิดเห็นส่วนบุคคลที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูล

ส าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทนี้จะได้น าไปปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการรักษากลุ่มผู้บริโภคที่สร้างผล

ก าไรให้มีความเชื่อม่ันในตราสินค้าต่อไป 

 3.ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆเพิ่มเติมที่มีอิทธิผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า นอกเหนือจาก

การศึกษาคุณภาพการบริการ เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้นั้นมาเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการของร้าน EVEANDBOY ได้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุด 
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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณร้าน EVEANDBOY ที่อนุญาต

ให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถาม และต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 

ที่ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนผู้ท าวิจัยมาตลอด จนท าให้ผลวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี 

 

  



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1297 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่6):  

 คณะพาณิชย์. 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, ฐาปนีย์ แซ่อ่อง และสิตานันท์ วงสกุลไพศาล. (2556). คุณภาพการบริการที่ส่งผล

 ต่อการเชื่อมตัวตนระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้าการบินไทย ของผู้บริโภคในเขต

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล:มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, พัชรรัฐ ผิวสุข และสุธาดา บ่างสมบูรณ์. (2557). คุณภาพการบริการและความภักดี

 ในตรา สินค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี อยุธยา: มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

 เพชรบุรี. 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, วิลาวัลย์ กิจบ ารุง และศศิปรียา พรชยัเรืองเดช. (2557). ปัจจัยด้านคุณภาพการ

 บริการที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า DTAC ของกลุ่มวัยรุ่นจามจุรีสยามสแควร์: 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. 

ณักษ์ กุลิสร์ และอัคร์วิชญ์ เชื้ออารย์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในแบรนด์ “Greyhound” ของ

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร: วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. 

ธานินทร์ ศิลปจารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: 

 โรง พิมพ์เจริญพัฒน์. 

ธัชพล ใยบัวเทศ. (2556). ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท

 หลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิติธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ท็อป. 

ประสพชัย พสุนนท์. (2555). วิธีการเลือกตัวอย่างแบบคัดกรอง. กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์ท็อป 

 จ ากัด. 

สมฤดี ธรรมสุรัต. (2554). ปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อ

 ตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

Baanjomyut. (2559). ความหมายของการจัดล าดับช่วงชั้นทางสังคม. ค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559, จาก

 http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/24.html 

Newplus. (2559). ประวัติความเป็นมาร้าน EVEANDBOY. ค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559, จาก 

 http://www.newsplus.co.th/28412  

 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1298 

   
   กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานตาม 

มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ในจังหวัดมุกดาหาร 

นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา1* และศรัณย์ พิมพ์ทอง2 

The psycho – socio factor involved in working behavior with 

Ethics standard of the police offices in Mookdarna provine 

Nattakorn Vorachetbancha1  and Saran Pimthong2 

 
1นิสิตระดับปรญิญาโท สาขาวิชาการวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10110 

2อาจารย์ประจ าสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand 

2Lecturer in Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University 

*Corresponding author, E – mail address: nut_pa9@hotmail.com, nutpa27@gmail.com, Tel: 086-2019545 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอ านาจในการท านายของกลุ่มตัวแปร

ลักษณะทางจิตและกลุ่มตัวแปรลักษณะทางสังคมท่ีร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมท้ังด้าน

รวมและด้านย่อย และตัวแปรท่ีส าคัญในการท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมท้ังในกลุ่มรวมและกลุ่ม

ย่อย ท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมต่างๆ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 291 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินค่า 6 

ระดับ จ านวน 1 ฉบับ (7 ตอน) โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการและน าแบบวัดมาปรับปรุง มีค่าความเชื่อม่ัน

แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ระหว่าง .61 - .93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและ

แบบเป็นขั้น ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรม ได้ร้อยละ 70.7 โดยมีตัวท านายส าคัญท่ีสุด คือ เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม 

บุคลิกภาพแบบมีสติ การรับรู้บรรยากาศองค์การ การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม และการปฏิบัติตามหลักศาสนา 

ค าส าคญั: ปัจจัยทางจิตสังคม พฤติกรรมการท างาน จริยธรรม ต ารวจ 

Abstract 

 This article is a part of the psycho-socio factors involved in working behavior with ethics standard of the 

police officers in mookdaharn province which aims to study the power of prediction of psychological variable and 

social variable. The two variables work to predict working behavior with ethics standard both as the whole and 

individual aspects and the important variable to predict working behavior with ethics standard as the whole and 

individual aspects with various bio-social from 291 samplers and data collection by 6 level – rating scale (7 parts) 

by the researcher in accordance with the action definition and its improvement. The reliability of alpha-coefficient 

is .61 - .93. The data were analyzed by Enter and stepwise multiple regression analysis. The results founded the 

psychological variable and social variable can work with the prediction of working behavior with ethics standard at 

70.7%. The important predictors were Positive attitude towards working behavior with ethics standard, conscious 

personality, the organizational climate, the perception of norms and religious practice respectively. 

Keywords: psycho-socio factors/working behavior/ethics/police officers 
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บทน า 

 ต ารวจเป็นงานที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก เมื่อประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อน ต ารวจเป็นกระบวนการยุติธรรมข้ันแรกในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

และมีส่วนส าคัญต่อความสงบสุขของสังคม ถ้าต ารวจไม่มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สังคมนั้นจะขาด

ความสงบสุข ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มคุณภาพต ารวจให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นหลัก

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ (พานทอง สุวรรณจูทะ, 2537, น. 2) ประกอบกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ

มีกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 

2) ก าหนดให้ข้าราชการต ารวจทุกนายจะต้องประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554) และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจอย่างเคร่งครัด (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2555, น. 5) 

 จากข้อมูลของกองกฎหมาย ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้รวบรวมสถิติ

ข้อมูลการกระท าผิดและถูกลงโทษของข้าราชการต ารวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จากจ านวน 5,986 

นาย เป็น 6,497, 4,627, 2,780 และ 3,556 นาย ตามล าดับ โดยมีประเด็นความผิดเกี่ยวกับการละทิ้ง

หน้าที่ ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 

 บกพร่องของพนักงานสอบสวน และประพฤติตนไม่เหมาะสม (นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา , 2559, 

น. 2 อ้างอิงจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 2557) จากสภาพปัญหาด้านวินัยดังกล่าวสอดคล้องกับผล

การศึกษาของอดุลย์ ณรงค์ศักดิ์, ปรีดา เปี่ยมวารี, และสุมนทิพย์ จิตสว่าง (2556) ได้ท าการศึกษา

จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ และได้ข้อสรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิชาชีพต ารวจ คือ ปัญหาการใช้

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ตรงไปตรงมา การเลือกปฏิบัติในการให้ความเป็นธรรม

แก่ประชาชน การรับเงินในการวิ่งเต้นคดี การจับแพะ การวิ่งเต้นเพื่อซื้อต าแหน่ง การท าตัวรับใช้

นักการเมืองหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล และ การท าตัวฟุ้งเพ้อฟุ่มเฟือย ดังนั้นจึงควรศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ เพราะลักษณะทางจิตและจิต

ลักษณะของบุคคล ซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนกลางในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล

ต่อการเป็นผู้น า และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม (สุชาดา ชลานุเคราะห์ , 2552, น. 6 อ้างอิง

จากดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550, น. 6) 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เพราะว่า

จริยธรรมเป็นบทบาทส าคัญอีกประการหนึ่งในการท างาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการกระท า

หรือไม่กระท าของบุคคลในการท างาน โดยรับรู้จากผลของการกระท าที่เป็นประโยชน์และโทษจากผลการ

กระท า และจริยธรรมในการท างานจึงเป็นพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนาของข้าราชการ (ดวงเดือน พันธุม

นาวิน, 2538, น. 117-118) โดยการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาหาปัจจัยทางจิตสังคมที่ส าคัญของพฤติกรรม

การท างานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ โดยน าหลักคิดตามหลักพุทธธรรม (พระธรรม

ปฏิก, 2546, น. 11, 17-18) เป็นกรอบแนวคิดในการประมวลเอกสารสาเหตุส าคัญของการเกิด

พฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็น

สาขาวิชาแบบสหวิทยาการ และท าการศึกษาทั้งลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคม เพื่อร่วมกันท านาย
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พฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมได้ชัดเจนย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาลักษณะชีวสังคม

ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ ระดับการศึกษา ชั้นยศ และภูมิล าเนา ร่วมด้วย ผู้วิจัย

คาดหมายว่าการวิจัยนี้จะช่วยบ่งชี้ปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญแบบบูรณาการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการเสริมสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ

ต ารวจ ในจังหวัดมุกดาหาร 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าวิธีการคิดตามหลักพุทธธรรม (พระธรรมปฏิก, 2546, น. 11-18) 

มาเป็นแนวทางการวิเคราะหส์าเหตุของพฤติกรรม โดยวิธีการคิดตามหลักพุทธธรรมได้กล่าวว่า การที่

บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดๆ ก็ตามเกิดจาก 2 ลักษณะ ท่ีมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ได้แก่ ลักษณะ

ทางจิต และลักษณะทางสังคม มาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ลักษณะทางจิต (เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม บุคลิกภาพแบบมีสติ การปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา ความผูกพันต่อวิชาชีพ) และลักษณะทางสังคม (การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม และการ

ลักษณะทางจิต 

1. เจตคติที่ดตี่อการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรม 

2. บุคลิกภาพแบบมีสต ิ

3. การปฏิบัติตามหลักศาสนา 

4. ความผูกพันต่อวิชาชีพ 

ลักษณะทางสังคม 

1. การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม 

2. การรับรู้บรรยากาศองคก์าร 

พฤติกรรมการท างานตามมาตรฐาน 

จริยธรรม 

1. ด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ด้านเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3. ด้านปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านจิตส านึกความเป็นผู้พทิักษ์สันติราษฎร์ 

5. ด้านยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์

ส่วนตน 

6. ด้านกล้ายืนหยัดกระท าในส่ิงที่ถูกตอ้ง 

ลักษณะชีวสังคม 

อายุ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ ระดับการศึกษา ชั้นยศ ภูมิล าเนา 
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รับรู้บรรยากาศองค์การ) สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมทั้งในด้าน

รวมและด้านย่อย (ด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านเคารพสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน ด้ านปฏิบัติหน้ าที่อ ย่างมีประ สิทธิภาพ ด้ านจิตส านักความเป็น

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้านยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน และด้านกล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่

ถูกต้อง) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ศึกษา คือ ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 15 สถานีต ารวจ 

ซึ่งมีทั้งหมดจ านวน 874 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตรส าเร็จรูปของ ยามาเน่ 

(Yamane. 1967: 886) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ 274 คน ผู้วิจัยเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

เป็น 291 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสถานีต ารวจที่

เป็นไปตามสัดส่วนของประชากร (Proportionated Stratified random sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบวัดจ านวน 7 ฉบับ มีลักษณะ

เป็นมาตรวัดประเมินรวมค่า 6 ระดับ ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม แบบวัด

เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีสติ แบบวัดการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา แบบวัดความผูกพันต่อวิชาชีพ แบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม และแบบวัดการรับรู้

บรรยากาศองค์การ ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับอยู่ระหว่าง .61-.93 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percent) และใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้น (Enter and Stepwise Multiple Regression Analysis) 

เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัย 

 ในการน าเสนอผลการวิจัยส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและผล

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม

ด้านรวมและด้านย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งมีจ านวน 291 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 289 คน คิดเป็น

ร้อยละ 99.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 22-44 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 มีการศึกษาต่ ากว่า

ปริญญาตรี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีระยะเวลาปฏิบัติราชการอยู่ระหว่าง 1-22 ปี จ านวน 

168 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีชั้นยศประทวน จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีลักษณะงาน

ป้องกันและปราบปราม จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 และมีภูมิล าเนาชนบท จ านวน 231 คน 

คิดเป็นร้อยละ 79.4 
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 2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านรวมและด้านย่อย เม่ือพิจารณาจากภาพประกอบ 2  

 2.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรม พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม ได้ร้อยละ 70.7 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ

การท างานตามมาตรฐานจริยธรรม บุคลิกภาพแบบมีสติ การรับรู้บรรยากาศองค์การ การรับรู้บรรทัดฐาน

ทางสังคม และการปฏิบัติตามหลักศาสนา ทั้งนี้ตัวแปรส าคัญที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ

การท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบ ค่าท านายสูงสุดใน

กลุ่มภูมิล าเนาเมือง โดยตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมได้ร้อยละ 77.1 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อการ

ท างานตามมาตรฐานจริยธรรม ความผูกพันต่อวิชาชีพ การปฏิบัติตามหลักศาสนา และการรับรู้บรรยากาศ

องค์การ 

 2.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พบว่า ตัวแปร

ลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรมด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ร้อยละ 22.6 ตัวแปรที่

เข้าท านาย ได้แก่ การรับรู้บรรยากาศองค์การ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม และการ

รับรู้บรรทัดฐานทางสังคม ทั้งนี้ตัวแปรส าคัญที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การรับรู้บรรยากาศองค์การ 

เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบค่าท านายสูงสุดในกลุ่มภูมิล าเนาเมือง โดยตัวแปร

ลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรมด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ร้อยละ 62.6 ตัวแปรที่

เข้าท านาย ได้แก่ การรับรู้บรรยากาศองค์การ และการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
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ภาพประกอบ 2 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขัน้ของพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรมด้านและรายด้าน 

 2.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร

ลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านเคารพสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน ได้ร้อยละ 51.5 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรม การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม บุคลิกภาพแบบมีสติ และการปฏิบัติตามหลักศาสนา ทั้งนี้ตัวแปร

ส าคัญที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เมื่อพิจารณาในกลุ่ม

ย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบค่าท านายสูงสุดในกลุ่มอายุน้อยโดยตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร

ลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านเคารพสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนได้ร้อยละ 57.7 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรม บุคลิกภาพแบบมีสติ และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม 
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 2.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร

ลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพได้ร้อยละ 59.9 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรม ความผูกพันต่อวิชาชีพและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม ทั้งนี้ตัวแปรส าคัญที่เข้าท านายอันดับ

แรก ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 

พบว่าค่าท านายสูงสุดในกลุ่มชั้นยศสัญญาบัตร โดยตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทางสังคม

สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้ร้อยละ 64.9 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม การรับรู้

บรรทัดฐานทางสังคม และความผูกพันต่อวิชาชีพ 

 2.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านจิตส านึกความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร

ลักษณะสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านจิตส านึกความเป็น

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ได้ร้อยละ 56.0 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรม การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม ความผูกพันต่อวิชาชีพ และการปฏิบัติตามหลักศาสนา ทั้งนี้ตัว

แปรส าคัญที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เมื่อพิจารณาใน

กลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบค่าท านายสูงสุดในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติราชการมาก โดยตัวแปรลักษณะ

ทางจิตและตัวแปรลักษณะสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้าน

จิตส านึกความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ได้ร้อยละ 66.3 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างาน

ตามมาตรฐานจริยธรรม ความผูกพันต่อวิชาชีพ การปฏิบัติตามหลักศาสนา และบุคลิกภาพแบบมีสติ 

 2.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัว

แปรลักษณะสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านยึดประโยชน์

ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ได้ร้อยละ 46.1 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรม บุคลิกภาพแบบมีสติ และการปฏิบัติตามหลักศาสนา ทั้งนี้ตัวแปรส าคัญที่เข้าท านาย

อันดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะ

ชีวสังคม พบค่าท านายสูงสุดในกลุ่มภูมิล าเนาเมือง โดยตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทาง

สังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือ

ประโยชน์ส่วนตน ได้ร้อยละ 52.9 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักศาสนา และเจตคติที่ดี

ต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม 

 2.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้นของพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัดกระท าในส่ิงที่ถูกต้อง พบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร

ลักษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัด
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กระท าในส่ิงที่ถูกต้อง ได้ร้อยละ 43.3 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรม การรับรู้บรรยากาศองค์การ และบุคลิกภาพแบบมีสติ ทั้งนี้ตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ 

เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบค่า

ท านายสูงสุดในกลุ่มภูมิล าเนาเมือง โดยตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทางสังคมสามารถ

ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัดกระท าในส่ิงที่ถูกต้อง ได้ร้อย

ละ 53.6 ตัวแปรที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม และการรับรู้

บรรยากาศองค์การ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบเป็นขั้นเพื่อท านายพฤติกรรมการท างาน

ตามมาตรฐานจริยธรรมด้านรวมและด้านย่อย พบตัวแปรส าคัญที่เข้าท านาย ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการ

ท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เป็นตัวแปรส าคัญในการท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรมด้านรวม และด้านย่อย ยกเว้นด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา ดังเช่น งานวิจัยของเรวัต สดมณี (2544) ได้ศึกษาปัจจัย

ทางจิต-สังคมกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม ศึกษาเฉพาะกรณีก าพลในสายงานปลัดบัญชี 

พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการท างานและลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวท านายส าคัญ สามารถ

ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมได้ร้อยละ 71.20 และงานวิจัยของสุกันยา พูนเดช 

(2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของวิศวกรการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ

แรกในการท านายพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมกลุ่มรวม ท านายได้ร้อยละ 34.4 จะเห็นได้ว่าเจต

คติเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อต่อพฤติกรรมการท างานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลในอาชีพ

ต่างๆ เนื่องจากเจตคติ คือ ความคิดและความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ส่งผลให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมออกมาทั้งทางบวกและทางลบ (ทิพยวรรณ กิตติพร. 2547: 870) ด้วยเหตุนี้ เจตคติจึงเป็นส่ิง

ที่ส าคัญ กล่าวคือ เมื่อข้าราชการต ารวจเกิดความคิดและความรู้สึกว่ าการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดี ก็จะส่งผลให้ข้าราชการต ารวจมีพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีดี 

 ส่วนการรับรู้บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส าคัญที่เข้าท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐาน

จริยธรรมด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และด้านกล้ายืนหยัด

กระท าในส่ิงที่ถูกต้อง ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา ดังเช่น งานวิจัยของ วงเดือน จงไพบูลย์ 

(2543) ได้ศึกษาตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการในส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า บรรยากาศการท างานเป็นตัวท านายส าคัญที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ได้ร้อยละ 36.4 สอดคล้องกับงานวิจัยของอุทุมพร สุราฤทธิ์ (2547) ได้

ศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านบริการของพนักงานให้บริการทาง

โทรศัพท์ พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ สามารถท านายพฤติกรรมการท างานด้านบริการในกลุ่มรวม 

ได้ร้อยละ 67 จะเห็นได้ว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึง
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ประสงค์ของบุคคลในอาชีพต่างๆ เนื่องจากการรับรู้บรรยากาศองค์การ คือ ความรู้ของบุคคลที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมการท างานในองค์การ ที่เกิดจากการรับรู้ทางตรงและทางอ้อม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ท างานและเป้าหมายขององค์การ (นายิกา มาธุพันธ์. 2550: 23) 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาต่อไป 

 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุรวมแบบรวมและแบบขั้น พบว่า ตัวแปรส าคัญที่สามารถ

ท านายพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้านรวมและด้านย่อย ในล าดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดี

ต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม และการรับรู้บรรยากาศองค์การ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ตัวแปรเจตคติที่ดีต่อการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม เป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถท านาย

พฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม และด้านย่อย 5 ด้าน ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและ

พัฒนาคุณธรรม กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สามารถน าผล

ดังกล่าวไปส่งเสริมและพัฒนา การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจควรให้ความรู้และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมแก่ข้าราชการต ารวจ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจมีความรู้ที่ถูกต้อง และเห็น

ประโยชน์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม 

 ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถท านายพฤติกรรมการท างานตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านกล้ายืนหยัด

กระท าในส่ิงที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรตระหนักถึงการให้ความส าคัญของบรรยากาศการ

ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึงผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรมในกลุ่มตัวอย่าง

อื่นๆ เช่น ข้าราชการต ารวจ ที่สังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 ถึง ภาค 9 

 2. ควรมีการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท าความเข้าใจความหมายของพฤติกรรมการ

ท างานตามมาตรฐานจริยธรรม และคุณลักษณะที่ส าคัญของพฤติกรรมการท างานตามมาตรฐานจริยธรรม

ตามลักษณะมุมมองของผู้ให้ข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ 

Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้บริโภคในกลุ่มช่วงอายุ 17 – 34 ปี และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  มีค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.938 โดยปัจจัยด้านการจูงใจมีค่า  Cronbach’s Alpha  เท่ากับ 

0.791 ด้านการรับรู้มีค่าเท่ากับ 0.740 ด้านการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.765 ด้านทัศนคติมีค่าเท่ากับ 0.782 และด้าน

บุคลิกภาพมีค่าเท่ากับ 0.741 และมีการตัดสินใจซื้อมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.833 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ  ด้านการจูงใจ (X1) ด้านการรับรู้ (X2) 

ด้านทัศนคติ (X4) และด้านบุคลิกภาพ (X5) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Converse ภายใต้การแข่งขนั

ด้านนวัตกรรม  (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่า R square = 61.3% และสมการพยากรณ์คือ Y = 0.713+ 

(0.199) X1 + (0.068) X2 + (0.259) X4 + (0.197) X5 

ค าส าคัญ: ปัจจัยดา้นจิตวิทยา การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ นวัตกรรม ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y 

 

Abstract 

  The purpose of this research was to study the Psychological Factors influencing the purchasing decision 

toward Converse sneakers under innovation competition of generation Y consumers, that configuration the prediction 

equation by using quantitative methodology. The sample used in this research was consumers who are 17 – 34 

years old. The research instruments were questionnaire with reliability (Cronbach’s Alpha)   0 . 938  which the 

motivation was 0.791, perception was 0.740, learning was 0.765, attitudes was 0.782, and personality was 

0.741 and there was Cronbach’s Alpha of the purchasing decision 0.833.  The data was analyzed by multiple 

regression analysis. The motivation (X1) perception (X2) attitudes (X4) and personality (X5) which influencing 

the purchasing decision toward Converse sneakers under innovation competition (Y) with a significance level of 

0.05 and R square = 61.3%. The prediction equation was Y = 0.713+ (0.199) X1 + (0.068) X2 + (0.259) X4 

+ (0.197) X5 

Keywords: Psychological Factors, purchasing decision, innovation, Generation Y consumers 
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บทน า 

ปัจจุบันตลาดรองเท้าผ้าใบมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผู้ผลิตแต่ละบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆ 

โดยการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าให้ผู้ผลิต

รองเท้าผ้าใบเน้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ นอกเหนือจากการส่งเสริมการตลาดเพียงอย่างเดียว จึงส่งผล

ให้รองเท้าผ้าใบได้ถูกคิดค้นขึ้นในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ และต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่

รู้จักเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะค านึงถึงความชอบความ

เป็นตัวของตัวเองมากกว่าการค านึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น (ธีระภัทร ปิยะรัมย์, 2555) ในที่นี้ นอกจาก

ปัจจัยด้านจิตวิทยา ยังมีปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรม และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก

และปัจจัยเฉพาะบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปล่ียนแปลง และความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม ท าให้ผู้ผลิตมีการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และด้านการกระจายสินค้า ซ่ึงในด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ  ท าให้รองเท้าผ้าใบในปัจจุบันสามารถ

ตอบสนองได้หลากหลายวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การใส่เล่นกีฬา การใส่เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว 

หรือใส่ตามแฟชั่น เป็นต้น  

โดยหนึ่งในย่ีห้อที่เป็นที่นิยมส าหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันก็คือ รองเท้าผ้าใบ converse เป็นย่ีห้อที่มี

มากว่าร้อยปี แต่ความนิยมยังคงอยู่ในอันดับต้นๆ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน (Michael Carl, 2554) ด้วย

ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์รูปดาว ที่ใครเห็นก็สามารถจดจ าได้ ทั้งยังมีการออกแบบโดยเหล่า

คนดังที่เป็นที่ชื่นชอบ หรือการให้ลูกค้าสามารถออกแบบรองเท้าเองได้ผ่าน http://www.converse.com 

ท าให้รองเท้าผ้าใบ converse ยังคงครองใจผู้คน เห็นได้จากยอดการติดตามบน Facebook ที่มาเป็นอันดับ

หนึ่งในการจัดอันดับแบรนด์ที่มีคนไลค์มากที่สุดในปี 2012 ที่มียอดไลค์ถึง 37 ล้านคน (Kevin Allen, 

2553) 

ทั้งนี้ จึงท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ

ย่ีห้อ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y นั่นคือ ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 

17 – 34 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงอายุที่มีการเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบย่ีห้อ Converse มากที่สุด (ธีระภัทร ปิยะรัมย์, 

2555) และส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นซึ่งมีรายได้น้อย และบางส่วนยังขอเงินจากผู้ปกครองอยู่ โดยแต่ละคนจะมี

ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการตัดสินใจที่แตกต่างกันไป และผลการศึกษาที่ได้นั้น จะสามารถน าไปวางแผนทาง

การตลาดที่เหมาะสมได้มากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบย่ีห้อ Converse ภายใต้การ

แข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y 
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ขอบเขตของการศึกษา 

- กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรอายุ 17 – 34 ปี โดยการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง  

- วิธีการที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา 

 ปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาที่เกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการของจิตใจ กระบวน

ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ที่ศึกษา เช่น การรับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม รูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว ระบบการศึกษา การจ้างงาน เป็นต้น รวมไปถึงการ

เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ที่เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในตัว

บุคคลและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรง  การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะช่วยให้นักการ

ตลาดได้เข้าใจว่า ท าไม (why) และอย่างไร (how) ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงเร้าที่ได้รับ จึงนับว่ามี

ประโยชน์มากต่อผู้ท าการส่ือสารการตลาด ซึ่งปัจจัยทางจิตวิทยาทั่วไป ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ 

การเรียนรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ (ผศ.ดารา ทีปะปาล, 2542) นอกจากนี้ยังมีด้านความเชื่อ ซึ่งด้าน

ทัศนคติ มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม จึงรวมไปในด้านทัศนคติ (สร้อยตระกูล (ติวยา

นนท์) อรรถมานะ, 2541) และด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ตนเอง ซึ่งบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่ท าให้รู้จักตนเอง ดังนั้นจึงเลือกใช้ปัจจัยทางจิตวิทยาเพียง 5 ด้าน คือ 

การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Purchase Decision) 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดส่ิงหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่

มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน 

โดยที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ สถานการณ์ ซึ่งถ้านักการตลาด

สามารถท าความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การกระจายสินค้าและสร้างความยอมรับของผู้บริโภค

ก็จะมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556) กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้ซ้ือ สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การตระหนักถึงความต้องการ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการ ส่ิงกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอาจเป็นส่ิงกระตุ้นภายในร่างกายหรือนักการตลาดอาจสร้าง

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการขึ้นได้ 

2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นเมื่อผู้บริโภครู้ว่าจะได้รับความพอใจจากการซื้อ

หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะต้องการข้อมูลเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเลือก 
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3) การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

เลือก   โดยจะมีการก าหนดความต้องการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตราย่ีห้อ

ต่าง ๆ   ที่ได้รับข้อมูลมาท าการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละย่ีห้อ และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ที่ตนตั้งไว้ โดยจะมีเรื่องของความเชื่อ ความเชื่อต่อตราย่ีห้อและเรื่องของทัศนคติต่าง ๆ เข้ามา

เกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกตราย่ีห้อท่ีตรงกับความต้องการมากที่สุด 

4) การตัดสินใจซื้อ เมื่อผ่านขั้นของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะได้สินค้าตรา

ย่ีห้อท่ีตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดท่ีตั้งใจจะซื้อ 

5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ความพึงพอใจของผู้บริโภคเมื่อซ้ือสินค้า หากพอใจจะมีการซื้อต่อไป  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้าย่ีห้อ Converse 

ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม spss พบว่า มีผู้

เลือกซื้อรองเท้าผ้าใบ Converseร้อยละ 64.17 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และไม่เลือกซื้อร้อยละ 35.83 

เหตุผลคือไม่ชอบในตราสินค้า  และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายส่งผลต่อการ

เลือกซื้อรองเท้า Converse มากที่สุด แต่ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเป็นล าดับสุดท้าย โดยผู้ซื้อค านึงถึงความ

เป็นตัวของตัวเองมากกว่าการค านึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 

 วรวุฒิ พรอาภา และ วริศ ปฐมฤกษ์สกุล (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้า รองเท้า Converse ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหัวหิน ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม 

spss พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเลือกซื้อรองเท้าทุกๆ 6 เดือน ภาพรวมมีความจงรักภักดีในตรา

สินค้าอยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 

และมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับความจงรักภักดีในตราสินค้า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 Kim MK, Kim YH, และ Yoo KT (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจาก

รองเท้าที่มีประเภทแตกต่างกันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อขาในหญิงสาวที่รักสุขภาพโดยใช้การตรวจกล้ามเนื้อด้วย

คล่ืนไฟฟ้าขณะเดินบนลู่วิ่ง โดยแบ่งรองเท้าเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รองเท้าผ้าใบ Converse รองเท้าบู๊ตหนงั 

และรองเท้าบู๊ตกันน้ า และตรวจกล้ามเนื้อทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ rectus femoris, vastus medialis, 

semimembranosus, tibialis anterior, peroneus longus, และ medial head of the gastrocnemius ผลการ

วิเคราะห์ คือ ผลกระทบหลักของรองเท้าต่างๆ มีต่อกล้ามเนื้อส่วน vastus medialis ซึ่ง รองเท้าบู๊ตหนัง

ส่งผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคือรองเท้าบู๊ตกันฝน และรองเท้าผ้าใบ Converse ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ประเภทรองเท้าส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของกล้ามเนื้อขา ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้บุคคล

เลือกรองเท้าท่ีเหมาะส าหรับการเดินในชีวิตประจ าวัน 

 Shroyer JF และ Weimar WH (2553) ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบท่าทางการเดินของมนุษย์

ในขณะสวมรองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 39 คน จาก 56 คนโดยใช้เพศเป็นตัว

แปรอิสระ และประเภทรองเท้าเป็นตัวแปรตาม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ช่วงที่เท้าลอยอยู่ในอากาศส่งผล

ต่อข้อเท้าและมุมข้อเท้า รองเท้าส่งผลต่อระยะการก้าว มุมข้อเท้าในช่วงเวลาที่เท้าทั้งสองแตะพื้น และ

ช่วงเวลาระหว่างที่เท้าลอยอยู่ในอากาศ ช่วงหยุดแรง และช่วงเวลาที่เท้าแตะอยู่บนพื้นดิน รองเท้าแตะท า
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ให้ระยะการก้าวส้ันลง มุมข้อเท้ากว้างในช่วงเวลาที่เท้าทั้งสองแตะพื้น และในช่วงเวลาที่เท้าลอยอยู่ใน

อากาศ มีการหยุดแรงเล็กน้อยและช่วงเวลาที่เท้าอยู่บนพื้นสั้นลง เมื่อเทียบกับรองเท้าผ้าใบ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 วิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Converse ภายใต้

การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการการศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

รองเท้าผ้าใบย่ีห้อ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยเก็บในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหิน และมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 400 คน 

ขอบเขตการศึกษา 

 ด าเนินการแจกแบบสอบถามในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหิน และมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคในช่วงอายุ 17–34 ปี ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด จึงได้ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างจากสูตร ดังนี้ 

 

n =
𝑍2

4𝑒2
 

ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

ปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา 
- การจูงใจ 
- การรับรู้ 
- การเรียนรู ้
- ทัศนคติ 
- บุคลิกภาพ 

การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ

ยี่ห้อ Converse ภายใต้การ
แข่งขันด้านนวัตกรรม 
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n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 

z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

ถ้าระดับความเชื่อม่ัน95% หรือระดับนัยส าคัญ0.05 มีค่า z=1.96 

การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้

5%(0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้   

 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
  = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 

 

 โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม15ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

เท่ากับ400ตัวอย่าง (ศิริชัย พงษ์วิชัย อ้างถึงใน  สุทธิพล อุดมพันธุรัก และสมาชิก CoPวิจัย, 2554) 

 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

สุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) แบบตามสะดวก (convenience sampling) 

(หทัยชนก พรรคเจริญ, 2555) โดยในที่นี้คือ ประชากรที่มีอายุระหว่าง 17 – 34 ปี ในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร หัวหิน และมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได ้

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse 

ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านละ 5 ข้อ รวม 25 ข้อ ซ่ึงแบ่งเป็น  

- ด้านการจูงใจ  คือ การน าปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงจูงใจมากระตุ้นความต้องการ โดยปัจจัยนั้นอาจจะ

เป็นส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆที่มาล่อบุคคลให้ท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายของบุคคล

นั้น 

- ด้านการรับรู้ เป็นการท าความเข้าใจต่อสิ่งเร้า โดยอาศัยประสบการณ์ของบุคคลนั้น 

- ด้านการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์ ว่าส่ิงใดสามารถตอบสนองความ

ต้องการหรือความพอใจได้หรือไม่ได้ 

- ด้านทัศนคติ เป็นความคิดเห็น ความเข้าใจ ความรู้สึก หรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

(เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 

- ด้านบุคลิกภาพ ท่าทางการแสดงออก ลักษณะเด่นของบุคคล ท่ีมาจากจิตใต้ส านึก (สิริวรรณ สาระ

นาค, 2543) 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 9 ข้อ (วิภาวดา แยม้สกุล, 2552) 
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ขั้นตอนการวิจัย 

1.ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความ

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบย่ีห้อ 

Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภค และได้ใช้มาตราวัดทางด้านจิตวิทยา ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ และ

ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 

2.ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

จิตวิทยาและการตัดสินใจซื้อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องด้าน

เนื้อหาและภาษาที่ใช ้

3.น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อพิจารณาในด้าน ความถูกต้องด้าน

เนื้อหา (Content Validity) และเพื่อพิจารณาในด้านความเที่ยงตรง (reliability) ของแบบสอบถาม

ทั้งหมด โดยน าไปเก็บข้อมูลมาจ านวน 400ชุด โดยทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้วย Cronbach's alpha ได้ค่า

เท่ากับ 0.938 โดยปัจจัยด้านการจูงใจมีค่า  Cronbach’s Alpha  เท่ากับ 0.791 ด้านการรับรู้มีค่าเท่ากับ 

0.740 ด้านการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.765 ด้านทัศนคติมีค่าเท่ากับ 0.782 และด้านบุคลิกภาพมีค่าเท่ากับ 

0.741 และมีการตัดสินใจซื้อมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.833 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ

ผู้บริโภค โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนของปัจจัยทางด้านจิตวิทยา

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม และการตัดสินใจ

ซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน ใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

(Multiple Linear Regression) 

3. การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ลิเคริร์ท (Likert’s rating scale) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting 

ดังนี้ 

  



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1315 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

1.00 – 1.80 มีผลน้อยที่สุด 

1.81 – 2.60 มีผลน้อย 

2.61 – 3.40 มีผลปานกลาง 

3.41 – 4.20 มีผลมาก 

4.21 – 5.00 มีผลมากที่สุด 

 

โดยหาความกวา้งของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด

 จ านวนชั้น
 = 

5 − 1

5
 = 0.8 

          

ผลการศึกษาวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี 

(ร้อยละ 83.7) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 100) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 90.4) มีอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 89.4) และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 69.2) 

 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า

ผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านการจูงใจ ด้านการ

รับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ ในภาพรวม พบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (Mean = 3.5036, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน

บุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 3.662, S.D. = 0.87) รองลงมาคือด้านการจูงใจ (Mean = 3.66, 

S.D. = 0.95) ด้านทัศนคติ (Mean = 3.55, S.D. = 0.77) ด้านการเรียนรู้ (Mean = 3.34, S.D. = 

0.97) และน้อยท่ีสุดคือด้านการรับรู้ (Mean = 3.31, S.D. = 0.98) 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขัน

ด้านนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ 

Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.5689, S.D. = 0.81) ได้แก่ การ

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คุณสมบัติ ด้วยราคาที่เหมาะสมช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อ (Mean = 

3.98) ท่านมีการเปรียบเทียบรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ กับรองเท้าย่ีห้ออื่นๆ ก่อนการ

ตัดสินใจซื้อเสมอ (Mean = 3.66) รองเท้าผ้าใบ Converse ที่ท่านซื้อใช้ได้รับการรับรองว่ามีกระบวนการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Mean = 3.65) ท่านมักซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ จาก

ประโยชน์ที่ได้รับของนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านั้น (Mean = 3.59) ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิตรองเท้า

ผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นให้ท่านตัดสินใจซื้อ (Mean = 3.57) นวัตกรรม หรือ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ของรองเท้าผ้าใบ Converse มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของท่าน (Mean = 3.52) ท่าน

จะแนะน าข้อมูลรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ท่านใช้ให้กับบุคคลที่ท่านรู้จัก (Mean = 

3.44) ท่านมักซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการส่งเสริมการขายควบคู่ไปด้วย 

(Mean = 3.43) และท่านมักซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยค าแนะน าของบุคคลอื่น 

เช่น เพื่อน พ่อแม่ (Mean = 3.28) ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

รองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม 

    แหล่งความแปรปรวน         Sum of Squares     df           Mean Square               F                Sig. 

 การถดถอย(Regression)            68.856           5               13.771               124.826      0.000 

   ส่วนที่เหลือ (Residust)            43.468         394              0.110 

   Total                               112.324           399 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ 

Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้าน

การเรียนรู้ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้ปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร   β Std.Error Beta    t Sig. 

Constant  0.713 0.122  5.864 0.000 

ด้านการจูงใจ    X1 0.199 0.035 0.263 5.760 0.000 

ด้านการรับรู้    X2 0.068 0.035 0.089 1.973 0.049 

ด้านการเรียนรู้    X3 0.078 0.040 0.102 1.933 0.054 

ด้านทัศนคติ    X4 0.259 0.039 0.275 6.674 0.000 

ด้านบุคลิกภาพ    X5 0.197 0.041 0.227 4.826 0.000 

R = 0.783, R Square = 0.613, Adjusted R Square = 0.608, Std Error of the Estlimate = 0.33215 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ 

Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม เพียง 4 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ ได้แก่  ด้านการจูงใจ ด้าน

การรับรู้ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม ทั้ง 4 ด้านดังนี้ 

Y = 0.713+ (0.199) X1 + (0.068) X2 + (0.259) X4 + (0.197) X5 

 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า

ผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านการ
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จูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ ส่งผลให้ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจยั 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ สนับสนุน 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ สนับสนุน 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ไม่สนับสนุน 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ สนับสนุน 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ สนับสนุน 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1.จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 83.7) มีสถานภาพโสด 

(ร้อยละ 100) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 90.4) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 89.4) 

และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 69.2)             

 2. จากผลการศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse 

ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมในกลุ่ม Gen Y เพียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้าน

ทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ ในภาพรวม พบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ใน

ระดับมาก (Mean = 3.5036, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด (Mean = 3.662, S.D. = 0.87) รองลงมาคือด้านการจูงใจ (Mean = 3.66, S.D. = 0.95) ด้าน

ทัศนคติ (Mean = 3.55, S.D. = 0.77) และน้อยท่ีสุดคือด้านการรับรู้ (Mean = 3.31, S.D. = 0.98) 

 3.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse 

ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้การแข่งขันด้านนวัตกรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดับส าคัญมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.57 โดยการวิเคราะห์แยกตามข้อย่อย พบว่า การน าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับประสิทธิภาพ คุณสมบัติ ด้วยราคาที่เหมาะสมช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

3.98 รองลงมา มีการเปรียบเทียบรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ กับรองเท้าย่ีห้ออื่นๆ ก่อน

การตัดสินใจซื้อเสมอ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.66 รองเท้าผ้าใบ Converse ที่ซื้อใช้ได้รับการรับรองว่ามี

กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65 มีการซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรม

ใหม่ๆ จากประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านั้น มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  3.59 ความน่าเชื่อถือของ

บริษัทผู้ผลิตรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 

3.57 นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของรองเท้าผ้าใบ Converse มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.52 แนะน าข้อมูลรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ให้กับบุคคลที่ท่าน
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รู้จัก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.44 ซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการส่งเสริมการขาย

ควบคู่ไปด้วย มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.43 และมักซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดย

ค าแนะน าของบุคคลอื่น เช่น เพื่อน พ่อแม่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.28 ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 17 – 34 ปี และเป็นเพศหญิง ซึ่งเพศหญิงเป็นเพศ

ที่สนใจในเรื่องแฟชั่นและความสวยความงาม เป็นห่วงภาพลักษณ์ของตนเองให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ จึงมี

พฤติกรรมในการดูแลร่างกายทั้งภายในและภายนอก ส่วนเพศชายเป็นเพศที่เล่นกีฬาเป็นส่วนใหญ่และใน

ปัจจุบันก็หันมาสนใจในแฟชั่นกันมากขึ้น ตามการวิจัยของ วรวุฒิ พรอาภา และ วริศ ปฐมฤกษ์สกุล 

(2557) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่เลือกซื้อรองเท้าทุกๆ 6 เดือน ซึ่งรองเท้า

ผ้าใบ Converse เป็นรองเท้าส าหรับเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพหรือแม้แต่ใส่เดินเที่ยวตามแฟชั่นก็ได้ แสดงให้

เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกรองเท้าที่มีรูปแบบเป็นที่นิยมและมีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬา

และสามารถเป็นรองเท้าแฟชั่นได้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ส่วน

หนึ่งคือปัจจัยทางด้านจิตวิทยา นั่นคือการที่ผู้บริโภคถูกจูงใจ รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า มีทัศนคติที่ดีต่อ

สินค้า และรูปแบบของรองเท้ามีความตรงตามบุคลิกภาพของผู้บริโภค โดยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อมากที่สุด (β = 0.259) รองลงมาคือด้านการจูงใจ (β = 0.199) ด้านบุคลิกภาพ (β = 

0.197) และด้านการรับรู้ (β = 0.068) ตามล าดับ สอดคล้องกับ คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-

178) ที่กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การ

เรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้า

ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผู้บริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้

มา และสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น ทั้งนี้ในงานวิจัยของ ธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) 

ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการเลือกซื้อรองเท้า Converse มากที่สุด แต่ปัจจัยทางด้าน

จิตวิทยาเป็นล าดับสุดท้าย นั่นก็เพราะปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขาย 

เปรียบเสมือนส่ิงเร้าที่ล่อให้บุคคลสนใจเป็นส่ิงกระตุ้นภายนอก คนจะสนใจในส่ิงที่เป็นรูปธรรมมากกว่า 

ผู้บริโภคซื้ออะไร เพื่อตอบสนองทางด้านรางกาย ส่วนปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นปัจจัย

ภายในและเป็นลักษณะของผู้ซ้ือ ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อของบุคคล ว่าท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ท า

ให้ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อผู้บริโภคน้อยกว่าปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขาย 

(ชีวรรณ เจริญสุข, 2557) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณ ผู้ที่สัญจรไปมาทั้งในกรุงเทพ

และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี คณะ

วิทยาการจัดการ สาขา การตลาด ที่ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนต่อผู้วิจัยตลอดมา 

จนท าให้ผลวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่า รองเท้าผ้าใบ Converse มีความนิยมอย่างมากในกลุ่มช่วงอายุ 17 – 34 ปี 

แต่ก็มีรองเท้าย่ีห้ออื่นที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน เนื่องจากมีการโฆษณา หรือการน าดาราที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรี

เซ็นเตอร์ ท าให้รองเท้าผ้าใบ Converse ในตลาดมีความนิยม แต่กลับไม่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเท่าที่ควร 

ดังนั้น บริษัทผู้จ าหน่ายควรมีการโฆษณาหรือการใช้พรีเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นการจูงใจผู้บริโภค และท าให้

ผู้บริโภคเกิดการจดจ าตราสินค้าและกลับมาซื้อใหม่  หรือใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยมีการใช้

นวัตกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมความสะดวกสบายในการสวมใส่หรือมีรูปแบบที่เสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคคล

ให้ดีขึ้นหรือมีรูปแบบแปลกตาเพื่อดึงความสนใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติของผู้บริโภคที่ดีต่อสินค้า 

และการที่รองเท้าผ้าใบ Converse ให้ผู้บริโภคสามารถออกแบบรองเท้าได้เองตรงจุดนี้ถือเป็นจุดแข็งที่ดี 

แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก ดังนั้นควรมีการส่งเสริมทางการตลาดตรงจุดนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้ถึง

สินค้ามากขึ้น และในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการท าการตลาดผ่าน

โซเชียลมีเดียไปยังกลุ่มผู้บริโภคจะช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าได้อีกทางหนึ่ง เช่น Facebook Instagram 

เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ควรจะมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse ภายใต้

การแข่งขันด้านนวัตกรรม เช่น ความจงรักภักดีในตราสินค้า ปัจจัยทางด้านการตลาด การโฆษณา ท่ีมี

อิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค เพื่อที่จะได้ทราบถึงสาเหตุ หรืออิทธิพลจาก

ปัจจัยท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้บริโภค น ามาใช้ในการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Converse 

 2. การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะรองเท้าผ้าใบย่ีห้อ Converse ภายใต้การแข่งขันด้าน

นวัตกรรมเท่านั้น จึงขอเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยในอนาคต ท าการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับรองเท้าย่ีห้ออื่นๆด้วย เช่น Nike Adidas เป็นต้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าบอนชอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชื่อม่ันในตราสินค้าบอนชอนของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพอาหาร ความน่าเชื่อถือได้  ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม และการ

รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัยคือ ผู้บริหาร

สามารถให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน และน าไปสู่ความไว้วางใจในตราสินค้าของผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันท า

ธุรกิจไก่ทอดเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงจัดท าวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชื่อม่ันในตราสินค้าบอนชอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: คุณภาพผลิตภัณฑ์, ความเชื่อม่ัน, ตราสินค้า, การรับรู,้ ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the factor affecting BonChon Chicken brand trust of consumer 

in Bangkok, by using quantitative methodology. The sample used in this research was consumed in Bangkok. The 

research instruments were questionnaire. The data were analyzed by multiple regression analysis. The results show 

that Food quality, Trust, Serviceability, texture and quality perception or reputation which affecting BonChon 

Chicken brand confidence. This research’s benefit is CEO gives product value in factor affecting of consumer in 

Bangkok be right. Can make advantage of competition and consumer be trust in the brand. Because nowadays be 

increased competition of chicken fried. Consumers give precedence to product quality for solving problem. Then 

we make research “The factor affecting BonChon Chicken brand trust of consumer in Bangkok”. 

Keywords: Product Quality, Confidence, Brand, perception, satisfaction 
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บทน า 

 สังคมไทยในปัจจุบันได้มีการตอบสนองต่อวัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มมากขึ้น มีความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีและการขนส่งคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้การเผยแพร่วัฒนธรรมเกิดขึ้นได้อย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยมองเห็นช่องทางในการประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่แล้วจะเป็นกิจการประเภทร้านอาหาร ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางใหม่ในการ

ขายและสร้างรายได้ให้กับกิจการของตัวเอง โดยเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและดึงดูดความสนใจ

ของผู้บริโภคให้เพิ่มมากย่ิงขึ้น และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะติดอันดับหนึ่งในเรื่องของรสชาติและความ

หลากหลายของอาหาร แต่ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นเข้ามาค่อนข้างสูง ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ

ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงคุณประโยชน์และรสชาติของอาหารที่ถูกปาก นอกจากนี้ส่ิงที่สามารถ

สร้างความประทับใจในการกลับมาใช้บริการร้านอาหารนี้อีกครั้งนั้นคือการบริการและคุณภาพที่ดีของ

ร้านอาหาร (JobsDB , 2014) 

โดยที่ปัจจุบันจะเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารต่างๆได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของคุณภาพการบริ

การ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก

ร้านอื่น โดยเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไก่ทอด บอนชอนเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่มีความโดดเด่นกว่า

ไก่ทอดร้านอื่นที่มีอยู่ในตลาด ไก่ทอดบอนชอน เป็นธุรกิจร้านอาหารที่น าเข้ามาจากประเทศเกาหลี ซึ่งมี

ความแตกต่างทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งรายอื่นๆ โดยเจ้าของธุรกิจคิดค้นสูตรการปรุงที่ไม่

เหมือนใคร และรักษาคุณภาพของสินค้าของทุกสาขาได้ดี โดยในปัจจุบันกลุ่มที่มีการแข่งขันในเรื่องของ

อาหารที่ใหญ่ที่สุด คือตลาดไก่ทอด มีมูลค่ามากกว่า40% จากตลาดรวมQSR (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 

2558) ดังนั้นร้านอาหารจึงต้องค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อตราสินค้ามาก

ย่ิงขึ้น 

และเนื่องจากความเชื่อมั่นในตราสินค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในตรา

สินค้า หรือเกิดความซื่อสัตย์ จะเห็นได้ว่าไก่ทอดบอนชอนใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและควบคุมคุณภาพของ

รสชาติตามมาตรฐานของร้าน จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า ทั้งยังเป็นการสร้างตราสินค้า

ให้เข้มแข็ง โดยการท าให้สินค้ามีความแตกต่างที่ชัดเจน เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ

น าไปสู่ความรู้สึกไว้ใจในตราสินค้า เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงกระบวนการท างานนั้นๆ (Chaudhuri and 

Holbrook, 2001) ซึ่งถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าจะเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า ในครั้งต่อไป

เมื่อผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าจะไม่เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลและกลับมาใช้บริการอีก 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้า 

BonChon Chicken ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมั่นในตราสินค้า โดยท าการศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากร้านอาหารไก่ทอดบอนชอนส่วนใหญ่มีสาขาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นจุด

ที่น่าสนใจที่จะท าการส ารวจศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพื่อให้ได้ทราบถึงความเชื่อมั่นในตราสินค้า BonChon 

Chicken ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารของกิจการร้านอาหารไก่ทอด บอนชอน 

สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการแข่งขันกับคู่แข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครการก าหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้า Bonchon Chicken ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 

 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

 2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

  3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

 4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่ของกลุ่ม

ผู้บริโภคไก่ทอดบอนชอนในเขตกรุงเทพมหานคร และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม 

ถึง กุมภาพันธ ์2559 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

  คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดประสิทธิผลของการท างานและความ

คงทนของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ที่ใช้ในการก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์มี3กลยุทธ์ดังนี้ คือ กลยุทธ์การ

ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น (Quality Improvement Strategy) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและส่วนครองตลาด

สูงสุด โดยต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า  กลยุทธ์การรักษาคุณภาพ 

(Quality Maintenance Strategy)  เป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับเดียวกันเหมือนกับ

ตอนวางขายในตลาดแรก  กลยุทธ์การลดคุณภาพ (Quality Adulteration Strategy) จะเกิดลดคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อาจเป็นการลดราคาผลิตภัณฑ์และใช้วัตถุดิบราคาถูกลงจากเดิม 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

  เราสามารถประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการพิจารณาในหลายๆด้าน คือ ด้าน

คุณภาพ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ  ด้านความน่าเชื่อถือได้ ด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนด ด้าน

ความสามารถในการให้บริการ ด้านความสวยงาม และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง (Jiradech 

Suchada, 2011) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

  ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Brand Trust) เป็นความคาดหวังของบุคคล จะเปล่ียนแปลง

ตามความไว้วางใจที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Rempel, Holmes & 
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Zanna,1985) เป็นส่ิงส าคัญที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในระยะยาว ท าให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในตราสินค้านั้นๆ (Mayer, Davis & Schooman, 1995; Novak, 1997 และ Pavlou, 2002)  

แบ่งองค์ประกอบของความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้  3 ด้าน คือ ความน่าเชื่อถือ (Creditability) ความ

เมตตากรุณา (Benevolence) ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 

 ผู้บริโภคมีการพิจารณาสินค้าคุณภาพของสินค้าสามารถวัดจาก ประสิทธิผลของสินค้าได้เมื่อ

ผู้บริโภคสินค้าได้บริโภคสินค้าเกิดการรับรู้ในตราสินค้าในด้านต่างๆ สินค้าที่ตอบสนองตรงความต้องการ

ที่ผู้บริโภคคาดหวังจากเกิดความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อตัวสินค้าและสินค้าที่สามารถรักษาคุณภาพของตัว

สินค้าได้ในระยะยาวจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นขึ้น ผู้บริโภคจะเชื่อมั่นในตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้

จากคุณภาพของสินค้า 

   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าบอนชอน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่

ทราบจ านวนประชากร จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง  

z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้  

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพ, 

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความน่าเชื่อถือ

ได้, ด้านความสอดคล้องตามท่ีก าหนด, ด้าน

ความสามารถในการให้บริการ , ด้านความ

สวยงาม และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

 

การเชื่อม่ันในตราสินค้าไก่ทอด

บอนชอน (BonChon Chicken) 
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การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการ

เลือกตัวอย่างได ้5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
 = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 

 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้

เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง สุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) แบบโควต้า 

(Quata sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วน ในที่นี้คือตรวจสอบร้านบอนชอนมีกี่

สาขาและน าไปหารขนาดตัวอย่าง จะได้ 400/13 = 30.77 คือสอบถามกลุ่มตัวอย่างประมาณ 31 คนต่อ

สาขา 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น  5 

ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลาย

ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ

และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) ซึ่ง

เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก  (Multiple Choice Question) จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของร้านไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken)

ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพอาหาร ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ  ด้านความ

น่าเชื่อถือได้ ด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนด ด้านความสามารถในการให้บริการ ด้านความสวยงาม 

และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการ

วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และ

ก าหนดให้แต่ละข้อม ี5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) 

ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 4 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค 

(interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้

เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์

จารุ,2552) 

ส่วนที่ 5 ค าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน จ านวน 1 ข้อ มี

ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการ

ศึกษาวิจัย ถือเป็นส่ิงส าคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของ

งานวิจัย อีกทั้งการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่

สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัย

คุณภาพของผลิตภัณฑ์กับปัจจัยความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) ของกลุ่ม

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.947 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้าง

สูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ  ได้แก่ ค่าความถี่  

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไก่ทอดบอนชอน

(BonChon Chicken)โดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ของร้านไก่ทอดบอนชอน 

(BonChon Chicken)โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon 

Chicken)โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า บอนชอน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1327 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

เชื่อมั่นในตราสินค้า โดยสมการในการทดสอบมีดังนี้ Y = X1 + X2+ X3 + X4+ X5 + X6+ X7 โดย Y =

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน  X1 = คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพอาหาร  X2= คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ  X3 = คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความน่าเชื่อถือได้  X4=คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนด X5 =คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการ  

X6=คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงาม X7 =คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง  

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคร้านไก่ทอดบอนชอน (BonChon 

Chicken) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคร้านไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken)  

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86.5 ) 

อายุต่ ากว่า 24 ป ี(ร้อยละ 97.5)  เป็นคนโสด (ร้อยละ 98.5) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 

85.5) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 93) มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 78 ) 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไก่ทอดบอนชอน  

ตารางที่ 2 ร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) 

พฤตกิรรมการบริโภคไก่ทอดบอนชอน พฤตกิรรมการบริโภคไก่ทอดบอนชอน ร้อยละ 

ความถี่โดยเฉล่ียในการบริโภคไก่ทอดบอนชอน บริโภคไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 75 

เมนูใดในร้านไก่ทอดบอนชอน ที่ท่านชอบมากที่สุด ชอบเมนูไก่ทอด 91 

ช่วงเวลาที่นิยมบริโภคหรือใช้บริการไก่ทอดบอนชอน นิยมบริโภคเวลา 12.00 – 16.00 น. 46 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารร้านบอนชอน ต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายประมาณ 250 – 350 บาทต่อครั้ง 34 

สาเหตุที่ท่านตัดสินใจการบริโภคไก่ทอดบอนชอน ตัดสินใจเพราะรสชาติของอาหาร 83.5 

ผู้ที่เดินทางมาใช้บริการร้านไก่ทอดบอนชอน กับท่าน เดินทางมากับเพื่อน 62.5 

ท่ านรู้ จั ก ไก่ทอดบอนชอน  (BonChon Chicken) จาก ส่ือ

ประเภทใด 

รู้จักร้านบอนชอนจากเพื่อน/คนรู้จัก 58.5 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่โดยเฉล่ียในการบริโภค

ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 75)  ชอบเมนูไก่ทอด (ร้อยละ 91) นิยมบริโภคเวลา 12.00 – 16.00 

น. (ร้อยละ 46) ค่าใช้จ่ายประมาณ 250 – 350 บาทต่อครั้ง (ร้อยละ 34) ตัดสินใจเพราะรสชาติของ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 

เพศ เพศหญิง 86.5 

อายุ อายุต่ ากว่า 24 ปี 97.5 

สถานภาพ เป็นคนโสด 98.5 

ระดับการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี 85.5 

อาชีพ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 93 

รายได้ตอ่เดอืน มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท 78 
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อาหาร (ร้อยละ 83.5) เดินทางมากับเพื่อน (ร้อยละ 62.5) รู้จักร้านบอนชอนจากเพื่อน/คนรู้จัก (ร้อย

ละ 58.5) 

 ผลจากการทดสอบสมมุติฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนคือ ด้านคุณภาพอาหาร,ด้านความ

น่าเชื่อถือได้, ด้านความสามารถในการให้บริการ,ด้านความสวยงาม,ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง จะ

ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน และไม่สนับสนุนเนื่องจากไม่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตรา

สินค้าไก่ทอดบอนชอนมี2ด้านคือ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษและด้านความสอดคล้องตามท่ีก าหนด  

 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอด

บอนชอน(BonChon Chicken) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านคุณภาพอาหาร, ด้านลักษณะเฉพาะ

พิเศษ, ด้านความน่าเชื่อถือได้, ด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนด, ด้านความสามารถในการให้บริการ, 

ด้านความสวยงาม และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง  

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการเชื่อม่ันในตราสินค้าไก่ทอดบอน

ชอน(BonChon Chicken) 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ Mean S.D. ระดับ 

ด้านคุณภาพอาหาร 3.80 0.65 มาก 

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ 3.97 0.65 มาก 

ด้านความน่าเชื่อถือได้ 4.15 0.60 มาก 

ด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนด 3.76 0.64 มาก 

ด้านความสามารถในการให้บริการ 3.73 0.7 มาก 

ด้านความสวยงาม 4.14 0.59 มาก 

ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 3.92 0.62 มาก 

รวม 3.92 0.63 มาก 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการ

เชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean =4.58 และ S.D.=0.57) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณภาพอาหาร(Mean = 3.80 และ S.D.=0.65), ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ(Mean = 3.97 และ 

S.D.=0.65),ด้านความน่าเชื่อถือได้(Mean = 4.15 และ S.D.=0.60), ด้านความสอดคล้องตามท่ีก าหนด

(Mean = 3.76 และ S.D.=0.64),ด้านความสามารถในการให้บริการ(Mean = 3.73 และ S.D.=0.7),

ด้านความสวยงาม(Mean = 4.14 และ S.D.=0.59) และ ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean = 

3.92 และ S.D.=0.62) 

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon 

Chicken) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเชื่อม่ันในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) 

ความเชือ่มั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน Mean S.D. ระดับ 

ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน 3.92 0.71 มาก 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญตราสินค้าไก่ทอดบอนชอนเป็นอันดับแรก 3.78 0.81 มาก 

ตราสินค้าไก่ทอดบอนชอนเป็นตราสินค้าที่มีความซื่อสัตย์ 3.86 0.74 มาก 

ตราสินค้าไก่ทอดบอนชอนเป็นตราสินค้าที่ให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัย 3.87 0.71 มาก 

รวม 3.85 0.74 มาก 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่  4 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก(Mean = 3.86 และ 

S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน 

(BonChon Chicken) (Mean = 3.92 และ S.D.=0.71), ผู้บริโภคให้ความส าคัญตราสินค้าไก่ทอดบอน

ชอนเป็นอันดับแรก (Mean = 3.78 และ S.D.=0.81), ตราสินค้าไก่ทอดบอนชอนเป็นตราสินค้าที่มีความ

ซื่อสัตย์(Mean = 3.86 และ S.D.=0.74) และ ตราสินค้าไก่ทอดบอนชอนเป็นตราสินค้าที่ให้ความรู้สึกถึง

ความปลอดภัย(Mean = 3.87 และ S.D.=0.71)  

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken)โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression)  

 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error t Sig. 

Constant  0.657 0.209 3.146 0.002 

ด้านคุณภาพอาหาร  X1 0.118 0.051 2.321 0.021 

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ X2 0.017 0.053 0.327 0.744 

ด้านความน่าเชื่อถือได้  X3 0.145 0.066 2.205 0.028 

ด้ านความสอดคล้องตามที่

ก าหนด 

X4 -0.011 0.062 -0.174 0.862 

ด้ า นคว ามส าม า ร ถ ในก า ร

ให้บริการ 

X5 0.209 0.050 4.162 0.000 

ด้านความสวยงาม X6 0.154 0.051 3.017 0.003 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1330 

   
   กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

ด้ า นก า ร รั บ รู้ คุ ณภ าพหรื อ

ชื่อเสียง 

X7 0.180 0.061 2.966 0.003 

R=0.637, R Square =0.406, Adjusted R Square = 0.395, Std. Error of the Estlimate = 0.489 

 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่

ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพอาหาร, คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความน่าเชื่อถือได้, 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการ, คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงาม และด้านการ

รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken)และ

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจยั 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพอาหาร ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน สนับสนุน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ ไม่ส่งผลต่อความเชือ่มั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน ไม่สนับสนุน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความน่าเชื่อถือได้ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินคา้ไก่ทอดบอนชอน สนับสนุน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนด ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน ไม่สนับสนุน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน สนับสนุน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงาม ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าไกท่อดบอนชอน สนับสนุน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชือ่เสียง ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน สนับสนุน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตรา

สินค้า Bonchon Chicken ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean =4.58 

และ S.D.=0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพอาหาร(Mean = 3.80 และ S.D.=0.65), ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ

(Mean = 3.97 และ S.D.=0.65),ด้านความน่าเชื่อถือได้(Mean = 4.15 และ S.D.=0.60), ด้านความ

สอดคล้องตามที่ก าหนด(Mean = 3.76 และ S.D.=0.64),ด้านความสามารถในการให้บริการ(Mean = 

3.73 และ S.D.=0.7),ด้านความสวยงาม(Mean = 4.14 และ S.D.=0.59) และ ด้านการรับรู้คุณภาพ

หรือชื่อเสียง(Mean = 3.92 และ S.D.=0.62) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทั้ง 7 ด้าน สอดคล้องกับแนวคิด 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการที่ได้วัดประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ เราสามารถประเมินคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการพิจารณาได้จากหลายๆด้าน (Jiradech Suchada, 2011) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาปัจจัยพบว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอน

ชอน (BonChon Chicken) เพียง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพอาหาร , ด้านความน่าเชื่อถือได้ ,ด้าน

ความสามารถในการให้บริการ, ด้านความสวยงาม และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ซึ่งจะสอดคล้อง
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กับทฤษฎีที่ว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นการวัดประสิทธิผลของการท างานและความคงทน โดยกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง คือกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า กลยุทธ์การ

รักษาคุณภาพ เป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับเดียวกันเหมือนกับตอนวางขายในตลาด

แรก จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น และไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่

ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ และด้านความ

สอดคล้องตามที่ก าหนด โดยทั้งสองด้านไม่ส่งผลต่อการเชื่อมั่น เนื่องจากสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ความ

เชื่อมั่นในตราสินค้า (Brand Trust) เป็นความคาดหวังของบุคคล จะเปลี่ยนแปลงตามความไว้วางใจที่เกิด

ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Rempel, Holmes & Zanna,1985) ซึ่งจะสรุป

ได้ว่าการที่ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญกับด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ คือผู้บริโภคไม่ได้ค านึงถึง ความ

เหมาะสมของราคา รูปร่างหน้าตาของอาหาร และภาชนะของอาหาร  มากนัก และด้านความสอดคล้อง

ตามท่ีก าหนด คือผู้บริโภคไม่ได้ค านึงถึง ความช านาญในการให้บริการ ปริมาณสินค้า ความรวดเร็วในการ

บริการของพนักงาน มากนัก ท้ังนี้ทั้งนั้นแล้วจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวผู้บริโภคแต่ละบุคคลด้วย 

ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความพึงพอใจที่ไม่เท่ากัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอน

ชอน (BonChon Chicken)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพอาหาร, ด้านความน่าเชื่อถือได้ ,ด้านความสามารถในการ

ให้บริการ, ด้านความสวยงาม และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง แต่ไม่มีความสัมพันธ์ในด้าน

ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนด กล่าวคือ เมื่อตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน 

(BonChon Chicken)  ให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพอาหาร, ด้านความน่าเชื่อถือได้ ,

ด้านความสามารถในการให้บริการ, ด้านความสวยงาม และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง จะส่งผลให้

ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน(BonChon Chicken) มากย่ิงขึ้น เพราะ ความ

เชื่อมั่นในตราสินค้า (Brand Trust) เป็นความคาดหวังของบุคคล จะเปลี่ยนแปลงตามความไว้วางใจที่เกิด

ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon 

Chicken) ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1.ด้านคุณภาพอาหาร ของตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน ตราสินค้าควรให้ความส าคัญกับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้านนี้เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่า คุณภาพอาหาร สามารถท าให้เกิดความไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์

ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้า 

 2.ด้านความน่าเชื่อถือได้ ของตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน ผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามแบบที่ผู้บริโภค

ต้องการ ภายใต้กรอบระยะเวลา และสถานการณ์ที่ก าหนด เช่นการที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี สะอาด ถ้า

หากตราสินค้าให้ความส าคัญกับด้านนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้ 

 3.ด้านความสามารถในการให้บริการ ของตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน ผู้บริโภคจะค านึงถึงความ

รวดเร็วในการบริการ ความสะดวกสบาย และความสามารถในการเข้าถึง ในการให้บริการของร้าน ซึ่งจะ

รวมถึงมารยาท บุคลิกภาพ และความพร้อมจะให้บริการของพนักงานในร้านด้วยเช่นกันและจะมีผลต่อ

ความเชื่อม่ันในตราสินค้าของผู้บริโภคได้ 
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 4.ด้านความสวยงาม ของตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน รูปแบบการน าเสนอของผลิตภัณฑ์ เช่น 

ความสวย ความดึงดูดใจ เช่น รูปแบบ สี กล่ิน หรือรสชาติของอาหาร ถ้าหากตราสินค้าให้ความส าคัญกับ

ด้านนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้ 

 5.ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ของตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน เป็นการยอมรับในตราสินค้า

ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าหรือการบริการ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ และการยอมรับในสังคม ถ้าหากตรา

สินค้าให้ความส าคัญกับด้านนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้ 

 6.ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ และด้านความสอดคล้องตามท่ีก าหนด เนื่องจาก คุณภาพผลิตภัณฑ์2

ด้านนี้ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอดบอนชอน (BonChon Chicken) ดังนั้นตราสินค้าบอน

ชอน ไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์  ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ และด้านความ

สอดคล้องตามที่ก าหนด เนื่องจากให้ความส าคัญไป ก็ไม่สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในตราสินค้าไก่ทอด

บอนชอน (BonChon Chicken) ของผู้บริโภคได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชื่อม่ันในตราสินค้า After You Dessert Cafe ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าจ านวน 

400 ชุด  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  พบว่าคุณภาพของสินค้าส่งผลในทางบวกต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า After You 

Dessert Cafe เพียง 5 ด้าน ประกอบไปด้วยได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องของ

ประเภทตราสินค้า , ราคาของสินค้า ,  การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง และไม่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้าคือ 

ความสามารถในการให้บริการ ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในธุรกิจมีความจ าเป็นในการสร้างตราสินค้าให้มีความ

น่าเชื่อถือ จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาของธุรกิจท่ีต้องการประสบความส าเร็จในตราสินค้า พบว่าคู่แข่งทาง

การตลาดในปัจจุบันของร้านคาเฟข่นมหวานในประเทศไทยมีอยู่จ านวนมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงจัดท าวิจัยเรือ่ง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชื่อม่ันในตราสินค้า After You Dessert Cafe ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ : คุณภาพสินค้า,ความเชื่อม่ัน,ตราสินค้า,กรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the factor affecting to After You Dessert Cafe brand trust of 

consumer in bangkok. The research in struments were questionnaire with reliability 0.97. The sample 400 people 

using simple random sampling method. The data was analyzed by multiple regression analysis. Product quality 

affecting to After You Dessert Cafe brand trust of consumer in Bangkok 5 types, particularities, reliability, 

accordance types of brand, price of product, knowing about quality or reputation and not affecting to After You 

Dessert Cafe brand trust of consumer, capabitity in service. Important factor of success in business has necessary 

for make reliability brand. The education and research a problem business need to successful in brand. Now a 

days, Thailand has a lot of dessert cafe. For Solution, project leader was to study the factor affecting to After You 

Dessert Cafe brand trust of consumer in Bangkok. 

Keywords : Product quality,Confidence,Brand,Bangkok 
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บทน า 
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยส่ี ซึ่งประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่ม ยา

รักษาโรค อาหาร และ ที่อยู่อาศัย ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงที่มีวิวัฒนาการ และประวัติความเป็นมาในแต่ละยุคสมัย

ต่างกันออกไป ซึ่งมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งปัจจัยพื้นฐานนี้ เพื่อความอยู่รอดใน

การด ารงชีวิต ปัจจัยส่ี ด้านอาหาร ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันได้รับค่านิยมมาจากต่างประเทศในการ

ด ารงชีวิตมากย่ิงขึ้นจากอดีต จึงท าให้เกิดตลาดธุรกิจ เกี่ยวกับอาหารต่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

อิตาเลี่ยน โคเรียน เวียดนาม เป็นต้น ท าให้เกิดการแข่งขัน และ ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 

ทั้งอาหารคาว และของหวาน อย่างไรก็ตาม จากผลส ารวจปัจจุบันพบว่า มนุษย์เป็นผู้มีความต้องการ

บริโภคของหวาน หลังจากรับประทานอาหารคาวแล้ว(บุษยพงศ์ มุสิกไชย,2553) ท าให้ธุรกิจขนมหวาน

และเครื่องดื่ม ได้ก้าวมามีบทบาทในประเทศไทย และได้รับความนิยมจากคนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

ธุรกิจขนมหวานที่เกี่ยวกับ "โทสต(์Toast)" ที่ได้รับค่านิยมมาจากต่างประเทศ 

จากผลการส ารวจธุรกิจโทสต์ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ  ตราสินค้าที่มีชื่อว่า “After  You  

Dessert  cafe” ซึ่งประสบความส าเร็จตั้งแต่วันแรกที่เปิดกิจการ เนื่องจากผู้บริโภคที่ได้ใช้บริการในครั้ง

แรกกลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  ตราสินค้า After  You  Dessert  cafe  เป็นเจ้าแรกๆที่เปิดร้านธุรกิจ

เกี่ยวกับโทสต์ (toast) ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการท าโทสต์(toast) ได้รับการคัดสรรและเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด

มาท าบวกกับประสบการณ์ในการท าขนมของเจ้าของธุรกิจที่ใส่ใจรายละเอียดในการท าแต่ละจานให้ออกมา

มีความอร่อยถูกปากหน้าตาน่ารับทาน จึงสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคนึกถึงโทสต์(toast) 

ตราสินค้า  “After You Dessert Cafe”  จึงเป็นชื่อแรกที่ถูกนึกถึง ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงเป็นความ

แตกต่างที่ตราสินค้า  “After You Dessert Cafe” แตกต่างจากตราสินค้าอื่นๆ ส่งผลท าให้เกิดความน่า

เชื่อมั่นจากผู้บริโภคและท าให้ตราสินค้าได้รับความนิยมในเรื่องของโทสต์(toast)นับตั้งแต่วันแรกของ

กิจการจนปัจจุบัน 

ในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าตราสินค้า(Brand)มีการแข่งขันที่รุนแรง จึงถือเป็นส่ิงที่มี

บทบาทและความส าคัญของความอยู่รอดในธุรกิจ ดังนั้น หากธุรกิจใดสามารถท าให้สินค้านั้นเกิดความ

มั่นคงเข้มแข็งและน่าเชื่อถือได้นั้น ก็จะประสบความส าเร็จในธุรกิจแล้วกว่าครึ่งและที่ส าคัญที่สุด การมีตรา

สินค้าที่มั่นคงท าให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถรับรู้และจดจ าเกี่ยวกับสินค้าได้มากขึ้นส่งผลให้มีน่าเชื่อถือจนท า

ให้เกิดความเชื่อมั่นนั้น เมื่อพูดถึง “After You Dessert Cafe” จะนึกถึงโทสต์(toast)อันดับแรก ด้วยค าร่ า

ลือจากปากต่อปากของผู้บริโภคที่ให้ร้าน “After You Dessert Cafe” นั้นเป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายๆ

คนจนท าให้คนยอมเข้าคิวรอชิมรสชาติอันแสนอร่อยที่ใครหลายๆคนได้กล่าวถึงกันและด้วยคุณภาพของ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเป็นเกรดพรีเมี่ยมคุณภาพสูงจึงท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริโภคสินค้าและ

ท าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า “After You Dessert Cafe” จนได้รับการขนานนามว่าเป็นที่หนึ่งใน

เรื่องของโทสต์(toast) 

ทฤษฎีคุณภาพสินค้า เป็นส่ิงที่ผู้ขายเสนอขายต่อตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากได้เป็น

เจ้าของและซื้อมาเพื่ออุปโภคบริโภคอันเป็นการตอบสนองความต้องการ และมีคุณภาพในระดับที่

ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ธุรกิจควรน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้
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ประสบความส าเร็จ (สุวรรณี แสงมหาชัย , (2554) “หน้า5” ; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ 

ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ (2541)) 

ซึ่งในปัจจุบันมีร้านคาเฟ่ขนมหวานแนวโทสต์(toast)เพิ่มขึ้นมากมายแต่ตราสินค้า“After You Dessert 

Cafe”ยังคงได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากคุณภาพของสินค้าภายในร้าน เจ้าของธุรกิจ

ได้คิดค้นสูตรขนมเฉพาะของทางร้านเองโดยมีการออกหนังสือสอนท าขนมชื่อหนังสือ May Made ซึ่งได้รับ

การตีพิมพ์มาแล้วถึง 4 ครั้ง (www.b2s.co.th ; www.se-ed.co.th) จากทฤษฎีคุณภาพสินค้าส่งผลให้เกิด

ความความเชื่อมั่นในตราสินค้า กล่าวคือ ความเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ท่ีเราติดต่ออยู่โดย

บุคคลหรือธุรกิจเหล่านั้นเป็นบุคคลหรือธุรกิจที่เราให้ความเชื่อถือตลอดจนมีความรับผิดชอบที่มาจากผู้

ให้บริการที่ส่งผลต่อผู้บริโภค ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคส่วนใหญจะสัมพันธ์กับความสามารถในการ

ด าเนินงานหรือความเชี่ยวชาญของ(Morgan,&Hunt,1994;Moorman,Zaltman,&Deshpande,1993)  

 ดังเหตุที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า "After You Dessert Cafe" ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

สินค้า และ ความเชื่อมั่นในตราสินค้า ที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ มีประชากร

อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้ง ร้านAfter You Dessert Cafe ทั้ง 15 สาขา มีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น รวมถึงคนจากภูมิล าเนาอื่นๆที่มาท างานในกรุงเทพมหานคร ทั้งที่อาศัยอยู่และไม่ได้อาศัยอยู่ โดย

กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายสูง จึงเป็นที่น่าสนใจในการท าการศึกษาเป็นอย่างย่ิงเพื่อให้ได้ทราบถึง

ผลสัมฤทธิ ์ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า After You Dessert Cafe ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณภาพของสินค้าที่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า  After You Dessert cafe ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีคุณภาพสินค้า กล่าวคือ เป็นส่ิงที่ผู้ขายเสนอขายต่อตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ

สนใจอยากได้เป็นเจ้าของและซื้อมาเพื่ออุปโภคบริโภคอันเป็นการตอบสนองความต้องการ และมีคุณภาพ

ในระดับที่ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งการมีคุณภาพของสินค้าจะต้องมีมาตรฐานที่มีความ

เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากคุณภาพของสินค้าถือเป็นความคาดหวังของผู้บริโภค 

ผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสินใจว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่ โดยตัวแปรทุกตัวของการเกิดคุณภาพไม่ว่าจะเป็น 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต ฝีมือในการผลิต รวมถึงคุณภาพของผลงานต้องเหมาะสมและ

ตรงตามคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดและความต้องการของ

ผู้บริโภคจะมีการเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆตามกระแสนิยม คุณภาพของสินค้ามิได้มีความหมายจ ากัดเพียง

วัตถุที่มีรูปร่างจับต้องเท่านั้น แต่ยังหมายถึง สินค้า บริการ สภานที่ องค์กรหรือบุคคลและความคิด สินค้า

ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้สินค้าสามารถขายได้ 

ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องน ามาปรับปรุงเพื่อให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งข้อบกพร่องของสินค้าหรือข้อวิจารณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าอีกด้วย (สุวรรณี 

http://www.b2s.co.th/
http://www.se-ed.co.th/
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แสงมหาชัย , (2554) “หน้า5” ; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตา

นนท์ (2541)) 

แนวคิดทฤษฎีความเชื่อมั่นในตราสินค้า กล่าวคือ ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อ ความสม่ าเสมอ

รวมถึงความเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับผู้ที่เราติดต่ออยู่โดยบุคคลหรือธุรกิจเหล่านั้นเป็นบุคคล

หรือธุรกิจที่เราให้ความเชื่อถือตลอดจนมีความรับผิดชอบที่มาจากผู้ให้บริการที่ส่งผลต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้

ให้บริการแต่ละรายจะได้รับความเชื่อมั่นที่แตกต่างกันออกไปจากการประเมินผลของผู้บริโภคที่ได้รับการ

บริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับความสามารถในการ

ด าเนินงานหรือความเชี่ยวชาญของธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และความตั้งใจจริงที่จะท างานเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค ความเชื่อมั่นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผู้บริโภคและ

องค์การอีกทั้งการท าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของทั้ง

สองฝ่ายท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างยาวนานและคุณภาพของสินค้าเป็น

ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรดังนั้นองค์ประกอบทั้งหมดจึงเป็นส่ิงส าคัญที่

ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน(Morgan,&Hunt,1994; Moorman,Zaltman,&Deshpande,1993) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ณัฐวรรณ  ศิริพันธ์พิริยะ (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมspss พบว่า คุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ 

และ คุณค่าที่ลูกค้าได้รับมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ 

คุณค่าที่ลูกค้าได้รับและความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟ  

มะลิวัลย์ แสงสวัสด์ิ (2556)  ศึกษาปัจจัยความเชื่อม่ันและความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าชั้นนาในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคท่ี

ใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่คัดเลือกให้มาทาแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ  21-30 ปี

สถานภาพโสดมีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท 

ปัจจัยความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านภาพลักษณ์องค์การและปัจจัยความ

ภักดี ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยความภักดีด้านการซื้อช้า/ใช้บริการช้าไม่มี

อิทธิพลต่อการการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)          ตัวแปรตาม(Dependent Variable)  

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า  ได้แก ่

ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความเชื่อถอืได้  

ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า, ราคา

ของสินค้า,ความสามารถในการให้บรกิาร, การ

รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง      

ความเชือ่มั่นในตราสินค้า After  You 

Dessert Cafe 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า After You 

Dessert Café ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 

n =
𝑍2

4𝑒2
 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 

z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้ 

ถ้าระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า z=1.96 

การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือก

ตัวอย่างได้5%(0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้       n =
(1.96)2

4(0.05)2
   = 384.16 หรือ 385 

ตัวอย่าง โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้  

เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง สุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) แบบโควต้า 

(Quata sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงสัดส่วน ในที่นี้คือตรวจสอบร้าน After You 

Dessert Cafe มีกี่สาขาและน าไปหารขนาดตัวอย่าง จะได้ 400/15 = 26.66 คือสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

ประมาณ 27 คนต่อสาขา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เป็นแบบสอบถามมี 4 ส่วนประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการร้าน After You Dessert Cafe ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน6ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของหวานร้าน After You Dessert Cafe จ านวน7

ข้อ ได้แก่ ความถี่ในการบริโภค เมนูที่ชื่นชอบที่สุด ช่วงเวลาในการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั้ง 

สาเหตุท่ีตัดสินใจบริโภค เดินทางมาใช้บริการกับใคร และรู้จักร้านจากสื่อประเภทใด 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าของร้านAfter You Dessert Cafe ทั้งหมด6ด้าน ซึ่ง

แบ่งเป็น ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ จ านวน4ข้อ ด้านความเชื่อถือได้ จ านวน4ข้อ ด้านความสอดคล้อง

ตามที่ก าหนด(สอดคล้องต่อประเภทของตราสินค้า) จ านวน4ข้อ ด้านความสามารถในการให้บริการ 

จ านวน4ข้อ ด้านราคาสินค้า จ านวน3ข้อ และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง จ านวน3ข้อ 
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินค้าAfter You Dessert Cafe จ านวน4ข้อ ได้แก่ 

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า การให้ความส าคัญกับตราสินค้า ตราสินค้าเป็นตราสินค้าที่มีความซื่อสัตย์ และ

ตราสินค้าเป็นตราสินค้าที่ให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัย 

ขั้นตอนการวิจัย 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ

บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงคุณภาพสินค้าของร้าน After You Dessert Cafe  และได้ใช้มาตราวัด

คุณภาพสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 6 มิติได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความเชื่อถือได้ ,ด้านความ

สอดคล้องของประเภทตราสินค้า , ด้านความสามารถในการให้บริการ , ด้านราคาของสินค้าและด้านการ

รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง มาใช้ในการท าแบบสอบถาม 

 2. ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้   

 3. น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิพิจารณาจ านวนทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาใน

ด้าน ความถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาในด้านความเที่ยงตรง (Validity) ของ

แบบสอบถาม  

 4.น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้  (Try Out) กับผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวนผู้ใช้บริการธนาคาร จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนาคได้ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 

 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามในร้าน After You Dessert Cafe ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ใช้บริการ และ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ โดยใช้ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) และส าหรับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่นในตราสินค้า  โดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยท าการทดสอบสมมุติฐาน

เพื่อศึกษาคุณภาพการสินค้าที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าAfter You Dessert Cafe โดยแปลผลจาก

ค่า Multiple regression  

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม  

 โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ไลเคริร์ท (Likert’s rating 

scale) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting   
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ผลการวิจัย 
 ส่วนที่1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72) มีอายุระหว่าง 13 – 22 ปี 

(ร้อยละ 79) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 81.3) ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อย

ละ 77.8) มีรายได้ระหว่าง น้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 60.8) และมีสถานภาพโสดมากที่สุด (ร้อย

ละ 96.5) 

 ส่วนที่ 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่บริโภคของหวานในร้าน After You Dessert 

Cafe  น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 67.3) เมนูท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ชิบูย่าฮันนี่

โทสต์  (ร้อยละ 30.5) ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคหรือใช้บริการ คือ 16.01-20.00 น (ร้อยละ 

45.8) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั้ง 250-400 บาท (ร้อยละ 50.3) เหตุผลที่ตัดสินใจบริโภค คือ 

รสชาติของหวาน (ร้อยละ 49.8) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เดินทางมาใช้บริการกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 

52.5) และผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักร้าน After You Dessert Cafe จากค าแนะน าขอเพื่อน (ร้อยละ 59.3)  

ส่วนที่ 3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า After You Dessert Cafe  ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความ

เชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า , ราคาของสินค้า ,  การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ,

ความสามารถในการให้บริการ ในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาก (Mean= 12.02, S.D. = 

1.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสอดคล้องของประเภทตราสินค้ามีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 

(Mean = 13.77, S.D. = 2.17) รองลงมาคือด้านความเชื่อถือได้ (Mean = 13.48, S.D. = 2.22) ด้าน

ลักษณะเฉพาะพิเศษ (Mean = 13.36, S.D. = 2.36) ด้านความสามารถในการให้บริการ (Mean = 

12.85, S.D. = 2.50) ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean = 9.59, S.D. = 1.81) และน้อยท่ีสุดคือ

ด้านราคาของสินค้า (Mean = 9.08, S.D. = 1.85) 

 ส่วนที่ 4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า After You Dessert Cafe ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.13, 

S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเชื่อมั่นในตราสินค้า (Mean = 4.62, S.D. = 0.63) 

ท่านให้ความส าคัญกับตราสินค้า (Mean = 3.92 , S.D. = 0.88) เป็นตราสินค้าที่มีความซื่อสัตย์ (Mean 

=3.96 , S.D. = 0.81) และ เป็นตราสินค้าที่ให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัย (Mean =4.00 , S.D. = 

0.83) 

 ส่วนที่ 5. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพสินค้าที่ส่งผล

สัมฤทธิ์ต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า After You Dessert Cafe 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันใน

ตราสินค้า After You Dessert Cafe 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 105.586 6 17.598 119.159 0.00 

ส่วนที่เหลือ(Residust) 58.039 393 0.148   

Total 163.625 399    

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า After You Dessert Cafe  จากทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความเชื่อถือ
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ได้ ,ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า  , ราคาของสินค้า ,  การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ,

ความสามารถในการให้บริการ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใช้คุณภาพสินค้าที่ส่งต่อความเชื่อม่ันเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร   B Std.Error Beta    t Sig. 
Constant  0.450 0.187  2.398 0.017 
ลักษณะเฉพาะพิเศษ    X1 0.071 0.012 0.263 6.025 0.00 
ความเชื่อถือได ้    X2 0.315 0.057 0.334 5.571 0.00 
ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า    X3 0.137 0.056 0.106 2.420 0.016 
ความสามารถในการให้บริการ    X4 -0.056 0.057 -0.050 -0.979 0.328 
ราคาของสินค้า    X5 0.090 0.039 0.096 2.327 0.020 
การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง    X6 0.072 0.017 0.204 4.131 0.00 

R = 0.803, R Square = 0.645 , Adjusted R Square = 0.640 , Std Error of the Estlimate = 0.384 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

After You Dessert Cafe เพียง 5 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความเชื่อถือ

ได้ ,ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า , ราคาของสินค้า ,  การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ดังปรากฏใน

ตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า After You Dessert Cafe ทั้ง 5 ด้านดังนี้ 

Y = 0.450+ (0.263)X1 + (0.334)X2 + (0.106)X3 + (0.096)X5 + (0.017)X6 

เมื่อ Y แทน ปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า  

X1 แทน คุณภาพสินค้าของร้าน After You Dessert Cafe  ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ 

X2 แทน คุณภาพสินค้าของร้าน After You Dessert Cafe ด้าน ความเชื่อถือได้  

X3 แทน คุณภาพสินค้าของร้าน After You Dessert Cafe  ด้านความสอดคล้องตามท่ีก าหนด  

X5 แทน คุณภาพสินค้าของร้าน After You Dessert Cafe  ด้านราคาของสินค้า 

X6 แทน คุณภาพสินค้าของร้าน After You Dessert Cafe  ด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า After You Dessert Cafe จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, 

ด้านความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า , ราคาของสินค้า ,  การรับรู้คุณภาพหรือ

ชื่อเสียง ส่งผลให้ปัจจัยคุณภาพสินค้าส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าและสามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจยั 
คุณภาพสินค้าของด้านลักษณะเฉพาะพิเศษที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสนิค้า สนับสนุน 
คุณภาพสินค้าของด้านความเชื่อถือไดท้ี่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า สนับสนุน 
คุณภาพสินค้าของด้านความสอดคล้องตามที่ก าหนดที่ส่งผลต่อความเชือ่มั่นในตราสินค้า  สนับสนุน 
คุณภาพสินค้าของด้านความสามารถในการให้บริการที่ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า          ไม่สนับสนุน 
คุณภาพสินค้าของด้านราคาของสินค้าที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า สนับสนุน 
คุณภาพสินค้าของด้านการรับรู้คุณภาพหรือชือ่เสียงที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 

1.จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของหวานร้าน After You Dessert Cafe ของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความถี่ในการบริโภคบริโภคของหวานน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

โดยชิบูย่าฮันนี่โทสต์เป็นเมนูที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคหรือ

ใช้บริการ คือ 16.01-20.00 น และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั้ง 250-400 บาท ในส่วนของรสชาติ

ของหวานเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจบริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่เดินทางมาใช้บริการกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน

และผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักร้าน After You Dessert Cafe จากค าแนะน าขอเพื่อน กล่าวคือผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่  

            2. จากผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อตราสินค้า After You Dessert Cafe 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมพบว่ามีคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า มากกว่าด้าน

อื่นๆ โดยที่ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด เนื่องจาก

สินค้าที่มีผลลัพธ์ในระดับคุณภาพที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต 

คุณภาพของสินค้า หรือฝีมือในการผลิตจะต้องมีคุณภาพ เป็นไปตามที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้(สุวรรณี แสง

มหาชัย , 2554 “หน้า5”)  ผลที่ออกมาจึงสามารถบอกได้ว่าคุณภาพของสินค้ามีส่วนส าคัญที่ส่งผลให้

ผู้บริโภคตัดสินใจบริโภคสินค้านั้นๆ  

     3.จากผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพสินค้าที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อตราสินค้า After You Dessert Cafe ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพของสินค้าส่งผลในทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า After You 

Dessert Cafe ในเขตกรุงเทพมหานคร เพียง 5 ด้าน ประกอบไปด้วยได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้าน

ความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า , ราคาของสินค้า ,  การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

และไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าคือ ความสามารถในการให้บริการ อาจเป็นผลจากที่ตราสินค้า 

After You Dessert Cafe มีการให้บริการแบบกึ่ง Self – Service ที่ผู้บริโภคจะต้องให้บริการตัวเองในการ

ส่ังของหวานและน้ าดื่มด้วยตัวเอง จึงเป็นเหตุผลที่ผู้บริโภคอาจจะไม่ชื่นชอบ เมื่อตราสินค้าให้ความส าคัญ

ในเรื่องของ ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ, ด้านความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องของประเภทตราสินค้า, ราคา

ของสินค้าและการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง จะท าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากคุณภาพ

ของสินค้าทั้ง 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้บริโภค คุณภาพของสินค้าเป็นส่ิงที่

ผู้บริโภคคาดหวัง (สุวรรณี แสงมหาชัย , 2554 “หน้า5”)  องค์ประกอบต่างๆของคุณภาพของสินค้าที่
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เกี่ยวข้อง เป็นผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคคาดหวังให้เป็นไปตามความต้องการและพอใจมากที่สุด เมื่อคุณภาพของ

สินค้าเป็นไปตามท่ีผู้บริโภคคาดหวังก็จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้เป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า After You Dessert Cafe ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรวมอยู่

ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าตราสินค้าสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้โดยใช้ปัจจัยคุณภาพสินค้า 

ท าให้ผู้บริโภคยอมรับในตราสินค้าได้เป็นอย่างมากและเลือกที่จะบริโภคสินค้าประเภทของหวานในตรา

สินค้า After You Dessert Cafe ดังนั้นตราสินค้า After You Dessert Cafe ควรพัฒนาปัจจัยด้านคุณภาพ

ของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรที่จะมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า After You Dessert 

Cafe เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาด ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อ 

เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยหลายๆด้านที่นอกเหนือจากปัจจัยคุณภาพสินค้าที่สามารถส่งผลต่อความเชื่อมัน

ในตราสินค้าได้เหมือนกัน และเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงปัจจัยด้านอื่นๆให้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเป็น

การเสริมสร้างให้เกิดความม่ันใจในตราสินค้า  After You Dessert Cafe  

           2. ควรมีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องส าหรับปัจจัยคุณภาพของสินค้าที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า เพราะปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าสามารถมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและข้อบกพร่องของสินค้า

หรือข้อวิจารณ์ของผู้บริโภคอีกด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องต้องศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณ ร้านAfter You Dessert Cafe 

ทั้ง15สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถาม ทั้งผู้ท่ีก าลังรับประทานอยู่

ภายในร้าน รวมถึงผู้ที่ก าลังสัญจรไปมาบริเวณร้าน และต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการ สาขา การตลาด ที่ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนต่อผู้วิจัยตลอดมา จนท า

ให้ผลวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559  ที่ได้โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย   จ านวน 1 ห้องเรียน 112 คน  ได้โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัย ได้แก่ 1.แบบประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ

เรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ  2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  โดยมีรายละเอียดท่ีควรต้องค านึงในการสร้างแผนการจัดการเรียน

การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้,ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้,ชื่อเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้,ชั้นท่ีสอน,จ านวนคาบท่ีใช้ในการสอน,สาระรายวิชา,วัตถุประสงค์,สาระของ

เนื้อหา,กิจกรรมสื่อและอุปกรณ์,การวัดและการประเมินผล,Google Classroom,คู่มือการใช้งาน Google Classroom,แบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการ

สอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 3.  

ผลการหาประสิทธิผลของการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ  

0.55 ผ่านตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้   

ค าส าคัญ: รายวิชาศึกษาทั่วไป,  ห้องเรียนกลับด้าน,  การเรียนรู้แบบโครงงาน 
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Abstract 

 The purpose of this research was to construct and find of effects of flipped classroom and project based 

learning on the introduction to computer information The sample used for the study consisted of  1 classroom 112 

people for undergraduate students at  Naresuan University, 1st semester of academic year 2016. I were randomly 

selected.  The research instruments were : 1.Evaluate the quality of lesson of flipped classroom and project based 

learning on the introduction to computer information 2. The achievement test for the flipped classroom and project 

based learning on the introduction to computer information. The data were analyzed by arithmetic mean, standard 

deviation. 

 The results of the research were :  1. The lesson of flipped classroom and project based learning on the 

introduction to computer information. The details should be considered in creating a lesson of flipped classroom and 

project based learning consists of lesson plans, units of learning, the title of the lesson plans, class. teaching, lessons 

in teaching, course content, purpose, nature of content, media activities and devices, measurement and evaluation, 

Google. Classroom, Manual Google Classroom, an achievement. With solutions and test achievement 2. The quality 

of teaching and learning to the flipped classroom and project based learning by experts in 3. Results for the 

effectiveness of teaching of flipped classroom and project based learning is 0.55 basis set. 

Keywords: General Education, Flipped Classroom, Project Base Learning 

  

บทน า 

 รายวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะมีการ

จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบัน  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน

ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบรูณาการใดๆ  ก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระ

ของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่

เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ

โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วย

ตนเอง  การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียวไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง

หรือรายวิชาขั้นสูงอีกและไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะ มาจัดเป็นวิชาศึกษา

ทั่วไป  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2548)  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นหมวดวิชาพื้นฐานของทุก

มหาวิทยาลัยที่จะต้องมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์และมาตรฐานที่

ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกองการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มี

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยที่นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนทุกคณะจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามกลุ่มสาระวิชา  เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างนิสิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2557)  ซึ่งการเรียนการสอนใน
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รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ผ่านมาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบรรยายในรายวิชามากกว่าการ

กระตุ้นให้คิดวิเคราะห ์ จึงท าให้ไม่ได้เน้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน   

 เนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่วไปนั้นมีผู้เรียนจ านวนมาก  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้น 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนได้  จึงต้องมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  โดยรูปแบบ

ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปคือรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่ง

เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเรียนที่บ้านและท าการบ้านที่โรงเรียน หรือสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาในการ

เรียนการสอนกับผู้สอนได้โดยตรง  การท าการบ้านหรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน  แล้วมาสร้างความรู้ต่อ

ยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา  จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะศตวรรษที่  21   ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่

จ าเป็นของผู้เรียนที่ต้องการ เชื่อมโยงและลดช่องว่างระหว่างความรู้ทักษะที่ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ใน 

สถานศึกษา กับ ความรู้ทักษะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2557)  ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ท่ีผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในตนเอง

และการที่ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  จะต้องมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทจริง  

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนและใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  ให้เกิดการคิดด้วยตนเอง  ในรูปแบบของการท าชิ้นงาน  คือ  การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ซึ่ ง

จะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วม ลดการเรียน  เพิ่มทักษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  (ธงชัย  เส็งศรี,  2555, หน้า 23) ซึ่งเป็นการเรียนโดยลงมือท า ท าโครงงาน ปฏิบัติจริง

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ได้ท้ังทักษะและได้ความรู้ทฤษฎี ความรู้ทฤษฎีไม่ใช่ไม่ส าคัญ ส าคัญอย่างย่ิง แต่เรา

ต้องเลยไปสู่ความรู้ปฏิบัติ  (วิจารณ์  พานิช,  2556, หน้า 39)   

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงาน  จะช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิด  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้และน ามาใช้

ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการที่จะศึกษาผลของการ

จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  ส าหรับนิสิตปริญญาตรี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 สร้างและหาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน   

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร  ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 8 ห้องเรียน  จ านวน 892 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ได้มาโดยวิธีการเลือก

แบบสุ่มอย่างง่าย  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  จ านวน 1 ห้องเรียน 112 คน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงาน  รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีส่ือผสม       

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  

   หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเป็น

แนวทางในการสร้าง  มีระบบตามหลักการ ADDIE Model (Brown, Abbie H. and Green, Timothy D. 

2016)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้ 

   1.1  การวิเคราะห์นิสิต 

   นิสิตมีอายุระหว่าง  18-19  ปี  ส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับชั้นปีที่  1  ซึ่งเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

เป็นปีแรกและเป็นวัยที่เชื่อมระหว่างการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นระยะที่ต้องปรับพฤติกรรมจาก

เด็กให้เป็นแบบผู้ใหญ่ที่สังคมยอมรับ รูปแบบการเรียนระดับอุดมศึกษา  คือ  เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง,  มีความรับผิดชอบในการเรียน ฯลฯ  ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนควรเป็นรูปแบบที่ให้

ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

   1.2  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้าน

ความรู้  ทักษะทางเชาวน์ปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกรอบทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน 
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บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  

จิตพิสัยและทักษะพิสัย  เพื่อพัฒนาให้นิสิตเกิดพฤติกรรม  

 1.3 การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุน

การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา  รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยให้นิสิต

แลกเปลี่ยนความรู้ได้  เช่น  Google for Education       

 1.4  การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา 

 ศึกษาหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา ,  หลักสูตรของหมวดศึกษาทั่วไปและเนื้อหารายวิชา

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบรรยายในรายวิชา

มากกว่าการกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์  จึงท าให้ไม่ได้เน้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่

สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมกระบวนการคิดและการท างานเป็นแบบโครงงาน นิสิตสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองสามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

   1.5 การวิเคราะห์กิจกรรม 

การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านร่วมกับการเรียนรูแ้บบโครงงาน 

นอกห้องเรียน ในห้องเรียน 

1.ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า  จากส่ือต่างๆ  

2.สรุปผลการเรียนรู้เป็นความคิดรวบยอด  ตั้งค าถามคนละ  1  

ค าถาม 

1.ผู้สอนให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อโครงงาน 

2.ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะท าการเรียนการสอน 

3. ใหผู้้เรียนถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนกับผู้สอน 

4.ใหผู้้เรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  10  คน แล้วคิดหัวข้อ โครงงานและ

ลงมือปฏิบัติ 

5.ใหผู้้เรียนทุกกลุ่มน าเสนอโครงงาน 

 

 1.6 การวิเคราะห์ส่ือ 

     เนื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นเนื้อหาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมทักษะ

ชีวิตและการในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น  รูปแบบการเรียนการสอนจะ

ประกอบด้วย 

     -  ส่ือ Power  Point  ที่ใช้ในการน าเสนอความรู้   

     -  ส่ือทางด้าน  Social  Media  เช่น  Facebook  Line  เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร  รวมทั้ง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง   

     -  ส่ือมัลติมีเดียประกอบด้วย ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นในลักษณะการ์ตูนและมีการ

ปฏิสัมพันธ์กับนิสิต  แผนการสอน  เป็นต้น 

     -  เกมออนไลน์  kahoot 

     -  แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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  ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบ (Design) 

   ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์ มาด าเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

    2.1  ออกแบบเนื้อหา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 12 ชั่วโมง ได้แก่ 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีส่ือผสม      ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 

   หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ในการเรียนการสอน    ใช้เวลา 4 ชั่วโมง  

  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท า

โครงงาน  แบบประเมินการท าโครงงานด้านกระบวนการคิด แบบทดสอบหลังเรียน  หลังจากท าการ

ออกแบบเนื้อหาแล้ว น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบหาความสอดคล้องและล าดับขั้นของเนื้อหา

บทเรียน 

    2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบและเนื้อหาที่ออกแบบไว้ 3 หน่วยการเรียนรู้ โดย

จะแบ่งออกเป็น 3 แผนการสอน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง   

    2.3 การออกแบบแผนการสอน ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 

     -  ส่วนหัวของแผน ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อเรื่องของ

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นที่สอน และจ านวนคาบที่ใช้ในการสอน 

     -  สาระรายวิชา เป็นการบรรยายกรอบความคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผน 

การจัดการเรียนรู้แต่ละแผนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนได้ระบุความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่

เรียน ทักษะหรือกระบวนการทางภาษาที่ฝึก และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติภาระงาน

ตามตัวชี้วัด 

     -  วัตถุประสงค์ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ต้องก าหนดให้มีวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ที่มาจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดตามตารางการวิเคราะห์หลักสูตร 

     -  สาระของเนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อของเนื้อหาสาระต่างๆที่ผู้สอนต้องสอน 

     -  กิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้อง

เป็นไปตามขั้นตอนของเทคนิควิธีการสอนที่เลือก และควรเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ 

     -  ส่ือและอุปกรณ์ การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นภาระงาน ส่ือและอุปกรณ์เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาระ

งานที่ก าหนด ซึ่งต้องประเมินผลด้วยการตรวจผลงาน ใช้เกณฑ์ก าหนดระดับคุณภาพของผู้เรียนตาม

คะแนนที่ได้ ส าหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์บางประการ จ าเป็นต้องอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมการ

เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงคุณลักษณะนั้นๆ ผู้สอนจ าเป็นต้องประเมินผลด้วยวิธี

สังเกต    
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   ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนา (Development) 

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงาน   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

    3.1  การพัฒนาแผนการสอน 

     ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงาน  มีล าดับการพัฒนาดังนี้ 

     3.1.1 พัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  

โดยศึกษาการเขียนแผนการสอนต่างๆ ท าการออกแบบกิจกรรม และเขียนแผนการสอนตามท่ีออกแบบ 

     3.1.2 น าแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานที่

พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอค าแนะน า      

       3.1.3 น าแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติด้านการสอนหรือการท างานมากกว่า 10 ปี 

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินคุณภาพของแผนการเรียน

การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน    

     3.1.4  น าแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานไป

หาประสิทธิผลกับนิสิตท่ีเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

    3.2  การหาประสิทธิผลของเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน 

    ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิผลของเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้

แบบโครงงาน  ก่อนน าแผนการสอนไปใช้จริง  ผู้วิจัยได้น าแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานไปทดลองใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  2 

ห้องเรียน  จ านวน 200 คน  ท่ีได้โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 1 ห้องเรียน 112 คน 

 ขั้นตอนที4่ ขั้นทดลองใช้ (Implementation) 

   ผู้วิจัยได้น าแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างในการทดลองจ านวน 112 คน ใช้เวลารวม 12 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้ 

    4.1  ชี้แจง  แนะน าการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ

เรียนรู้แบบโครงงาน  อธิบายภาระงานที่ต้องท าให้นิสิตเข้าใจอย่างชัดเจน และท าความเข้าใจในการ

ประเมินความส าเร็จของงาน ก าหนดเกณฑ์และวิธีการตัดสินร่วมกัน 

    4.2  ประเมินผลนิสิตก่อนเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นิสิตท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน ก่อนที่จะเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานจ านวน 30 ข้อ 

    4.3  นิสิตด าเนินการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ

เรียนรู้แบบโครงงาน 
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 ขั้นตอนที่ 5  การประเมินผล(Evaluation) 

 5.1 ประเมินจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

ประเมินจากความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงาน ประเมินคุณธรรม จริยธรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

 5.2 พิจารณาคุณลักษณะที่ต้องการประเมินและสร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการสอน ส าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดับ คือ  5, 4, 3, 2  และ 1   

 5.3 น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติด้านการสอนหรือการท างานมากกว่า 10 ปี 

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของแผนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานเพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนและ น ามาปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่อง 

ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

 5.4 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในการเขียนยึดหลักตามหลักการเขียน

แบบทดสอบประเภทเลือกตอบ  โดยเลือกแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  หลักในการคิด

คะแนนคือ ตอบถูก1 ข้อ ได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ค าตอบ ได้ 0 คะแนน 

 5.5 น าแบบทดสอบทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์สอนหรือการท างาน มี

ความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหา  และด้านวิจัย  จ านวน 3 ท่าน  ประเมินความสอดคล้อง เพื่อน ามาหา

ดัชนีค่าสอดคล้อง (IOC)  และปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและ 

 5.6 น าข้อสอบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุณภาพของคุณภาพแผนการสอนการ

จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก 

 2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงาน จากการทดลองประเมินประสิทธิภาพ  พบว่าคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียน  มีค่าเท่ากับ  1589  และคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  มีค่าเท่ากับ  

2576  แสดงว่าประสิทธิผลของแผนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ

การเรียนรู้แบบโครงงาน  คือ  0.55  ผ่านตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 

 

อภิปรายผล 

 1. การสร้างแผนการสอน  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 
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 2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงาน   คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  มีค่าเท่ากับ  1589  และคะแนนการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  มีค่าเท่ากับ  2576 แสดงว่าประสิทธิผลของแผนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  คือ  0.55 ผ่านตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้  แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ

โครงงานที่มีประสิทธิภาพเนื่องมาจากกระบวนการสร้างที่ได้มีการน าทฤษฏีการสร้างแผนการสอนมาใช้

อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นการวิเคราะห์โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ขั้นการ

ออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการน าไปใช้ และขั้นประเมินผล โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  จึงท าให้

แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิชาภา บุรีกาญจน์  (2556) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุข

ศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านทีมีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า 1) ค่าเฉล่ียของคะแนนความรับผิดชอบและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 2) 

ค่าเฉล่ียของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูง

กว่านักเรียนกลุ่มควบคุมและดวงพร อิมแสงจันทร์  (2554 )  ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตาม

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า  1. ผลการ

เรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนยุค

สมัยใหม่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก  เพราะการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ วิธีการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ การเรียนการสอน

แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นรูปแบบการเรียนหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับการ

เรียนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมทักษะและการปฏิบัติ โดยมีการน า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเครื่องมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

แบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานได้เป็นอย่างดีคือ ส่ือโซเชียล

มีเดีย ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ส่ือโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ

นักเรียนในยุคใหม่ นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน  ถือเป็นทักษะที่ส าคัญ

ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างกว้างขวาง มีความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น 

และสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและ

ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวัง  
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่ง
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุด มุ่งหมายเพื่ อ  (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (3) เปรียบเทียบความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ก่อนและ

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จ านวน 

30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS 

ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทาง

เรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวัดความสามารถการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบ t–test dependent sample 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า  

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ  85.75/84.67 ซึ่งเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 80/80  

(2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ท่ีระดับ .05 

ค าส าคญั: QSCCS  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์
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Abstract 

 The objectives of this study were (1) to create and determine the efficiency of learning activities lesson 

plan (2) to compare learning achievement and (3) to compare the ability of mathematical connections before and 

after learning activities by means of QSCCS learning process and learning sources in the community to promote 

the ability of mathematical connections under the topic of geometric transformation in Matthayomsuksa 2. The 

samples in the research were 30 students of Matthayomsuksa 2, from a secondary education extension school, 

Wiang Kan District, Chiang Rai Province, in the first semester, Academic Year 2015. The tools used in the 

research were (1) a plan for learning activities by means of QSCCS learning process and learning sources in the 

community to promote the ability of mathematical connections under the topic of geometric transformation in 

Matthayomsuksa 2 (2) a test to evaluate learning achievement and and determine the ability of mathematical 

connections under the topic of geometric transformation in Matthayomsuksa 2. The research was analyzed by 

means of mean, standard deviation, and t-test dependent sample.  

 According to learning activities by means of QSCCS learning process and learning sources in the 

community to promote the ability of mathematical connections under the topic of geometric transformation in 

Matthayomsuksa 2, it was found that (1) the efficiency E1/E2 of learning activities was 85.75/84.67, reaching 

the desirable point of 80/80 (2) learning achievement of the students under the topic of geometric transformation 

after the activities was higher than before the activities, with statistical significance of .05 and (3) the students 

were able to make mathematical connections under the topic of geometric transformation after the learning 

activities better than before, with statistical significance of .05. 

Keywords:  QSCCS, Community Learning Resources, Mathematical Connections Ability 

 

ความเป็นมาของปัญหา 

 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 มีวาระแห่งชาติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ

ขับเคล่ือนสังคมที่เน้นการเรียนรู้แต่เพียงผลลัพธ์ (Products Oriented Society) มาเป็นสังคมที่เน้น

ผลลัพธ์และกระบวนการ (Products-process Oriented Society) รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสังคม

ต้องการ ซึ่งแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากความพยายามในการก าหนด

ความสามารถและคุณลักษณะของเยาวชนที่ต้องการผ่านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

และมีการปรับปรุงพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ไมตรี อินทร์

ประสิทธ์ิ, 2552) ซ่ึงหลักสูตรทั้งสองมีลักษณะเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards Based Curriculum) 

ที่ยึดคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานเป็นส าคัญมากกว่าการยึดเนื้อหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกทั้ง

มีการบูรณาการเนื้อหาสาระ  ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท าให้ครูผู้สอน

ประสบกับปัญหาในการตอบสนองต่อหลักสูตรดังกล่าวคือ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นทักษะ

และกระบวนการได้เนื่องจากได้ใช้เวลาส่วนมากเพื่อสอนสาระการเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหา ถึงแม้ว่าจะ

พยายามสอดแทรกทักษะและกระบวนการเข้าไปในระหว่างการสอนก็ยังได้ผลที่ไม่ชัดเจน (เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)     
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 ปัจจัยท่ีท าให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ไม่เทียบเท่ากับชาติอื่น ๆ นั่นคือ กระบวนการ

เรียน  การสอนไม่เอื้อต่อการท าให้นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงวิชา

ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ (วัชรี กาญจน์กีรติ, 2554, หน้า 17-18) ในการสอนคณิตศาสตร์ครู

มักจะสอนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย เป็นผู้บอก ผู้สาธิต นักเรียนไม่มีโอกาสโต้ตอบเพื่อที่จะท าความ

เข้าใจความคิดรวบยอดและขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 2552) ส่งผลให้นักเรียน 

ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับชีวิตจริงได้ เกิดจากการเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียว ไม่น าประสบการณ์

ในชีวิตจริงมาใช้ ไม่น าส่ิงที่เรียนมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ครูจึงต้องหาวิธีการให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้

ในชีวิตจริง โดยในการจัดการเรียนการสอนควรมี การก าหนดโจทย์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง 

หรือครูอาจจะระบุ เรื่องให้นักเรียนแล้วให้ ไปคิดว่าจะน าไปใช้กั บชีวิตจริงได้อย่างไร (สมวงษ์  

แปลงประสพโชค, 2549, อ้างถึงใน วัชรี กาญจน์กีรติ, 2554) และจากการศึกษางานวิจัยของ ชัยวัฒน์ 

อุ้ยปาอาจ (2553, หน้า 1) พบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณา

การกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชีวิตจริงของนักเรียนเอง เพื่อให้นักเรียนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์ในเชิงความสอดคล้องและสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต สามารถน า

คณิตศาสตร์ไปใช้ได้จริง ดังนั้นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ จึงเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีความส าคัญ

และจ าเป็นส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 

(พร้อมพรรณ  อุดมสิน, 2548, หน้า15) เนื่องจากช่วยให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียน

ได้ดีขึ้น สามารถมองเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ในแง่ของการเป็นเครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว การน าสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันมาปรับใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ ไม่ใช่เป็นเพียงวิชาที่เรียนทฤษฎีบท กฎ 

สูตรหรือนิยาม เพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น (ชยาภรณ์ รักพ่อ, 2551, หน้า 2)  

 การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันโดยใช้บริบทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  และเป็น

ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้จากบริบทหรือ

สถานการณ์จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับนักเรียนแล้ว  นักเรียนยัง

สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ (เจนสมุทร แสงพันธ์, 2549, หน้า 4) การน าเรื่องราวที่

สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือมีการน าเอาประเด็นในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องราวใกล้ตัวมาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง

มีความสุข เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน (อิ้น ข าทวี, 

2550, หน้า 57) และนักเรียนมีความพึงพอใจและมีผลการเรียนเพิ่มข้ึนเมื่อจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง เพราะ

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้จากสภาพแวดล้อมและสถานที่รอบๆ ตัว รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริง

ด้วยตนเอง เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ผู้เรียนจะซึมซับในส่ิงที่ได้เห็นได้สัมผัส ได้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

เป็นประสบการณ์ตรงสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (เอมอร อนุภัทรสกุล , 2550, บทคัดย่อ,  

หน้า 95) 
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 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐาน

ที่จ าเป็น สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิต 

ร่วมมือในการท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีล าดับ

ขั้นตอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ฝึกฝนให้ผู้เรียนตั้งค าถาม เพื่อสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เห็นคุณค่าความส าคัญ และประโยชน์ของ

ส่ิงที่จะเรียน ได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกันก าหนดขอบเขต แนวทางและวิธีการเรียนรู้ ลงมือ

ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้ เป็นการแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีการ

น าข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์ อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด 

ความส าคัญ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้มีการน าเสนอความรู้ที่ได้ศึกษามาในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตามความสนใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินซึ่งกันและกัน และน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือต่อยอดความรู้ในประเด็นที่สนใจ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ส าคัญ 5 

ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1Q: การเรียนรู้ตั้งค าถาม (Learning to question) ขั้นที่ 2S: การเรียนรู้แสวงหา

สารสนเทศ (Learning to search) ขั้นที่ 3C: การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to construct ) 

ขั้นที่ 4C: การเรียนรู้เพื่อส่ือสาร (Learning to communicate) และขั้นที่ 5S: การเรียนรู้เพื่อตอบแทน

สังคม (Learning to serve) (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2556, หน้า 12-13)    

 จากการประชุมกลุ่มคณะครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ  

เวียงแก่น ได้มีการน าเสนอประเด็นปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครู  

พบปัญหาการสอนคณิตศาสตร์หลายด้าน ซึ่งประเด็นปัญหาที่ส าคัญอันดับแรก คือ การเชื่อมโยงความรู้

คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันของตัวนักเรียนเอง นักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้คณิตศาสตร์  

ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนั้น จะน าไปประยุกต์ได้อย่างไรกับชีวิตประจ าวันในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ครูจึงควรน าเอาเหตุการณ์เรื่องราว หรือวิถีชีวิตที่อยู่รอบตัวนักเรียนมาใช้เป็ นแนวทางในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ ในแง่ของ

การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (บันทึกการประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของกลุ่ม

โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอเวียงแก่น ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557) 

 ผลการส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ในบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอเวียงแก่น  

ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่าม้ง และพบว่าการปักผ้าม้ง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญของชาวชน

เผ่าม้งที่มีการถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมาอย่างช้านาน การแต่งกายในอดีตของชาวเผ่าม้งจะนุ่งห่มด้วย

เสื้อผ้าที่ทอเอง เย็บเอง จึงใช้อย่างภาคภูมิใจจนคุ้มค่าที่สุด แต่ปัจจุบันชาวชนเผ่าม้งมักแต่งกายจากเสื้อผ้า

ที่ซื้อส าเร็จรูป ซึ่งราคาถูกหาง่าย ใส่ง่าย เหมาะกับอากาศที่อุ่นขึ้น ท าให้ตนเองเหมือนกับคนส่วนใหญ่ใน

ประเทศ การสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจึงน้อยลง ขาดการสืบทอดความภูมิใจในรากเหง้า (เตือนใจ 

ดีเทศน์. 2552 หน้า 14-15) จากการศึกษาการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวม้ง 

พบว่า การรับวัฒนธรรมจากสังคมเมืองเข้าสู่ชุมชนมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ 

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวม้งจากสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีทั้งส่ิงที่ส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนา และส่ิงที่มาท าลายวัฒนธรรมของชาวม้งไปในขณะเดียวกัน (บุญทวงศ์ เจริญผลิตผล. 
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2544 หน้า 140-146)  เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการปักผ้าม้งให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อเป็ น            

การส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 2 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทาง

เรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อน จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           3. ความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่ อมโยงทาง
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คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในเขตอ าเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย จ านวน 298 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก อ าเภอ

เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทาง

เรขาคณิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยด าเนินการตามขั้นตอน  

ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

                             
                           

ภาพ 1  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ตารางที่ 1 ตารางวเิคราะห์การบูรณาการการเรียนรู้: โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 2 

กระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน QSCCS 

(สพฐ, 2556) 

การเรียนรู ้

จากแหล่งเรียนรู ้

(สกศ, 2550) 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 : การเรยีนรู้ตั้งค าถาม 

(Learning to question) 

 นักเรียนฝึกตั้งค าถามและคาดคะเนค าตอบ จากสถานการณจ์ริง

ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

หลักการแปลงทางเรขาคณิต เพือ่ให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนรว่มใน

การเรียนรู้ ซ่ึงครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้

นักเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้เพือ่ค้นหาค าตอบ 
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กระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน QSCCS 

(สพฐ, 2556) 

การเรียนรู ้

จากแหล่งเรียนรู ้

(สกศ, 2550) 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 2 : การเรยีนรู้แสวงหา

สารสนเทศ (Learning to search) 

ขั้นที่ 1 : ขั้นส ารวจ 

ขั้นที่ 2 : ขั้นเรียนรู ้

นักเรียนด าเนินการสืบค้นและแสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน โดยมีการวางแผนการศึกษาส ารวจ

ร่วมกันกับสมาชิกกลุ่ม 

ขั้นที่ 3 : การเรยีนรู้เพื่อสร้างองค์

ความรู้ (Learning to construct ) 

ขั้นที่ 3 : ขั้นประเมินผล 

 

 

    

นักเรียนน าความรู้ ข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากการศึกษา

ส ารวจจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาอภิปราย วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ร่วมกัน ตลอดจนประเมินเพื่อสรุปค าตอบ

และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับสมาชิกกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 : การเรยีนรู้เพื่อส่ือสาร

(Learning to communicate) 

ขั้นที่ 3 : ขั้นประเมินผล 

 

นักเรียนน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากผลสรุปของ

การศึกษาส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกันในชั้นเรยีน 

ขั้นที่ 5 : การเรยีนรู้เพื่อตอบแทน

สังคม (Learning to serve) 

ขั้นที่ 4 : ขั้นน าไปใช ้

ขั้นที่ 5 : ขั้นประยกุต์ความรู้

และเผยแพร่ผลงาน 

นักเรียนน าองค์ความรู้ เรือ่ง การแปลงทางเรขาคณิต  

ไปประยกุต์ใชจ้ริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน  

โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ 

 

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์: ประยุกต์ความรู้สู่นอกห้องเรียน 

กรณีศึกษา:  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทาง

เรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

บริบท: อ าเภอเวียงแก่นมีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในแนวชายแดนไทยลาว มีแม่น้ าโขงไหล 

ผ่านลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งพื้นราบและภูเขาสูง จึงมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อย่างหลากหลาย ชนเผ่า  

ม้งถือว่าเป็นประชากรที่มากที่สุดในอ าเภอ และหนึ่งภูมิปัญญาที่ส าคัญของชนเผ่าม้ง คือ การปักผ้าม้ง  

ซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือของชนเผ่าที่ใช้ส าหรับตกแต่งเสื้อผ้าที่มีลักษณะลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ มีทั้งแบบ

ปักด้วยมือและปักด้วยเครื่อง เป็นการเสริมรายได้ให้แก่ผู้หญิงชาวม้ง ไม่ว่าจะเป็นสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ 

การใช้เข็มนับช่องตารางของผ้าในการปัก ความสวยงาม ความละเอียด การให้สี ล้วนอยู่ที่จินตนาการของ 

ผู้ปัก ชาวชนเผ่าม้งมีประเพณีและวัฒนธรรมตลอดทั้งความเชื่อเป็นของตนเองสืบมาแต่บรรพบุรุษ เช่น 

ประเพณีฉลอง ปีใหม่เรียกว่า “น่อเป๊โจ่วซ์” แปลว่ากินสามสิบ โดยถือเอาวันสุดท้ายคือ 30 ค่ า ของเดือน 

12 ในทุกปีเป็นวันส่งท้ายปีเก่า  อยู่ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ชาวม้งจะประกอบพิธีกรรม

ต่าง ๆ ทุกคนจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ ประดับเครื่องเงินสวยงาม เด็ก ๆ จับกลุ่มกันเล่นลูกข่าง และร้องร าท า

เพลง หนุ่มสาวจะจับคู่กันโยนลูกช่วง พูดคุยกัน จากการส ารวจหมู่บ้านชาวเผ่าม้งพบว่ามีการสวมใส่และ

ปักผ้าลายม้ง ดังนี้ 
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รูปที่ 2 แสดงลวดลายผ้าปักม้งในอ าเภอเวียงแก่น 

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาลวดลายผ้าปักม้งที่มีอยู่ในชุมชนแล้ว พบว่าลักษณะการออกแบบลวดลาย 

มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลักการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุน ซึ่งสอดคล้องกับบทเรียนเรื่อง

การแปลงทางเรขาคณิต สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากข้อมูลบริบทท่ีกล่าวมาข้างต้น

จึงเป็นแนวคิดท่ีจะจัดกิจกรรม   การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ตารางที่ 2   แสดงความสอดคล้องของลักษณะลวดลายผ้าปักม้งกับหลักการแปลงทางเรขาคณิต  (การเลื่อนขนาน  

การสะท้อน การหมุน)  

 

 

 

 

 

 

 

หลักการแปลงทางเรขาคณิต 
ตัวอย่าง 

ผ้าปักลายม้ง 

การเลื่อนขนาน 

เป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มกีารเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็น

ระยะทางเทา่กันตามทีก่ าหนด สมบัติของการเลื่อนขนาน  มีดังนี ้ 

   1) รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเล่ือนขนานสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปหรือกล่าวว่ารูป

ต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจะเท่ากันทกุประการ 

   2) ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของส่วนของเส้นตรงน้ันจะขนานกัน 

ภาพแสดงการเลื่อนขนาน 
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หลักการแปลงทางเรขาคณิต 
ตัวอย่าง 

ผ้าปักลายม้ง 

การสะท้อน 

เป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อน และจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับรูปที่เกิดจาก

การสะท้อนจะมีระยะห่างจากเส้นสะท้อนเป็นระยะทางเท่ากัน  สมบัติของการสะท้อนมีดังนี้ 

     1) รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อน  สามารถทับกันได้สนิทโดยตอ้งพลิกรูปหรือกล่าวว่ารปูต้นแบบ

และภาพที่ได้จากการสะท้อนเทา่กันทกุประการ 

     2)  ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดแตล่ะจุดบนรูปต้นแบบ  กับจุดที่สมนัยกนับนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะ

ขนานกัน 

    ภาพแสดงการสะท้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหมุน 

การหมุนบนระนาบ เป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุดจุดหนึ่งเป็นจุดหมุน โดยจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบ

เคลื่อนที่รอบจุดหมุนด้วยทิศทางและขนาดของมุมที่ก าหนด และจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับรูปที่เกิดจากการ

หมุนจะมีระยะห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทางเท่ากัน สมบัติของการหมุน มีดังนี้  

     1) รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนสามารถทับกันได้สนิท  โดยไม่ต้องพลิกรูป หรือกล่าวว่ารูปต้นแบบ

กับภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการ 

     2) จุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้น  แต่ละคู่จะอยู่บนวงกลมเดียวกันและมีจุดหมุนเป็น

จุดศูนย์กลาง  แต่วงกลมเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีรัศมียาวเท่ากัน 

ภาพแสดงการหมุน 
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ตารางที่ 3   แสดงแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน QSCCS ร่วมกับ

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทาง

เรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

แผนการจัด

กิจกรรม 

การเรียนรู ้

เวลา

เรียน 

(คาบ) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นของกระบวน 

การเรียนรู ้

แผนที่ 1 

ส ารวจลวดลาย 

ผ้าปักม้ง 

2 

- นักเรียนชมวีดิทัศน์เกีย่วกบัวัฒนธรรม ประเพณีปใีหม่ของชาวม้ง 

การแต่งกาย 

- นักเรียนชนเผ่าม้งบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และประเด็นค าถาม 

การตั้งค าถาม  

(question)   

 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “ส ารวจลวดลายผ้าปักม้ง”  

1.) โดยเข้าไปท ากิจกรรมการส ารวจในแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

การสืบค้นความรู ้ 

(search) 

2.) แต่ละกลุ่มรวบรวมขอ้มูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ 

อภิปรายร่วมกันเพือ่หาข้อสรุป 

การสร้างองค์ความรู้ 

(construct ) 

3.) แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดสรุปการท ากจิกรรมส ารวจ 

ลวดลายผ้าปักม้ง และน าเสนอแลกเปล่ียนกับเพือ่ในชั้นเรียน 

การส่ือสารและน าเสนออย่างมี

ประสิทธิภาพ (communicate) 

แผนที่ 2 

ไขปริศนาการแปลง

ทางเรขาคณิต 

7 

- นักเรียนท ากิจกรรม “แบ่งพรรคแบง่พวก” หลังจากส ารวจ

ลวดลายผ้าปักม้งแล้วให้นักเรียนลองสังเกตลักษณะลวดลาย และ

ลองแยกประเภทตามรูปแบบการแปลงทางเรขาคณิต แล้วอภิปราย

ร่วมกัน ไมม่ีการชีถู้กผิด เพื่อให้เกิดขอ้ค าถาม 

การตั้งค าถาม  

(question)   

 

- นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มไขปริศนาการแปลงทางเรขาคณิต การสืบค้นความรู ้ 

(search) 

- นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจการเลื่อนขนาน การสะทอ้น  

การหมุน 

- นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน 

การสร้างองค์ความรู้ 

(construct ) 

แผนที่ 3 

ลวดลายผ้าปักม้งกับ

หลักการแปลงทาง

เรขาคณิต 

3 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกิจกรรมแบ่งพรรคแบ่งพวกและ

กิจกรรมไขปริศนาการแปลงทางเรขาคณิต 

- นักเรียนจับคู่ท ากจิกรรมวิเคราะห์ลวดลายผ้าปักม้ง 

- นักเรียนแต่ละคู่น าเสนอผลการวิเคราะห์ลวดลายผ้าปักม้ง มีการ

แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาขอ้สรุป 

การสร้างองค์ความรู้ 

(construct ) 

- นักเรียนน าความรูเ้รื่องการแปลงทางเรขาคณิตมาออกแบบลายผ้า

ปักตามความคดิจินตนาการของตนเอง 

- นักเรียนปกัผ้าตามแบบ 

- นักเรียนน าเสนอชิ้นงานผ้าปักของตนเอง 

การส่ือสารและน าเสนออย่างมี

ประสิทธิภาพ (communicate) 

- นักเรียนเผยแพรช่ิ้นงานของตนเองโดยน าแบบผ้าปักพรอ้มทั้ง

ชิ้นงานไปติดป้ายนิเทศผลงานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นๆ ได้เข้า

มาศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

การบริการสังคมและจิต

สาธารณะ (serve) 
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1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม

ขั้นตอน ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความสามารถการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร์ 

 

               ในการสร้างแบบทดสอบได้แยกการวัดและประเมินผลออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะวัด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบและ

ข้อสอบปรนัยแบบเติมค าตอบ ส่วนที่สองจะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบให้เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบเชิงซ้อน โดยก าหนดลายผ้าปักม้งให้นักเรียน

วิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการแปลงทางเรขาคณิตชนิดใดบ้ าง และมีข้อสอบอัตนัยที่ให้

นักเรียนน าความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ทั้งการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุน มาประยุกต์

ในการออกแบบลวดลายตามความสนใจของนักเรียนเอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ 

QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ  

85.75/84.67 ซึ่งเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 80/80 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อน จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน 

เท่ากับ 9.67 และคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน เท่ากับ 25.40 ค่า t เท่ากับ 37.66  

 3.  ความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อน
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน

ของนักเรียน เท่ากับ 3.10 และคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน เท่ากับ 25.37  

ค่า t เท่ากับ 56.35  

อภิปรายผล 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ที่ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอ าเภอเวียงแก่น 

จังหวดัเชียงราย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.75/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้

อาจจะเป็นเพราะว่า 

  1.1 เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้นักเรียนเกิดประเด็นปัญหา และตั้งข้อค าถามจากสถานการณ์ 

ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของตนเอง ซึ่งข้อค าถามหรือประเด็นปัญหานั้นต้องมาจากความสนใจใคร่รู้

ของตัวนักเรียนเอง และลงมือค้นคว้าหาค าตอบในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็น

ระบบและเรียนรู้ด้วยตนเอง ในลักษณะของการส ารวจค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน

ของตนเอง แล้วน าข้อมูลมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้ข้อสรุปที่เป็นค าตอบในเรื่องนั้นๆ มีการ

น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้  

และเผยแพร่ความรู้ได้ ซึ่งการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

และชุมชนของตนเอง ได้รับผิดชอบในการเรียนว่าจะต้องเรียนรู้ส่ิงใด เพื่ออะไร และโดยวิธีการอย่างไร  

ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ สามารถสะท้อนความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงาน

จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง การที่นักเรียนได้แสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยตนเอง

เช่นนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ลัดดา ภู่เกียรติ 

(2544, หน้า 19-20) และ พจนา ทรัพย์สมาน (2549, หน้า 6-7) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองท าให้เกิดการพัฒนา

ความคิดอย่างอิสระ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีความหมายต่อนักเรียน  

  1.2 เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ในชุมชนของนักเรียนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากส่ิงที่มีอยู่ในชีวิตจริงของนักเรียนเอง ซึ่งตัว

นักเรียนเองมีพื้นฐานความรู้ และคุ้นเคยกับส่ิงที่เรียนรู้เพราะเป็นการเรียนรู้ส่ิงที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของ

ผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้ได้โดยง่าย และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ

เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน นักเรียนจึงมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียน ได้เปล่ียน
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บทบาทจากผู้เรียนมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนในฐานะที่เป็นชุมชนของตนเอง สร้างความ

ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาของตนเองที่มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมา ตลอดจนมองเห็นคุณค่าของ

การเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วัชรพงษ์ การมี 

(2553) ที่ศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

มีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2552 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตลอดจนวิทยากรในท้องถิ่นเป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่มีคุณค่า และเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียน มีความกระตือรือร้นและ

สนใจในการเรียน นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรม มีงานที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้

ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้สอนควรจะน ามาใช้

ประกอบการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยาภรณ์ รักพ่อ 

(2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ

ลวดลายเวียงกาหลง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่เจดีย์

วิทยาคม อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 44 คน  

ผลการศึกษาพบว่า การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในการทดลองมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี้นักเรียนมีความรู้สึกสนุกสนาน และเห็นประโยชน์ของกิจกรรมที่

เกี่ยวกับคณิตชาติพันธุ์ที่เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตกับลวดลายเวียงกาหลง 

อีกทั้งนักเรียนยังมีความประทับใจ และกระตือรือร้นกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประยุกต์ให้เข้ากับ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนเองอีกด้วย  

  1.3 มีการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ก่อนที่จะน าไปใช้จริง โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ตลอดจนศึกษาส ารวจข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนของนักเรียน แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาด าเนินการสร้างและ

ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดจน

ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 ท่าน  ซึ่งผลการประเมิน พบว่าความเหมาะสมของแผนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( x = 4.23, S.D.= 1.69) และได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา 

กิจกรรม ภาษา เวลา และปัญหาที่พบในการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและ

หาประสิทธิภาพ จนได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด และ

สามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยงยุทธ กันไชยสัก (2545, หน้า 24) และวัฒนาพร ระงับ

ทุกข์ (2542, หน้า 107) ที่กล่าวว่า การประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้ เป็นการ
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ตรวจสอบแผน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้สอนจริงว่ามีความถูกต้องตามรูปแบบการเขียน

หรือไม่ แต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม สอดคล้อง ครอบคลุม ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ มีส่ิงใดที่ยัง

บกพร่องควรปรับปรุงแก้ไข และสอดคล้องกับแนวคิดและหลักปฏิบัติของ  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ 

พรหมวงศ์ (2556, หน้า 7) ที่กล่าวไว้ว่าการผลิตส่ือหรือชุดการสอนนั้น ก่อนน าไปใช้จริงจะต้องน าส่ือ

หรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่าส่ือหรือชุดการสอนท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

หรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด  

มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่ ดังนั้นผู้ผลิตส่ือการสอนจ าเป็นจะต้องน าส่ือหรือชุดการสอนไปหา

คุณภาพ เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ  

 2. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เพื่ อส่งเสริมความสามารถการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า         

  2.1 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสในนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง 

เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ โดยอาจจะเกิดจากความสนใจ  

หรือความสงสัยของตนเองจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นข้อค าถามส าคัญที่จะ

น าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งเมื่อการเรียนรู้เกิดจากความต้องการของนักเรียนเองแล้ว ย่อมส่งผลให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเกิดแรงกระตุ้นที่ต้องการเรียนรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในส่ิงที่ตนเอง

สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ นิรมล ศตวุฒิ  (2538 , หน้า 7) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดได้ดีที่ สุด  

เมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ และได้รับผิดชอบกับความส าเร็จของ

ตัวเอง การเรียนรู้อย่างดีเลิศจะเกิดขึ้นจากการได้ฝึกคิด ได้สัมผัส ได้ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติในเรื่อง 

ที่ส าคัญๆ และสอดคล้องกับ สุวร กาญจนมยูร (2543, หน้า 39-41) ท่ีได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่ยึด

หลักนักเรียนเป็นส าคัญควรให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนสนใจ  จนเกิด

ทักษะและกระบวนการคิด สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน 

แป้นแอ้น (2556, หน้า 21) ซ่ึงได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวัด ด้วยวิธีการสอน  

ที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น(QSCCS) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษา

จ านวน และความเป็นเหตุผล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า หลังจากจัด

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น (QSCCS) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียก่อน

เรียนสูงกว่าหลังเรียนเป็นไปตามสมมุติฐาน เนื่องจากนักเรียนได้รับการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้

ผู้เรียนตั้งค าถามเพื่อสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน เห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชน์ของส่ิงที่จะ

เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกันก าหนดขอบเขตแนวทาง วิธีการเรียนรู้ ประเด็นเนื้อหา

ย่อย แนวทางการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู้ จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ และลงมือศึกษาค้นคว้า 

ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา ทดลอง ตามแผนที่วางไว้เป็นการแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วย

ตนเอง ผู้เรียนน าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายเปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุป

ความคิดรวบยอด ความส าคัญ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการ
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เรียนรู้ รวมถึงความรู้ของตนเองให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ข้อค้นพบ ข้อสรุปที่ได้จากการเรียนรู้มาน าเสนอ

เป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเรียนรู้  

และแสดงความรู้สึกต่อชิ้นงาน และให้ผู้เรียนน าชิ้นงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินซึ่งกันและกัน 

รวมท้ังวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้จากความสนใจ 

  2.2 เน้นการท ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้มีการวางแผนการเรียนรู้

และท างานเป็นกลุ่มอย่างมีแบบแผน ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ฝึกการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนฝึกทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากการท ากิจกรรม

กลุ่มส ารวจลวดลายผ้าปักม้ง ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนักเรียนได้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อไปศึกษาส ารวจข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน ทั้งชาวชนเผ่าม้งที่ประกอบอาชีพปักผ้าม้ง และร้านค้าที่ท าธุรกิจการปักผ้าม้งที่มีอยู่ใน

ชุมชน ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนต้องมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ แบ่งหน้าที่ อย่างเหมาะสม 

อาศัยความร่วมมือ ความสามัคคีและความรับผิดชอบเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ และจะเห็นได้จากการ

ท ากิจกรรมแบ่งพรรคแบ่งพวกในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้วิเคราะห์

ลวดลายผ้าปักม้งแบบต่าง ๆ ตามท่ีได้ส ารวจมาจากกิจกรรมส ารวจลวดลายผ้าปักม้ง แล้วแยกประเภทของ

ลวดลายผ้าปักตามหลักการแปลงทางเรขาคณิต โดยอาศัยการระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม ซึ่งใน

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้มีการฝึกการแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การใช้

เหตุผล และการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กิ่งแก้ว อารีรักษ์ 

(2548, หน้า 10) ท่ีได้กล่าวถึงความส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้

เนื้อหาสาระด้วยตนเอง ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ในกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาทักษะ

กระบวนการต่าง ๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการประสาน

สัมพันธ์ ทักษะการแสวงหาความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับค ากล่าวของ  ดัน (Dunn 

1972, หน้า 154) ที่ว่าการสร้างกลุ่มเล็กๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนจะเป็นการป้องกันไม่ให้

นักเรียนมีความรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวเนื่องจากมีการท างานร่วมกัน และช่วยกันรับผิดชอบในงาน

ด้วยความเชื่อม่ันในตนเอง 

  2.3 เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์จริงที่มี

อยู่ในชีวิตประจ าวัน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน 

เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ท็อร์ป และซาเก (Torp and sage, 1998, pp. 14-16 อ้างในรังสรรค์ ทอง

สุขนอก, 2547, หน้า 12) กล่าวไว้ว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการส ารวจ ค้นคว้าและการ

แก้ปัญหาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เป็นการดึงดูดให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ครูจะเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและออกแบบสภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและส ารวจ มีบทบาท

ในการเตรียมประสบการณ์จริงที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และบูรณาการส่ิงต่าง ๆ ที่เรียนรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงเข้าด้วยกัน ในขณะที่เรียนรู้นักเรียนจะถูก

ท าให้เป็นนักแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าด้วยตนเอง ในกระบวนการนี้ครู

จะเป็นผู้ร่วมในการเรียนรู้ มีหน้าที่สร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และยังมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาภรณ์ เป็งด้วง (2552) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและสัดส่วน โดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่งอน

ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ 72.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

อัตราส่วนและสัดส่วน โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

อัตราส่วนและสัดส่วน กิ่งแก้ว อารีรักษ์ (2548, หน้า 118) ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของการใช้แหล่ง

เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เสริมสร้ าง

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหารายวิชา และท าให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น  

 3. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ก่อนและ

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจัดกิจกรรม

การเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น้ัน ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า  

  3.1 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ปรับปรุงมาจากกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน QSCCS 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ของ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Learning to question) เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของนักเรียนและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอนในชั่วโมงนั้นๆ 

เพื่อเป็น การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน และเป็นขั้นตอนของการฝึกให้

นักเรียนได้สังเกตจากสถานการณ์ที่ก าหนด ฝึกการตั้งค าถามและการคาดคะเนค าตอบ เช่น ในแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ครูก าหนดสถานการณ์กระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้

นักเรียนชมคลิปวีดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีปีใหม่ม้ง และวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวชน

เผ่าม้ง ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นักเรียนหลายคนมีข้อสงสัยและเกิดการตั้งค าถามต่างๆ  

ครูจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นชาวชนเผ่าม้งได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ม้ง 

ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใน

การเรียนแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนที่เป็นชาวชนเผ่าม้งเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรม และ

ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนของตนเองในแง่ของแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีผู้ให้ความสนใจและต้องการศึกษาเรียนรู้

อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นการตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Learning to question) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ

มากที่สุดส าหรับกระบวนการเรียนรู้ เพราะถ้าหากนักเรียนมีความรู้สึกสนใจในบทเรียน เกิดความสงสัย

อยากรู้อยากหาค าตอบ นั่นก็หมายความว่านักเรียนอยากจะเรียนรู้ ซึ่งก็ส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจใน        

การเรียน  

  ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Learning to search) ในขั้นนี้นักเรียนจะได้

ฝึกการวางแผนการส ารวจ และแสวงหาความรู้ร่วมกัน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส ารวจ
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ลวดลายผ้าปักม้ง ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ในขั้นของการส ารวจสืบค้นนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้

ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการปักผ้าม้งในหมู่บ้าน ซึ่งแหล่งข้อมูลก็คือชาวชนเผ่าม้งที่ประกอบอาชีพการปัก

ผ้าม้ง ตลอดจนร้านค้าที่ผลิตและจ าหน่ายผ้าปักม้ง ซึ่งนักเรียนที่เป็นชาวชนเผ่าม้งจะได้ท าหน้าที่เป็นผู้น า

ในการส ารวจ เพราะในการส ารวจข้อมูลอาจจะต้องใช้ภาษาถิ่นในการส่ือสาร และมีความคุ้นเคยกับคนใน

ชุมชนมากกว่า ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกการวางแผนการท างานร่วมกัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

การยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม ความร่วมมือ ความรับผิดชอบและฝึกการแก้ปัญหา เพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลส าเร็จของงาน และยังพบอีก

ว่า กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่า เกิดการยอมรับซึ่งกัน

และกันอีกด้วย  

  ขั้นที่ 3 การสร้างองค์ความรู้ (Learning to construct ) หลังจากที่นักเรียนได้ส ารวจ

ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้ว ในขั้นนี้นักเรียนจะได้น าความรู้ ข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากการศึกษา

ส ารวจมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสรุปผลเพื่อน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน  

จากกิจกรรมการส ารวจลวดลายผ้าปักม้ง ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้น าข้อมูลที่ได้จาก  การส ารวจ

แหล่งเรียนรู้ เช่น ประวัติความเป็นมาของการปักผ้าม้ง วัสดุอุปกรณ์วิธีการปักผ้าม้ง และลักษณะลวดลาย

ผ้าม้งแบบต่าง ๆ มาอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนได้ข้อสรุปและเกิดเป็นองค์ความรู้ และจาก

กิจกรรมแบ่งพรรคแบ่งพวกและกิจกรรมไขปริศนาการแปลงทางเรขาคณิตท่ีออกแบบกิจกรรมให้นักเรียน

ได้น าหลักการแปลงทางเรขาคณิตมาวิเคราะห์และอธิบายลักษณะลวดลายผ้าปักม้งว่ามีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความสามารถ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  

  ขั้นที่ 4 การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learning to communicate) 

เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้มาน าเสนอแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จากกิจกรรมส ารวจลวดลายผ้าปักม้ง ในขั้นนี้นักเรียนจะได้น า

ข้อมูลที่จากการสรุปร่วมกันมาน าเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิด มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน

ชั้นเรียน  

  ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to serve) ในขั้นนี้นักเรียนจะได้

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้สู่การน าไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์

อย่างสร้างสรรค์ เช่น ในกิจกรรมลวดลายผ้าปักม้งกับหลักการแปลงทางเรขาคณิต ในกิจกรรมนี้นักเรียน

จะได้น าความรู้เกี่ยวกับหลักการแปลงทางเรขาคณิตมาออกแบบลวดลายผ้าปัก เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้

ความรู้ให้เกิดประโยชน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาแก่ผู้อื่นต่อไป 

        จากกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน จะเห็นได้ว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง 

เพราะแต่ละกิจกรรมได้เน้นให้นักเรียนได้ก าหนดประเด็นที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงอาจจะเกิดจาก

ความสงสัย ความสนใจของตัวนักเรียนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึก มีส่วนร่วม และอยากเรียนรู้  

และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าหนดสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนเอง 

ท าให้การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่า นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชาตรี ส าราญ (2547, หน้า 69) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
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เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนนั้น ช่วยให้นักเรียนเกิดความ

สนใจและอยากที่จะเรียนรู้บทเรียน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น อีกทั้ ง รีด (Reed, 2010: 

Online) ยังได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันไว้ว่า การเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันนั้นช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในวิชา

คณิตศาสตร์ได้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนมองเห็นความส าคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมี

ความสนใจที่จะเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรเลือกสถานการณ์

การเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน และสอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชน  

เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเพื่อให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในแง่ของการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน ครูผู้สอนควรเริ่มจากการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็น

คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองก่อน ท้ังนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1.3 ครูผู้สอนควรจะมีการศึกษาส ารวจ และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับองค์ความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ต้องการให้นักเรียนไปศึกษาส ารวจ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการ

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น  

 2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการ

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพราะบางโรงเรียนอาจจะมีนักเรียน

หลากหลายชนเผ่า เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุท่ัวไป คือ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้าง

และหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนท่ี 2/2557 

จ านวน 1 ห้องเรียน 45 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ท่ีมีประสบการณ์ในการวิจัย  การเรียนการสอนทางด้านมัลติมีเดียและเทคนิคการสอน มีประสบการณ์

การสอนอย่างน้อย 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  2. แบบประเมินคุณภาพ

เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า  1.การสร้างเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ต้อง ต้อง

ค านึงถึงดังนี่ 1.เป้าหมาย 2.ปฎิสัมพันธ์ 3.การทบทวนการเล่นและ4.กิจกรรมการเล่นเกม  ในส่วนของการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์จะต้องด าเนินการ  ก าหนดบทบาทผู้เรียน ผู้สอน, ก าหนดกฎ กติกาการเล่น, ก าหนดคู่มือ, 
ก าหนดการเล่น, ก าหนดกิจกรรมท้ังในส่วนของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์, ก าหนดกิจกรรมการเรียน, ก าหนดข้ัน
การรับรู้สถานการณ์, ก าหนดขั้นการตอบสนอง, ก าหนดขั้นสร้างการรับรู้  2. เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.27/78.80 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 ผลการประเมินคุณภาพ
เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  

ค าส าคญั : เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ,์ การคิดเชิงกลยุทธ์,การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
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Abstract 
 The general objective of this research is a development of PC Simulation Games. Also, its specific objective is 
to generate and find out the efficiency of  PC Simulation Games  to enhance Strategic Thinking. Sampling of research 
consists of groups. Fist, the number of 45 students taken by specific selection were from Educational Technology and 
Communications Department, Faculty of Education, Naresuan University. And second, the five of information Technology 
experts with PhD graduates and least 5 years of experiences on research, teaching, technology and teaching techniques. 
Tools used for the research are 1) PC Simulation Games. 2) Evaluation forms on the quality of Pc computer simulation 
games by experts. The statistics used for the research were average and standard deviation(SD). 

The result showed that 1. The development of PC Simulation games for Enhance to Strategic Thinking, 
considering 3 factors : goal, interaction, review in the activity preparation and development, includes The details considered 
in the creation of computer games designating the role of learners and instructors, rules of the game, practices on PC 
Simulation Game, learning activities, situational recognition procedures, response procedures and building awareness. 2. PC 
Simulation Games enhance Strategic thinking built with performance 76.27/78.80. Conform with the fixed criteria 75/75. The 
result of quality evaluation of PC simulation games by experts at a high level average. 
Keywords: Development of PC Simulation games, Strategic thinking, Self-Directed Learning 

 
บทน า 

กระบวนการคิดเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อผู้เรียน โดยองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการส่งเสริม

กระบวนการคิด ได้แก่ การคิดรวบยอดที่ผู้เรียนมีต่อตนเองในฐานะผู้เรียนรู้  วิธีการสอนของครูหรือผู้สอน

ในฐานะผู้เอื้อต่อการคิดและการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีลักษณะเป็นบุคคลใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยต้องมีการเน้น

กระบวนการคิดเป็นอันดับแรก  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน เป็นกระบวนการเรียนที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย 

รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ มีความรู้เหมาะสมตามพัฒนาการ มีทักษะแสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง การสอนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด

เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญา เพราะเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ไปตลอดชีวิตจึงนับ

ได้ว่าการสอนให้รู้จักวิธีการคิด วิเคราะห์ เลือกรับและปฏิเสธข่าวสารข้อมูลได้  มีความสามารถในการใช้

ภาษาและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและการแสวงหาความรู้ ได้อย่างรวดเร็วและมี

ความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการเรียนรู้แบบน าตนเอง  การเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็น
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการเรียน ท าให้มีเป้าหมาย มีแรงจูงใจสูง เป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รู้จักวิธีการเรียนด้วยตนเอง และผู้เรียนมักจะน าผลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและยาวนาน
กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอคล้องกับสภาพและกระบวนการพัฒนาการทาง

จิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ การเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด
ของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เป็นการเรียนรู้ที่ยอมรับสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เป็น
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ความรู้ที่เคารพในศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน โดยยอมรับว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  ด้วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้
ตนเองสามารถด ารงอยู่ในสังคมที่ก าลังเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข  จึงต้องเป็นกระบวนการเรียนที่
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  จากความส าคัญของการเรียนรู้แบบน าตนเอง  เห็นว่ามีความสอดคล้องและช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการคิดให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้  การสร้างนิสัยและความสามารถในการ

แสวงหาความรู้  ตามแนวคิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โนลส์ (Knowles. 1975 : 15 ) และ สมบัติ สุวรรณ
พิทักษ ์(2543 : 4 - 6) 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยพบว่า การพัฒนากระบวนส่งเสริมการคิดของนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาก าลังประสบปัญหา เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่จ ากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียน ล้อมกรอบตัวเอง

และผู้เรียนออกจากชุมชนสังคม การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีลักษณะ

มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ วิธีการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสรูปที่

เป็นจริงและไม่เน้นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านการคิด   ท าให้นักศึกษาขาดทักษะการคิด ส่งผล
ให้ขาดความสามารถในการจัดการด้านต่างๆ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็ไม่ดี  วิธีการสอนคิดเชิงกลยุทธ์

นั้นมีวิธีการหลากหลาย วิธีการจ าลองสถานการณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้เรียนได้เข้า

ไปอยู่ในสถานการณ์จริงที่ต้องตัดสินใจ เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจผู้เรียนจะไม่อยู่เฉย จะมี

ความพยายามในการคิดและตัดสินใจท าให้กระบวนการคิดสามารถลงลึกไปได้ เมื่อเกิดกระบวนการคิดขึ้น 

ก็จะมีการถ่ายโอนกระบวนการคิดไปสู่สถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญแต่อะไรจะท าให้กระบวนการ

คิดเกิดขึ้นได้ ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน มีประสบการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ ช่วยท าให้เกิด

กระบวนการคิดการจัดการเรียนการสอนด้วยการจ าลองสถานการณ์มีรูปแบบที่หลากหลาย ลักษณะหนึ่งที่

น่าสนใจคือการใช้ วิธีการเรียนการสอนด้วยเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพราะเกมคอมพิวเตอร์

เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ช่วยในการฝึกให้เกิดทักษะ การเรียนรู้ และการตัดสินใจ เพื่อช่วยให้เราเข้าถึง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้เล่นเป็นผู้ตัดสินใจกระท าต่อสถานการณ์หรือความรู้สึกของผู้เล่น ท าให้เกิดความ

สนุกสนานไปพร้อมกันด้วย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) เกมเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกฎ กติกา และน าเนื้อหา 

ข้อมูลของการเล่นเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปราย

เพื่อสรุปการเรียนรู้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้แบบเกม คือการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ

ต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ ผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองท าให้ได้ประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการ

ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง ประโยชน์ของการใช้เกมประกอบการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา

ทางด้านความคิด ช่วยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของแต่ละบุคคลออกมา ช่วยในการประเมินผล

การเรียนและช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน (ทิศนา แขมณี, 2545) 
 การพัฒนารูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ของ

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี  เป็นการบรูณาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยท าให้
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นักศึกษาเกิดการเรียนรู้พร้อมกับความสนุกสาน เพลิดเพลิน จูงใจผู้เรียนให้รู้สึกอยากเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ 

และยังช่วยให้ผู้เรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเรียนรู้  สามารถน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการของนักศึกษาในการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เป็นผู้ใฝ่

รู้ตลอดชีวิต เพื่อความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษาไทย ซึ่งจะน าไปสู่ความ

มีคุณภาพของประชากรในอนาคตต่อไป 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกล

ยุทธ์ ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน    และนิสิตภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ านวน 45 คน  ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ตัวแปรต้น  คือ เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ 
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพและประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
รายวิชาธุรกิจเบื้องต้น  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ รายวิชาธุรกิจเบื้องต้น  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ของ  ส าหรับการ
เรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์และหาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ 

เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์  ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
1. การสร้างเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการสร้างเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อ

ส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ของ   ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
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ประกอบด้วย การสร้างเกม  การจ าลองสถานการณ์  การคิดเชิงกลยุทธ์  และการเรียนรู้แบบน าตนเอง

ส าหรับนิสิตนักศึกษา  รวมทั้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีส่ือสารมาใช้ ในการพัฒนาและออกแบบเกมเพื่อ

การเรียนรู้ด้วยตนเองในการส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์   
1.2 ศึกษาดูงานหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้  เพื่อ

เป็นข้อมูลน ามาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิด

เชิงกลยุทธ์ของ  ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา   
1.3 สัมภาษณ์นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์

จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่นิสิตนักศึกษาสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ประกอบ  รูปแบบ หรืออืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4 สอบถามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาธุรกิจเบื้องต้น แล้วนามาวิเคราะห์ เพื่อร่าง
โครงร่างล าดับเนื้อหาและเหตุการณ์ของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  

1.5 การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร ผู้เรียน เนื้อหา งานและกิจกรรม
รวมท้ังทรัพยากรและความเป็นไปได้  

1.6 สังเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการ

คิดเชิงกลยุทธ์ ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศกึษาระดับอุดมศึกษา  ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.7 ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  เป็นการก าหนดจุดประสงค์  องค์ประกอบ 
เครื่องมือ เนื้อหาบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ออกแบบลักษณะ
การเล่น เงื่อนไข การเก็บคะแนนและการควบคุมเกม  

1.8 เขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard) ของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิงกลยุทธ์  ในส่วนของการออกแบบการน าเสนอเนื้อหา  ตลอดจนองค์ประกอบตามหลักการและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอความรู้ในรูปแบบเกม  โดยโครงเรื่องได้น าหลักการของเกมในเรื่องความ

ท้าทาย  ความตื่นเต้น เช่น การได้รับรางวัล  ความยากของระดับการเล่น การแข่งขัน  การสะสมคะแนน 

มาใช้ในการเขียนโครงร่างเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ให้น่าสนใจ  จากนั้นน าโครงเรื่อง 

(Storyboard) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์พิจารณาความเหมาะสม  

ตรวจสอบความถูกต้อง น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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1.9 เมื่อได้โครงเรื่อง (Storyboard) ของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แล้วน าไปสร้างเกม
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ รายวิชาธุรกิจเบื้องต้น ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง  

ภาพ 1 แสดงโครงร่างและโครงเรือ่งของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ 

 
1.10 สร้างเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ ตามโครง

ร่างเนื้อหาและเหตุการณ์ของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ พร้อมจัดท าคู่มือประกอบการใช้เกม

คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยลาดับขั้นต่าง ๆ ต้องค านึงถึงปัจจัย คือ 

เป้าหมาย การปฎิสัมพันธ์ การทบทวนการเล่นและกิจกรรมการเล่นทุกขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ก าหนดบทบาทผู้เรียน ผู้สอน ก าหนดบทบาทของผู้เรียนในการเรียนและร่วมการท า

กิจกรรมตามรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ ส่วนการก าหนด

บทบาทผูส้อน เป็นผู้ด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้ันตอนและกระบวนการ ให้ค าแนะน าในการ

เรียน ชี้แนวทางในการเรียนรู้ กระตุ้นเพื่อดึงความคิดและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงกลยุทธ์ 

ประเมินผลของผู้เรียน  
- ก าหนดกฎ กติกาการเล่น ชี้แจง กฎ กติกาและท าข้อตกลงการเล่นเกมคอมพิวเตอร์

จ าลองสถานการณ์ให้แก่ผู้เรียน  
- ก าหนดคู่มือ ชี้แจง การใช้งานคู่มือเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริม

การคิดเชิงกลยุทธ์  
- ก าหนดการเล่น แสดงวิธีการเล่นเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  
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- ก าหนดกิจกรรมท้ังในส่วนของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ (Game 
Simulation) ต้องมีคุณลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์ ประกอบด้วย ปฎิสัมพันธ์ แรงจูงใจ 
ความสนุกสนานและการคิดเชิงกลยุทธ์ และรวมท้ังการท ากิจกรรมแบบเผชิญหน้า (Face to Face)  

- ก าหนดกิจกรรมการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ (Game Simulation) 
เป็นขั้นตอน มีขั้นตอนดังนี้  

1.  เลือกตัวแสดง ผู้เรียนสามารถทาการเลือกตัวแสดงในบทบาทสมมุติที่มีการก าหนดไว้  
2.  น าเข้าสู่เนื้อหา เป็นส่วนที่ตัวแสดงจะนาเข้าสู่เนื้อหาโดยอาศัยลักษณะบทบาทตัว

แสดองที่มีการเตรียม เพื่อจะดาเนินการตามระบบที่ได้ก าหนดไว้  
3.  ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ผู้เรียนต้องก าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ก่อนด าเนินการเล่นเกมคอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์  
4.  ก าหนดการสร้างบรรยากาศน่าสนใจ ตัวระบบจะนาตัวแสดง ที่มีการก าหนด

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เข้าสู่ระบบโดยด าเนินเนื้อหาที่ส่งผลต่อผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกว่าผู้เรียนเป็น 
ตัวแสดง โดยเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของผู้เรียน  

- ก าหนดขั้นการรับรู้สถานการณ์  (Receiving Situation): ท ากิจกรรมการเรียนด้วยเกม
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ (Game Simulation) โดยได้รับปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ จะท าให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้นๆ  ผู้เรียนจะได้รับปัญหาจากสถานการณ์  มีส่วนร่วมกับ
สถานการณ์ ได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์ และท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนการตัดสินใจ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้   

1 . รับปัญหาจากสถานการณ์ ระบบจะมีการด าเนินสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนจะพบ
กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลากหลาย ผ่านการด าเนินเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์มี
ส่วนรวมในสถานการณ์  เมื่อผู้เรียนรับปัญหาจากสถานการณ์  ผู้เรียนที่สวมบทบาทตัวแสดงในเกม
คอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์ จะมีส่วนร่วมในสถานการณ์ เพื่อท าการแก้ไขปัญหาท่ีได้รับ  

2 . กระตุ้นจากสถานการณ์ ตัวแสดงจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่
ได้รับมาระบบจะกระตุ้นผู้เรียนผ่านสถานการณ์ ถ้าไม่ดาเนินแก้ไขปัญหาท่ีได้รับจะมีผลกระทบอย่างไร  

3 . วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผู้เรียนต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบทบาทของตัว
แสดงที่เลือก ปัญหาท่ีได้รับจากสถานการณ์ เพื่อดาเนินการตัดสินใจต่อไป ผู้เรียนจะได้รับรู้ถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ในการก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน ก าหนดโอกาส อุปสรรค  

- ก าหนดขั้นการตอบสนอง  (Responding): ท ากิจกรรมการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
จ าลองสถานการณ์ (Game Simulation) เป็นขั้นตอนที่จะท าการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ผ่านตัวแสดง โดย
ประเมินสถานการณ์จากที่ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ก าหนดกลยุทธ์ ล าดับกิจกรรม วางแผนปฎิบัติ 
วางแผนส ารอง และด าเนินปฎิบัติตามกลยุทธ์ โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้รับมา ท าให้ผู้เรียน
สามารถแก้ไขสถานการณ์ จากปัญหาที่ได้รับมาจากสถานการณ์  



   
   

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1381 

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

1 . ปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้เรียนจะมีปฎิสัมพันธ์กับบาทบาทตัวละครในการแก้ไข
ปัญหาของสถานการณ์  

2 . ท าการแก้ปัญหา เริ่มท าการแก้ปัญหาท่ีได้รับจากสถานการณ์ ผ่านตัวแสดง  
3 . ประเมินสถานการณ์ เป็นส่วนประมวลผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

สถานการณ์ของผู้เรียน เพื่อประเมินสถานการณ์ในการจะนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์  
4 . ก าหนดกลยุทธ์และลาดับกิจกรรม ผู้เรียนได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อจะแก้ไขปัญหาที่

ได้จากการประเมินสถานการณ์ รวมท้ังก าหนดล าดับกิจกรรมก่อนหลัง  
5 . วางแผนปฎิบัติและวางแผนส ารอง ผู้เรียนวางแผนดาเนินตามกลยุทธ์และกิจกรรม 

เพื่อใช้แก้ไขปัญหา รวมท้ังวางแผนส ารอง  
6 . ปฎิบัติตามกลยุทธ์ ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ผ่านตัวแสดง ควบคุมติดตามการ

ปฎิบัติว่าเป็นไปตามกลยุทธ์หรือไม่ ถ้าแก้ไขปัญหาได้จะมีรางวัลเป็นคะแนน และดาเนินการเล่นเต่อไป  
- ก าหนดขั้นสร้างการรับรู้ (Valuing): ท ากิจกรรมการเรียนเผชิญหน้ากับผู้เรียน (Face to Face) 

เป็นขั้นตอน แสดงถึงการตอบสนองต่อสถานการณ์  ในขั้นตอนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์  

1 . ประเมินกลยุทธ์ ประเมินผลกลยุทธ์ตามท่ีก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
2 . ยอมรับการตอบสนองต่อสถานการณ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์จากเกม

คอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์  เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์  ทาให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ได้  

3 . เกิดคุณลักษณะเชิงกลยุทธ์ ที่มีการคิดอย่างเป็นกระบวนการ การวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ การก าหนดแนวทาง การตัดสินใจประเมินทางเลือกและการคาดการณ์ผลลัพธ์การวางแผน  
การด าเนินการ และการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า  

1.11  น าเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นไปหา
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาพ 2 ตัวอย่างเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ 
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2. หาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง  

  น าเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ จ านวน 
3 ท่าน คือ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา เพื่อประเมินเกมสถานการณ์จ าลอง และการ
ทดสอบประสิทธิภาพ 3 ครั้งกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งการทดสอบประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 แบบรายบุคคล 

น าเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ไปทดลองใช้กับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เพื่อภาพรวมของเกมสถานการณ์จ าลองด้านการน าเสนอ  ความน่าสนใจ  

ตัวอักษร ภาพ  สีและเสียง  ล าดับการเล่น  ความท้าทาย  ครั้งที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก 
น าเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน  การทดสอบ
ประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่ น าเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ที่ปรับปรุงแล้วจากการทดลองครั้งที่ 2 ไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 3 เป็นการทดลอบประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์กับ

นิสิตทั้งชั้น จ านวน 30 คน  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิด

เชิงกลยุทธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์อยู่ในระดับมาก  
2. ประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ จากการทดลองหาประสิทธิภาพ พบว่า   

คะแนนการทดสอบรวมระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 76.27 และคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่า

เท่ากับ 78.80 แสดงว่าประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ คือ 76.27/78.80 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกล
ยุทธ์สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1  .การสร้างเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  ผลการประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอร์

จ าลองสถานการณ์ พบว่าคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ใน
ระดับมาก เนื่องมาจากการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ได้น าหลักการพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างเกมให้มีลักษณะการจ าลองสถานการณ์จากของจริงและข้อก าหนดที่ท้าทาย

ความสามารถของผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์  การสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจของผู้เล่นเกม  และรู้สึกท้า

ทายและอยากที่จะเล่น พร้อมทั้งวิธีสอนที่ผู้สอนน าเอาสถานการณ์จริงมาจ าลองไว้ในห้องเรียนพยายามให้

มีสภาพเหมือนจริงมากที่สุดและก าหนดกติกา กฎ หรือเงื่อนไขส าหรับเกมนั้น แล้วแบ่งผู้เรียนออกเป็น

กลุ่มๆ เข้าไปแข่งขันหรือเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับปัญหาและต้องแข่งขันกับ
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ฝ่ายตรงข้ามจึงต้องมีการตัดสินใจของกลุ่ม เพื่อมุ่งเอาชนะกัน จากหลักการออกแบบดังกล่าวจึงท าให้นิสิต
ได้รับทักษะกระบวนการคิดและความรู้จากเนื้อหาบทเรียนไปด้วยขณะที่เล่น (ประหยัด จิระวรพงศ์, 2527 
และถนอมพร เลาหจรัสแสง ,  2541 ( นอกจากนี้การพัฒนาเกมจ าลองสถานการณ์ได้น าแนวทาง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 มาตราที่ 22 เรื่อง “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด” ซึ่งการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การจัดการเรียนการสอนจะต้องยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางเน้น 

“การเรียนรู้” มากกว่าการสอน” โดยให้นักศึกษารู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตใจแห่งการใฝ่รู้จัก
แสวงหาความรู้ตลอด ฝึกให้มีความสามารถในการวิพากษ์หรือการคิดอ ย่างมีวิ จารณญาณ 

)กระทรวงศึกษาธิการ , 2542) จากหลักการออกแบบเกมจ าลองสถานการณ์และแนวทางการจัดการเรียน
การสอนจึงส่งผลให้ผลการประเมินเกมจ าลองสถานการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

 2.  ประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ คะแนนการทดสอบรวมระหว่างเรียน 
(E1) มีค่าเท่ากับ 76.27 และคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)  มีค่าเท่ากับ 78.80  แสดงว่าประสิทธิภาพของ
เกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ คือ 76.27/78.80 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์  เกม
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ที่มีประสิทธิเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาได้มีการน าทฤษฎีการออกแบบ

และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนมาใช้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์  การวิเคราะห์ผู้ เรียน  สภาพแวดล้อม และส่ิงที่เกี่ยวข้อง 

รวมท้ังการน ากระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์การที่เป็นกระบวนการคิด เริ่มจากการ เป้าหมาย บางอย่างในเกม

ที่ต้องการให้ผู้เรียนท าให้ส าเร็จ เช่น ได้รับคะแนนเป็นสิ่งที่ต้องการเมื่อชนะการแข่งขัน การแก้ไขปัญหาให้

หมดไป เป็นต้น ซ่ึงการจะบรรลุเป้าหมายต้องมีการ ก าหนดทางเลือก ที่คิดว่ามีโอกาสประสบความส าเร็จ

มากที่สุด โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานะ ซึ่งประกอบด้วย การประเมินก าลังความสามารถของตนเอง  

(การรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง) การประเมินส่ิงแวดล้อม (การรู้จักคู่ต่อสู้ คือการรู้จุดอ่อนและจุด

แข็งของคู่ต่อสู้  การรู้โอกาสและอุปสรรค) การคาดการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้น  (การรู้ความไม่แน่นอนของ

อนาคต)  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2546) นอกจากนั้น การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์จ าลอง
สถานการณ์น าแนวคิดของการออกแบบส่ือการสอนมาผสมผสานกับการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ที่

ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์  โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย จึงท าให้เกมคอมพิวเตอร์จ าลอง

สถานการณ์มีประสิทธิภาพ ส่วนวิธีการจัดการเรียนการสอนของเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์นั้น

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้ “Play to learning” มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท า

ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (สุชาติ แสนพิช, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนิดา เท
วินสืบ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี (RPG) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง  
ประชาคมอาเซียน  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา จ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า เกมคอมพิวเตอร์แบบอาร์พีจี 
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เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องประชาคมอาเซียน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ 0.66 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และศิริยุภา  ฉิมพาลี (2555) ได้ศึกษาและท าการวิจัยเรื่อง พัฒนา

เกมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า เกม
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 90.3/81.8 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประชากรท่ีใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 36 คน โรงเรียนสูง

เม่นชนูปถัมภ์ ได้โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้านหลักสูตรและการ

สอนและด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 6 ท่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ 1. ชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม 2. แบบประเมินคุณภาพชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยต้องค านึงถึง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านการผลิต โดยมีรายละเอียดท่ีควร

ต้องค านึงในการสร้างชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม ประกอบด้วย ค าน า, จุดประสงค์การเรียนรู้, แผนการจัดการเรียนรู้, 

ใบความรู้, ใบกิจกรรมพร้อมเฉลยใบกิจกรรม,ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม,แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมเฉลย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโว่อุปทาน

โดยผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 80.42/82.29 เป็นตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅= 49.4 , SD= 0.44) 3.  จาก

การทดลองประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนรายบุคคลจ านวน 3 คน พบว่า ชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.  จากการทดลองประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนกลุ่มเล็กจ านวน 9 คน 

พบว่า เนื้อหาและกระบวนการเรียนด้วยชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีความถูกต้อง

ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 5.  จากการทดลองประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนกลุ่มใหญ่จ านวน 24 คน 

พบว่า คะแนนทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 80.42 และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

(E2) มีค่าเท่ากับ 82.29 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

ค าส าคัญ: ชุดการสอน,  โลจิสติกส์,  สื่อสังคม 
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Abstract 

The Research has objective develop instruction package with social media on the Logistics and Supply chain 

for matthayomsuksa 1 students. People are matthayomsuksa 1 for 36 students SUNGMEN SCHOOL. With used to 

simple random. And the nine of Logistics and Supply chain, Curriculum and Instruction and Information Technology 

experts with PhD graduates and least 5 years of experiences on research, teaching, technology and teaching techniques. 

Tools used for the research 1. instruction package with social media. 2. Evaluation forms on the quality of Instruction 

package by experts. The statistics used for the research were average and standard deviation (SD). 

The result showed that 1. The development instruction package with Social media for matthayomsuksa 1 

students, considering 3 factors : input possess output. The details considered in develop instruction package with 

social media include foreword, the purpose of learning, learning management plan, work sheet, the activities with 

solutions of activities, interacting social media, an achievement and solutions for achievement. 2. The result of 

quality evaluation of instruction package with social media on the Logistics and supply chain by expert high level 

average( x̅= 4.28 , SD= 0.52) .The result of quality evaluation of instruction package with social media on the 

Logistics and supply chain by learner 80.42/82.29 which follow by 80/80 regulations. Level average (x̅= 49.4 

,SD= 0.44)  3. The result of quality evaluation of person learners for 3 students showed that instruction package 

with social media on the Logistics and supply chain is appropriate for learner. 4. The result of quality evaluation of 

small group learners for 9 students showed that content and process with instruction package with social media on 

the Logistics and supply chain has accuracy complete meets defined objectives. 5. The result of quality evaluation 

of large group learners for 24 students showed that the test scores between classes (E1) are equal 80.14 and the 

test scores measure academic achievement after learning (E2)  are equal 82.29 which is quality evaluation of 

instruction package with social media follow by 80/80 regulations. 

Keywords: Logistics 

 

บทน า 

 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาเพิ่มหลักสูตรสถานศึกษาหรือ

หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและทรัพยากรมนุษย์(กระทรวงศึกษาธิการ

,2552)  สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN) ที่พัฒนาด้านการศึกษาและด้านทรัพยากร

มนุษย์ โดยประเทศไทยได้มีพัฒนาเหมือนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN) แต่เน้นทางด้าน

การศึกษาเป็นส าคัญ(ศศิธารา พิชัยชาญรงค์, 2557) โดยการศึกษาในปัจจุบันต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเองสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเปล่ียนให้ครูผู้สอนเป็น

เพียงผู้ชี้แนะแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี,2554 : 86) โดยภาครัฐมีนโยบายให้พัฒนาประเทศ

ในด้านการคมนาคมและด้านโลจิสติกส์ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดแพร่ที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างทางด้านโลจิ

สติกส์ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย, 2556) และได้ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตในด้านการเรียนการสอนของผู้เรียนที่ไม่เน้นให้จบ 12 ปี เพื่อสอบเอ็นทรานซ์แต่เน้นทางด้าน

อาชีพให้กับผู้เรียน จากแผนยุทธศาสตร์นั้นได้มีการน าร่องในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นเช่น หลักสูตร

อาหารและหลักสูตรโลจิสติกส์และหลักสูตรอื่นๆ โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ได้น าล่องเพิ่ม
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หลักสูตร  โลจิสติกส์ขึ้น ซ่ึงเป็นหลักสูตรท้องถิ่นหลักเฉพาะและเป็นนามธรรมและยากต่อการเข้าใจของ

ผู้เรียน หลักสูตร ได้แบ่งออกเป็นรายวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนของผู้เรียนและเกี่ยวข้องกับ

ท้องถิ่น การเรียนการสอนนั้นเป็นเนื้อหาใหม่ที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบของ

ชุดการสอน โดยที่ชุดการสอนนั้นจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้วิชาโลจิสติกส์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น(ธันย์ชนก แดนโพธิ์, 2551) ชุดการสอนประกอบไปด้วย ค าน า, ค าชี้แจงชุดกิจกรรมการเรียน, 

จุดประสงค์การเรียนรู้, ค าแนะน าการใช้ส าหรับครูและนักเรียน, ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม, แผนการ

จัดการเรียนรู้, ใบความรู้ แบบสรุปเนื้อหา ใบกิจกรรม พร้อมเฉลยใบกิจกรรม, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน, เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542 หน้า 95-97) 

และเพื่อเป็นเพิ่มส่งเสริมของการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้าใจมากขึ้นจะต้องน าเอาเทคโนโลยีส่ือสังคมท่ีได้รับ

ความนิยมในปัจจุบันมาใช้เป็นช่องทางในการเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี,ม.ป.ป)ซึง่ส่ือสังคมท่ีได้น ามาใช้ได้แก่ เฟสบุ๊ค(Facebook),ยูทูป(Youtube),กู

เกิ้ล(Google) โดยน ามาพัฒนาในการเรียนการสอน โดยใช้เฟสบุ๊คมาใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างครูกับ

ผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนและน ายูทูปมาเป็นส่ือในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เรียนการสอน  

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานขึ้น เพื่อตอบสนองในการเรียนรู้และให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการเรียนของโลจิสติกส์ให้เป็น

รูปธรรมย่ิงขึ้นส าหรับผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ได้มาโดยโดย

ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้หน่วยห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มได้มา 1 ห้องเรียน  จ านวน 36 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ ชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

 วิชาองค์ประกอบพื้นฐานทางโลจิสติกส์ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 

ด้านแหล่งข้อมูล 

 1.  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดการสอนใน

ด้านต่างๆ ประกอบด้วย 

  1.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

   1.1.1  มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการสอนวิชาโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้องของชุดการสอนร่วมกับส่ือ

สังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

  1.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

   1.2.1  มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการสอนที่มี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้องของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 1.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

   1.3.1  มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนที่มี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้องของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์ จังหวัดแพร่ ภาค

เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 ห้อง 240 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้หน่วยห้องเรียน

เป็นหน่วยในการสุ่มได้มา 1 ห้องเรียน จ านวน 36 คน โดยท าการแบ่งกลุ่มย่อย ดังนี้  

    2.1  นักเรียนรายบุคล จ านวน 3 คน โดยจ าแนกนักเรียนเป็น เก่ง : ปานกลาง : อ่อน 

อย่างละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

    2.2  นักเรียนกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน โดยจ าแนกนักเรียนเป็น เก่ง : ปานกลาง : อ่อน 

อย่างละ 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

    2.3  นักเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน 24 คน โดยจ าแนกนักเรียนเป็น เก่ง : ปานกลาง : อ่อน 

อย่างละ 10 คน เพื่อส าหรับการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่อง โลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

     1.  ชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

     2.  แบบประเมินคุณภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

   การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

     1.  ชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา   ปีที่ 1 โดยด าเนินการสร้างและพัฒนาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา  (Research 

and Development) น ามาเขียนเป็นแผนผังงาน แสดงขั้นตอนออกแบบชุดการสอน เพื่อแสดงล าดับในการ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน ดังนี้ 

   1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

    1.1  ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ และหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

    1.2  วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างกรอบการจัดการเรียนรู้รายวิชา องค์ประกอบพื้นฐาน

ทางโลจิสติกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   2.  ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างชุดกิจกรรมการสอนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

   3.  วิเคราะห์โซเชียลมีเดีย แต่ละชนิดและน าไปใช้ในการสร้างกรอบการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

องค์ประกอบพื้นฐานทางโลจิสติกส์ 2 

 4.  น าสาระการเรียนรู้มาก าหนดโครงสร้างของชุดการสอนลักษณะของกิจกรรมและก าหนดสื่อ/

อุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 5.  ด าเนินการสร้างชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บรรจุภัณฑ์ (Industrial Packaging) 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ (Finished Goods Inventory) 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวางแผนการจัดจ าหน่าย (Distribution Planning) 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประมวลการส่ังซื้อ (Order Processing) 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การขนส่ง (Transportation) 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริการลูกค้า (Customer Service) 

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
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 6.  จัดท าชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคู่มือการใช้ชุดการสอนส าหรับครู ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (บุญเกื้อ 

ควรหาเวช, 2542 หน้า 95-97) 

     1.  ค าน า 

     2.  ค าชี้แจงชุดกิจกรรมการเรียน 

     3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     4.  ค าแนะน าการใช้ส าหรับครูและนักเรียน 

     5.  ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม 

     6.  แผนการจัดการเรียนรู้ 

     7.  ใบความรู้ แบบสรุปเนื้อหา ใบกิจกรรม พร้อมเฉลยใบกิจกรรม 

     8.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     9.  เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

   7.  น าชุดการสอน และคู่มือการใช้ชุดการสอน พร้อมทั้งแบบประเมินชุดการสอนร่วมกับส่ือ

สังคม เรื่อง  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 

ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปีและผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ด้านหลักสูตรและการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดการสอน 

   8.  น าชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 และคู่มือการใช้ชุดการสอนส าหรับครูและนักเรียน น ามาปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่อง 

ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

   9.  ผู้วิจัยน าชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายบุคคลจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมทางด้านภาษาของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคมเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วน าข้อบกพร่องมา

ปรับปรุงแก้ไข 

   10.  ผู้วิจัยน าชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเล็กจ านวน 9 คน เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของน าชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 

   11.  ผู้วิจัยน าชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มใหญ่จ านวน 24 คน โดยใช้นักเรียน

กลุ่มใหญ่เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
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ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคมเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุณภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยู่ในระดับมาก 

 2. ประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากการทดลอง

ประเมินประสิทธิภาพ พบว่า คะแนนการทดสอบระหว่างเรียน  (E1) มีค่าเท่ากับ 80.42 และคะแนน

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 82.29 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดการ

สอนร่วมกับสื่อสังคม คือ80.42/82.29 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 3.  จากการทดลองประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนรายบุคลจ านวน 3 คน พบว่า ชุดการสอน

ร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีความเหมาะสมส าหรับผู้เรียน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน เพือ่ประเมินความเหมาะสม 

ด าเนินการสร้างชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 7 หน่วยการเรยีนรู ้

จัดท าชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมเรือ่งโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงคู่มือการใช้ชดุกิจกรรมการสอนส าหรับคร ู

ทดสอบกับนกัเรยีนกลุ่มเล็ก 9 คน เพื่อตรวจความถูกตอ้งของชุดการสอนร่วมกับ
ส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ทดสอบกับนกัเรยีนใหญ่ 24 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกบั 
ส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

น าสาระการเรยีนรู้มาก าหนดโครงสร้างของชุดการสอน  
 

ทดสอบกับนกัเรยีนรายบุคคล 3 คน เพื่อตรวจความเหมาะสมของชุดการสอน

ร่วมกบัสื่อสังคมเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปรับปรุงและแก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

วิเคราะห์ส่ือสังคมและน าไปใช้ในการสร้างกรอบการจัดการเรียนรูร้ายวิชา องค์ประกอบพื้นฐานทางโลจิสติกส์ 2 
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4.  จากการทดลองประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนกลุ่มเล็กจ านวน 9 คน พบว่า เนื้อหาและ

กระบวนการเรียนด้วยชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีความถูกต้องครบถ้วน

ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5.  จากการทดลองประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนกลุ่มใหญ่จ านวน 24 คน พบว่า คะแนน

ทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 80.42 และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

(E2) มีค่าเท่ากับ 82.29 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 

อภิปรายผล 

 1. การพัฒนาชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือ

สังคม พบว่าคุณภาพของชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคมประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก  

 2. ประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม คะแนนทดสอบรวมระหว่างเรียน  (E1 ) มีค่า

เท่ากับ80.42 และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 82.29 แสดงว่าประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคม คือ 80.42/82.29 เป็นไปเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ ชุดการสอน

ร่วมส่ือสังคมที่มีประสิทธิภาพเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาที่ได้มีการน าทฤษฏีการสร้างและพัฒนาส่ือ

การเรียนการสอนมาใช้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นการวิเคราะห์โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนรู้ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการน าไปใช้ และขั้นประเมินผล โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน 

เข้าใจง่ายของการใช้ชุดการสอน จึงท าให้ชุดการสอนร่วมกับส่ือสังคมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของศรีสุวรรณ แสงจันทวง,เกรียงศักดิ์ บุญญาและมนตรี แย้มกสิกร(2553) ในการพัฒนาชุดการ

สอนวิชาภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบรูณ์คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ส าหรับ

นัก เรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาสมบรูณ์ปีที่  3 โรง เรี ยนสาธิติมั ธยมศึกษาสมบรูณ์  มีประ สิทธิภาพ 

89.942/91.500 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์(2558) ในการศึกษาความ

คิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบและผลิตส่ือกราฟิก

เพื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการใช้  Facebook ในการเรียนการสอน 

รายวิชาการออกแบบและผลิตส่ือกราฟิกเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.00 , SD= 

0.53) คือ การใช้ Facebook ในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนท าให้เกิดความใกล้ชิดคุ้นเคยกับ

อาจารย์ผู้สอนมากขึ้น (x̅= 4.24 , SD= 0.79) รองลงมาคือ การเรียนโดยใช้ Facebook ท าให้นิสิตมี

โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน (x̅= 4.21 ,  SD= 0.70) เท่ากับ นิสิตน าข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับงานผ่าน Facebook ไปใช้ในการปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น (x̅= 4.21 , SD= 0.58) และ

การเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยในการเสนอแนะงานท าให้ลดเวลาในการน าเสนอในชั้นเรียน (x̅= 4.18 ,          

SD= 0.80) ตามล าดับ ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Facebook คือ สารมารถประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอนได้โดยใช้ส าหรับเป็นพื้นที่ส าหรับส่งงาน ส่งไฟล์ภาพ แบ่งปันข้อมูลและข้อคิดเห็น และเป็น
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ศูนย์กลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ใช้สนทนาระหว่างนิสิตด้วยกัน ใช้ติดต่อส่ือสาร

ด้านการเรียนการสอน ใช้เป็นพื้นที่แสดงออกรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

แหล่งความบันเทิงสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการ upload และ download ไฟล์ต่างๆ และนอกจากใช้ 

Facebook แล้ว ควรใช้ Social network อื่นมาช่วย ได้แก่ Line, Skype, Twitter, Youtube และ Instagram  

  

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอน 

 รายวิชา การออกแบบและผลิตส่ือกราฟิกเพื่อการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา

 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . วารสารศึกษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(3), 82-88 

ทิศนา แขมมณ.ี (2554). รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนของไทย  

 (พิมพ์ครั้งที่ 7). บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บุญเกื้อ ควรหาเวช อ้างจาก ณัฐฎา แสงค า. (2554). องค์ประกอบชองชุดกิจกรรม.  

 สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน2557 

 จาก http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=2980 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี. (ม.ป.ป). YouTube for E- 

 Learning. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2558. จาก http://social.chan.rmutto.ac.th/ 

 managefiles/_Manual_Youtube_For_Elearning.pdf 

ศรีสุวรรณ แสงจันทวง,เกรียงศักดิ์ บุญญา,มนตรี แย้มกสิกร. (2553). การพัฒนาชุดการสอนวิชา

 ภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบรูณ์คณะ

 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. วารสารศึกษาศาสตร์, 23(1), 47-57 

ศศิธารา พิชัยชาญรงค์. (2557). ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเดินหน้าร่วมมือประเมินผลการศึกษา

 นานาชาติ และประเมินผลการศึกษาเทียบเคียงนานาชาติตามาตรฐานสากล. วารสารการศึกษา

 ไทย, ปีที1่1(110), 03 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) (พิมพ์ครั้งที่ 1). โรงพิมพ์

 รัฐสภา 

 

 

http://social.chan.rmutto.ac.th/


  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1395 

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

 

ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า Thaibev 

นภนนท์ หอมสุด, เกศราภรณ์ สาวยง และนิศารัตน์ ศรีใส* 

 

Impact of Brand Image on trust of Thaibev brand 

Nopbhanont Homsud, Gadsaraporn Sawyong  and Nisarut Srisai* 

  

สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี 76120 

Marketing Department, Faculty of management science, Silpakorn University, Petchaburi Province, 76120 

*Corresponding author. E-mail  : lookgadsw30_innosent@hotmail.com, ni-sa_rut@hotmail.com. 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันของตราสินค้าไทยเบฟ  กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มประชากรท่ีมีอายุ20-35 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้า ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของตรา 

สินค้า 

ค าส าคัญ:   ภาพลักษณ ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความเชื่อม่ัน 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study brand image affecting brand trust on Thaibev.  

The group of sample used in this research was 400 consumers who the population aged between  

20-35 years that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The research 

instruments were questionnaire. The data were analyzed by multiple regression analysis. The results show that 

corporate image brand image and users brand image which affecting which affecting the confidence  

Keyword: image, brand image, confident 

 

บทน า 

 เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น การประกอบ

ธุรกิจนั้นจ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ การด าเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียว 

ไม่ใช่หลักประกันความมั่นคงของการเติบโตและพัฒนาอย่างย่ังยืน ธุรกิจต่างๆจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรม ท่ีเรียกว่า CSR ย่อมาจาก Corporate Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งคือการด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบ

สังคมและส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับใกล้และไกล อันน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีต่อองค์กร อ้างอิง(: http://www.csrcom.com/csr.php) 

 ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของภาพลักษณ์ 

ธุรกิจใดมีภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อผู้บริโภคในด้านบวก ด้วยภาพลักษณ์นั้นเกิดจากการที่บุคคลรับรู้

mailto:lookgadsw30_innosent@hotmail.com
mailto:ni-sa_rut@hotmail.com
http://www.csrcom.com/csr.php
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จากประสบการณ์ หรือการมีความรู้ ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อองค์กรธุรกิจนั้นๆ 

ภาพลักษณ์ไม่ใช่การสร้างภาพ ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาเกินจริง แต่การสร้างภาพลักษณ์

เกิดจากการกระท า สามารถสร้างและแก้ไขได้ หากองค์กรธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้ว หน้าที่ขององค์กร

นั้นคือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีดังกล่าวไว้ให้ยืนนาน และพัฒนาให้ดีย่ิงๆขึ้นไป เพราะในโลกของการแข่งขัน

การหยุดอยู่กับที่คือการถอยหลัง 

 ธุรกิจใดไม่ด าเนินงานเพียงเพื่อหวังผลก าไร แต่หันมาให้ความส าคัญต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

นอกจากจะท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจดีแล้ว ยังส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า  

ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะผลิตสินค้าใด ประเภทไหน ผู้บริโภคก็คงความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของธุรกิจนั้ น  

ว่าสินค้าต่างๆ ที่ผลิตออกมาจะต้องดี มีคุณภาพ เพราะด้วยประสบการณ์ การรับรู้ จากภาพลักษณ์ที่ดี

เสมอมา ท าให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยไม่มีข้อแม้ ความเชื่อมั่นถือเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวที่สามารถท าให้

ผู้บริโภคเกิดความซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้าได้ด้วย หากธุรกิจสามารถท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นได้ ธุรกิจนั้น

ย่อมด าเนินต่อไปได้ยาวนาน 

 จากข้อมูลดังกล่าวมาเบื้องต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นของตราสินค้า Thaibev ของกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20-35 ปี เพราะ THAIBEV เป็นธุรกิจที่

มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทน้ าเมา แต่ Thaibev มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมเป็นจ านวนมาก โดยกิจกรรมและส่ือต่างๆ ที่โฆษณาไม่ได้แสดงถึงตัวผลิตภัณฑ์โดยเจาะจง  

แต่เป็นการโฆษณาทางอ้อม และมุ่งเน้นในเรื่องของภาพลักษณ์เป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาว่าภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้ามากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไป

เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

ศึกษาภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า Thaibev ของกลุ่มประชากรที่มีอายุ  

20-35 ป ี

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่  

20-35 ป ี

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

       3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านภาพลักษณ์ของตัว

สินค้า และ ด้านภาพลักษณ์ของผู้ใช้ 

       3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่เครือข่าย

ออนไลน์ของกลุ่มประชากรอายุ 20-35 ปี และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม  

ถึง กุมภาพันธ์ 2559 
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ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

 Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารย์ด้านการตลาดอธิบายถึงค า ภาพลักษณ์ (Image) ว่าเป็นองค์

รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระท าใดๆ

ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ต่อสิ่งนั้นๆ 

 ภาพลักษณ์ (Image) มีความสาคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประชาสัมพันธ์เป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ และเป็นงานที่มีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร ให้มี

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อ ศรัทธาจากประชาชนที่มี

ต่อองค์กรหรือสถาบัน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540, หน้า 81) 

 ภาพลักษณ์ (Image) เป็นข้อเท็จจริงบวกกับการประเมินส่วนตัว และเป็นภาพที่อยู่ในใจนานแสน

นานของบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความหวังได้ เพราะว่าภาพลักษณ์นั้นไม่ใช่เรื่องของ

ข้อเท็จจริง แต่เป็นเรื่องของการรับรู้(เสรี วงษ์ณฑา, 2542, หน้า 83) 

      ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

 ความเชื่อมั่น หมายถึง ความสามารถที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมี

ศักยภาพที่บ่งบอกว่ามีความสามารถในการบริการที่ดี ความสามารถในการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ

บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าวส่ือสารอย่างชัดเจน และตอกย้ า

ให้ ผู้ รั บ บ ริ ก า รมั่ น ใจ ว่ า จ ะ ได้ รั บ บ ริ ก า รที่ ดี ที่ สุ ด  ( Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1985)

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ัน และความภักดีต่อตราสินค้า 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่าที่ผ่านมามีผู้ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

หรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าหลายแนวคิดทฤษฎีด้วยกัน ท่ีส าคัญ คือ ผลการศึกษาของ 

Kuusik (2007) ที่ได้ท าการศึกษาว่าปัจจัยที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อระดับของความภักดีของผู้บริโภค

มากน้อยเพียงไร โดยท าการศึกษาลูกค้าของบริษัทด้านการส่ือสารขนาดใหญ่ในเอสโทเนีย จ านวน 1,000

คน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภค มี 4 ปัจจัย คือ ความพึงพอใจ 

ความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ และพบว่า ระดับของปัจจัยที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อระดับของความภักดีของ

ผู้บริโภค ส่วนในประเทศไทย ผลการศึกษาของ จิตโสภณ วอนิล (2552) ระบุว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ด้าน

การปรับเปล่ียนองค์กร และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ปัจจัยความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความภักดีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)     ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

     

 

  

 

 

 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ได้แก่ 

       ภาพลักษณ์ขององค์กร 

       ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า 

       ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ 

ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 

ของตราสินค้า Thaibev 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า  

ของก ลุ่มประชากรอายุ  20-35 ปี  ซึ่ ง เป็ นการวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้

ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือกลุ่มประชากรอายุ 20-35ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ของกลุ่มประชากร

อายุ 20-35ปี ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง ดังนี้  

1.1 𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง              

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง                                                                   

Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้                                                                                    

p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก าหนด p=0.5)   

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้

ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้  5% 

(0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีอายุ 20-35ปี ทั้งนี้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การค านวณหา

กลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 

169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า

Thaibev” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลายค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 8 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่ม

ประชากรที่มีอายุ 20-35 ปี ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้า
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และภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า รวมทั้งหมด 13 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) 

เพื่อใช้วัดระดับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุ 20-35 ปี 

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี  

5 ตัวเลือก 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้า ซึ่งเป็น

ค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ

วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบเพียงระดับเดียว

และก าหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ แปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2552) 

 ส่วนที่ 5 ค าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวตราสินค้า Thaibev จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น

ค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการ

ศึกษาวิจัยถือเป็นส่ิงส าคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของ

งานวิจัยอีกทัง้การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 

ไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัย ศึกษา

ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า THAIBEV ของกลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุ 20-35 ปี  

โดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและ 

น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าชี้แนะ

และท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ม่ันใจว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณธประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 100 คน

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha( โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.899 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง 

และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่า 

ร้อยละ (Percentage) 
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  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยค านวณหาค่า

ร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า  

โดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

ตราสินค้า โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพื่อหาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่มประชากรอายุ 20-35 ปี จ านวน 400 

คน ด้วยวิธีมางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้าที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% แสดงว่ายอมรับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ

50.5) เพศหญิง (ร้อยละ49.5) อยู่ในช่วงวัยที่มีอายุระหว่าง 20-23 ปี (ร้อยละ79) อายุระหว่าง  

24-26ปี (ร้อยละ13) อายุระหว่าง 27-30ปี (ร้อยละ 3) และอายุระหว่าง 30-35 ปี (ร้อยละ 5) ระดับ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 25) ปริญญาตรี (ร้อยละ72) และสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ3) 

เป็นนักศึกษา (ร้อยละ72) และเป็นบุคคลท างาน (ร้อยละ28) มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000บาท 

(ร้อยละ77) รายได้ 15,001-20,000บาท (ร้อยละ15) รายได้ 20,001-25,000บาท (ร้อยละ3) 

รายได้ 25,001-30,000บาท (ร้อยละ2) และมากกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ3) 

 

ตารางที ่1 ร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 

เพศ เพศชาย 50.5 

อายุ  ในช่วงวัยที่มอีายรุะหว่าง20-23ปี 79.0 

ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 72.0 

อาชพี นักศึกษา 72.0 

รายได ้ รายได้ตอ่เดอืนน้อยกว่า 15,000บาท 77.0 
 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ50.5(  

อยู่ในช่วงวังที่มีอายุระหว่าง 20-23 ปี (ร้อยละ79( มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ72(   

เป็นนักศึกษา (ร้อยละ72( และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า15,000บาท (ร้อยละ77( 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีความถี่ โดยเฉล่ียในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ36(  

1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ22( 3-4 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ16( และมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ

26( ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีดื่มบ่อยท่ีสุด ประเภทเบียร์ (ร้อยละ56( เหล้า (ร้อยละ37( ไวน์  
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(ร้อยละ6( และอื่นๆ (ร้อยละ1( สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้ง การพบปะสังสรรค์ 

(ร้อยละ69( การเข้าสังคม (ร้อยละ16( คลายเครียด (ร้อยละ13( เสพติดแอลกอฮอล์ (ร้อยละ1(  

และอื่นๆ (ร้อยละ1( บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความชอบส่วนตัว 

(ร้อยละ58( เพื่อน (ร้อยละ39( พนักงานขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ1( ครอบครัว  

(ร้อยละ1( และอื่นๆ (ร้อยละ1( รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อนและคนรู้จัก 

(ร้อยละ68( ส่ือส่ิงพิมพ์และนิตยสาร (ร้อยละ7( พนักงานขาย (ร้อยละ12( อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ10( 

เฟสบุ๊ค(ร้อยละ2( และอื่นๆ(ร้อยละ1( ช่องทางการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวแทนจัดจ าหน่าย (ร้อยละ

58( ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ28(และอื่นๆ (ร้อยละ14( ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ น้อยกว่า 100 บาท (ร้อยละ14( 101-199 บาท (ร้อยละ18( 200-299 บาท (ร้อยละ 

19( 300-399 บาท (ร้อยละ 13( 400-499 บาท (ร้อยละ 7(และมากกว่า 500 บาท (ร้อยละ 29( 

ตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เลือกซื้อ ช้าง (ร้อยละ 35( ลีโอ (ร้อยละ 16( สิงห์ (ร้อยละ 7( 

อาชา (ร้อยละ 1( SMIRRNOFF (ร้อยละ 5( BLEND (ร้อยละ 11( 100 PIPERS (ร้อยละ2( RED 

LABEL (ร้อยละ 6( SANGSOM (ร้อยละ 4( REGENCY (ร้อยละ 6( HEINEKEN (ร้อยละ 2( และ

อื่นๆ (ร้อยละ5( 

 

ตารางที่ 2 ร้อยละของพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 

ความถี่โดยเฉล่ียในการบรโิภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ น้อยกวา่1ครั้งตอ่เดอืน 36.0 

ประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สุด ประเภทเบียร์  56.0 

สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นแต่ละครั้ง การพบปะสังสรรค ์ 69.0 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลอืกตราสินค้าของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ความชอบส่วนตัว 58.0 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนและคนรู้จกั 68.0 

ช่องทางการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวแทนจัด 

จ าหน่าย 

58.0 

ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกวา่500บาท 29.0 

ตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เลือกซ้ือ ช้าง 35.0 
 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่  2 พบว่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ความถี่โดยเฉล่ียในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า  1 ครั้งต่อ

เดือน (ร้อยละ36( เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สุด คือเครื่องดื่มประเภทเบียร์ (ร้อยละ 56( สาเหตุ

ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้ง คือการพบปะสังสรรค์ (ร้อยละ 69( บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 58( รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อนและคนรู้จัก (ร้อยละ 68( ช่องทางการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากตัวแทนจัดจ าหน่าย (ร้อยละ 58( ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 500

บาท (ร้อยละ 29( ตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เลือกซื้อคือ ช้าง (ร้อยละ 35( กล่าวคือผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ความถี่โดยเฉล่ียในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า  1 ครั้งต่อเดือน 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สุด คือเครื่องดื่มประเภทเบียร์ สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ในแต่ละครั้ง คือการพบปะสังสรรค์  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

คือความชอบส่วนตัว รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อนและคนรู้จัก ช่องทางการ

ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากตัวแทนจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มากกว่า 500 บาท ตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีเลือกซื้อคือ ช้าง 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของตัวผู้ใช้ตราสินค้า 

พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่อยู่ใน

ระดับความเห็นด้านมาก (Mean= 4.16 และ S.D.= 1.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความ

เชื่อมั่นอความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร(Mean= 4.17 และ  

S.D.= 0.71) ด้านภาพลักษณ์ตัวสินค้า (Mean= 4.16 และ S.D.= 0.65) และด้านภาพลักษณ์ของตัวผู้ใช้

สินค้า (Mean= 4.14 และ S.D= 0.65) 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความเชือ่ม่ันของตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นของตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 
Mean S.D ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชือ่มั่น

ของตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม 
4.16 1.84 มาก 

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 4.17 0.71 มาก 

ด้านภาพลักษณ์ตัวสินค้า 4.16 0.65 มาก 

ด้านภาพลักษณ์ของตัวผูใ้ช้สินค้า 4.14 0.65 มาก 

 

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean= 4.28 และ S.D.= 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ (Mean= 4.47 และ S.D.= 0.60) ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อ

ตราสินค้าที่ช่วยเหลือสังคม (Mean= 4.15 และ S.D.= 0.85) ผู้บริโภคเลือกสินค้าจากตราสินค้าที่มี

ภาพลักษณ์ดี (Mean= 4.24 และ S.D= 0.73) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อมั่นในตราสินค้าของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
Mean S.D ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชือ่มั่นในตราสินค้า 

ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม 

4.28 0.64 มาก 

ผู้บริโภคเชือ่มั่นในตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ 4.47 0.60 มาก 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญตอ่ตราสินค้าที่ช่วยเหลือสังคม 4.15 0.86 มาก 

ผู้บริโภคเลือกสินค้าจากตราสินค้าที่มภีาพลักษณ์ดี 4.24 0.73 มาก 
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ส่วนที ่5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

ตราสินค้า 

ตารางที่ 1 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ท่ีสง่ผลต่อมความเชือ่ม่ันของตราสินค้า 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 79.727 3 26.576 125.515 0.000 

ส่วนที่เหลือ (Residual) 83.846 396 0.212   

Total 163.573 399    

  

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่ม

ประชากรอายุ 20-35 ปี จากทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้าและ

ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า ส่งผลต่อคสามเชื่อมั่นของตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่ อใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือใชภ้าพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันเปน็หลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.264 0.158  7.987 0.000 

ภาพลักษณ์ขององคก์ร X1 0.234 0.052 0.260 4.489 0.000 

ภาพลักษณ์ตัวสินค้า X2 0.261 0.060 0.267 4.353 0.000 

ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า X3 0.233 0.058 0.239 4.014 0.000 

R = 0.698 , R Square = 0.487 , Adjusted R Square = 0.484 , Std Error of the Estimate = 0.460 

               

           จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่ม

ประชากรอายุ 20-35 ปี ทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้า 

และภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น

ของตราสินค้าของกลุ่มประชากรอายุ 20-35 ปี ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

Y = 1.264 ( +0.260(X1( + 0.267(X2 ( +0.239(X3 

 

เมื่อ Y    แทน ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าTHAIBEV  

  X1    แทน ภาพลักษณ์ขององค์กร 

  X2   แทน ภาพลักษณ์ตัวสินค้า 

  X3   แทน ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า  Thaibev

ของกลุ่มประชากร 20-35 ปี จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ภาพลักษณ์ตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้าส่งผลให้ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตรา

สินค้าTHAIBEVและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุน 

ภาพลักษณ์ตัวสินค้า สนับสนุน 

ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า สนับสนุน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าส่วนใหญ่ความถี่โดยเฉล่ียในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า1ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ36) 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สุด คือเครื่องดื่มประเภทเบียร์ (ร้อยละ56) สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในแต่ละครั้ง คือการพบปะสังสรรค์ (ร้อยละ69) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตราสินค้าของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือความชอบส่วนตัว (ร้อยละ58) รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากเพื่อนและคนรู้จัก (ร้อยละ68) ช่องทางการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากตัวแทนจัดจ าหน่าย (ร้อยละ

58) ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 500บาท (ร้อยละ29) ตราสินค้าของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เลือกซื้อ คือ ช้าง (ร้อยละ35) กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความถี่โดย

เฉล่ียในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า1ครั้งต่อเดือน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีดื่มบ่อยท่ีสุด  

คือเครื่องดื่มประเภทเบียร์ สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้ง คือการพบปะสังสรรค์  

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือความชอบส่วนตัว รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อนและคนรู้จัก ช่องทางการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากตัวแทนจัด

จ าหน่าย ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 500บาท ตราสินค้าของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ท่ีเลือกซื้อคือ ช้าง 

 2. จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตรา

สินค้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.16 และ S.D.= 1.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีระดับความเชื่อม่ันอความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร  

(Mean= 4.17 และ S.D.= 0.71) ด้านภาพลักษณ์ตัวสินค้า (Mean= 4.16 และ S.D.= 0.65) และด้าน

ภาพลักษณ์ของตัวผู้ใช้สินค้า (Mean= 4.14 และ S.D= 0.65) ภาพลักษณ์ (Image) เป็นองค์รวมของ

ความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆที่คนเรา

มีต่อส่ิงนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ต่อส่ิงนั้นๆ Kotler (2000, p. 533) ซึ่งผลการวิจัยที่

ได้มาสามารถบอกได้ว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า Thaibev พบว่าภาพลักษณ์

ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า Thaibev ของกลุ่มประชากรอายุ 20-35 ปี ทั้ง 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า กล่าวคือเมื่อตรา

สินค้า Thaibev ให้ความส าคัญในเรื่องภาพลักษณ์ในด้าน ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้าและ

ภาพลักษณ์ของผ็ใช้ตราสินค้า จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้ามากขึ้น เนื่องจากภาพลักษณ์

ทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กล่าวคือผู้บริโภคให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของตรา
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สินค้า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิง

หนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระท าใดๆที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ต่อส่ิง

นั้นๆ Kotler (2000, p. 533) ภาพลักษณ์จึงเป็นส่ิงส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า

  

ข้อแนะน า 

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่าภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า  Thaibev ของกลุ่ม

ประชากรอายุ 20-35 ปี โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตรา

สินค้าและภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า กล่าวคือ เมื่อตราสินค้าให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์องค์กร 

ภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า

มากขึ้น เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าภาพลักษณ์สามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นได้ ดังนั้นตราสินค้าควรให้

ความส าคัญกับภาพลักษณ์แต่ละด้านเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. ภาพลักษณ์องค์กร เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ขององค์กรมีอิทธิพลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้า ดังนั้นองค์กรธุรกิจควรให้ความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เช่น 

การช่วยเหลือสังคม การรักษามาตรฐานและชื่อเสียงให้คงอยู่และมีความน่าเชื่อถือ 

 2. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า สามารถแสดงให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่าตราสินค้ามีความหมายดีและ

เหมาะสม โลโก้หรือสัญลักษณ์มีการออกแบบได้ดีและทันสมัย ตราสินค้ามีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 

การสร้างทัศนคติด้านบวกให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคช่วยสร้างผลดีให้กับองค์กร 

 3. ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี บ่ง

บอกถึงระดับหรือรสนิยมที่ดี และช่วยให้ได้เปรียบในด้านการแข่งขัน และที่ส าคัญแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค

เกิดความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของไทย 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ที่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าประเภทอื่นๆ  เพื่ อน ามา

เปรียบเทียบหาความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ประกอบการ

ที่ท าธุรกิจ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลายนอกเหนือจาก

การใช้แบบสอบถามอย่างงานวิจัยนี้ เช่น การลงพื้นที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบ

กับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลท าให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมาก

ย่ิงขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ สาขาการตลาดที่ให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย 

ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้งานวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ข้างต้น 
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ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน 

 นภนนท์ หอมสุด1, บุณยาพร สุขโข2* และยศดา กุลนิรัติศัย2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีใช้ในการวิจัย คือผู้ท่ีเคยบริโภคชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิจัยคือ ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้า ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า ส่งผลต่อความเชื่อม่ัน

ของตราสินค้า  จากผลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มชาเขียวอิชิตันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการบริโภคเคร่ืองดื่มชาเขียวอิชิตัน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ สาเหตุในการบริโภคเคร่ืองดื่ม

ชาเขียวอิชิตันเพื่อคลายร้อน การเลือกซื้อสินค้าตราอิชิตันจากความชอบส่วนตัว รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเครื่องดื่มชา

เขียวอิชิตันจากทางอินเตอร์เน็ต ซื้อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันท่ีร้านสะดวกซื้อ ระดับท่ีภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อม่ันใน

ตราสินค้าอิชิตันอยู่ในระดับท่ีส่งผลมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อม่ันอยู่ใน

ระดับท่ีส่งผลมาก 3 ด้าน ได้แก่  ภาพลักษณ์ของอิชิตัน,ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอิชิตันและภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้

ตราสินค้าอิชิตัน โดยท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากภาพลักษณ์ และความชื่นชอบ ด้านภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ัน

ของตราสินค้าอิชิตัน พบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้าอิชิตัน ของกลุ่มประชากรอายุ  

18-25 ปี ท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า ซึ่ง

ผลการวิจัยท่ีได้มาสามารถบอกได้ว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

ค าส าคญั:  ภาพลักษณ์อิชิตนั  ความเชื่อม่ัน 

 

Abstract 

The objective of this research was to study brand Image affecting trust on Ichitan Green tea brand  

of consumers in Bangkok. The sample used in this research consists of 400 consumers. The data were analyzed 

by multiple regression analysis. The results show that corporate image  brand image and users image which 

affecting the trust on Ichitan Green tea brand. The study on the behavior of drinking green tea ICHITAN of 

respondents. Found that respondents most frequently consumed green tea Ichitan 1-2 times a week.  

The consumption of green tea Ichitan to cool off. Buying Brand Ichitan of personal preference. To information 

about green tea Ichitan from the Internet. Buy green tea Ichitan convenience store. The image affect confidence in 

the brand Ichitan in the impact. Considering it was found that stereotypes affect confidence in the result of three 

areas: the image of Ichitan, the image of the product Ichitan and image in the attitude of the brand Ichitan.  

The consumer goods from the image. And a liking The image that can affect the reliability of the brand Ichitan. 

mailto:tom16378@gmail.com
mailto:a-dadadaz@hotmail.com
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Image that contribute positively to the confidence in the brand Ichitan. Of the population aged 18-25 years in 

three areas: corporate image. The image and the image of the brand. The results obtained can tell. Image is 

important that consumer confidence in the brand. 

Keywords: Ichitan’s brand image, confident 

 

บทน า 

 เศรษฐกิจในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆจึงมีการแข่งขันที่สูงขึ้นธุรกิจ

ประเภทเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย และยังสามารถเติบโตได้อย่างไม่ส้ินสุด องค์กร

ธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์

ที่ดี รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าขององค์กร เพราะถ้าองค์กรสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ องค์กรจะมีความเข้มแข็งและสามารถฝ่าฟันเอาชนะคู่แข่งขันที่มีมากในเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันได้ ธุรกิจเครื่องดื่มนับเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ จากความพิถีพิถันในการบริโภค

เครื่องดื่ม พร้อมกับความเอาใจใส่สุขภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ผู้ผลิตเครื่องดื่มส่วนมากมักมุ่งความ

สนใจไปที่การผลิตเครื่องดื่มจากสมุนไพรเพราะวัตถุดิบสามารถหาได้ในประเทศไทย ชาเป็นสมุนไพรชนิด

หนึ่งที่เมื่อน ามาท าเป็นเครื่องดื่มจะสามารถช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี เครื่องดื่มชาสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงประเด็น อัตราการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่มชาก็มีอัตราการแข่งขันสูง

ไม่แตกต่างกับธุรกิจอื่น การได้ครองส่วนแบ่งการตลาดนับว่าเป็นการได้เปรียบคู่แข่ง องค์กรธุรกิจควร 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ 

 เครื่องดื่มชาเขียวของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด เป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงในตลาดผู้ผลิตชาเขียว

บรรจุขวดพร้อมดื่ม เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่ผลิตในประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบ  

คือ ผลิตสินค้าจากชาออร์แกนิคแท้ ปลอดสารพิษ ปลูกด้วยวิถีดั้งเดิมตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และยัง

เป็นบริษัทเดียวที่ใช้ชาออร์แกนิค 100% ในการผลิตสินค้า ท าให้องค์กรธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดีในตรา

สินค้า เป็นการก่อให้เกิดการรับรู้และจดจ าในตราสินค้า(พิริยะ แก้ววิเศษ, 2554) ส่งผลให้ความเชื่อมั่น

ในตราสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น  เมื่อผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จะใช้เวลา

น้อยลง (อ้างอิง:http://www.ichitandrink.com/index.php) 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าภาพลักษณ์เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้องค์กรธุรกิจสามารถ

ประสบผลส าเร็จและเกิดความย่ังยืนได้ จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าเครื่องดื่มชาเขียว อิชิตัน โดยตั้งสมมุติฐานว่า ภาพลักษณ์ของอิชิตัน  

ที่ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า, ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอิชิตันที่ส่งผลทางบวกต่อความ

เชื่อมั่นในตราสินค้าและภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้าอิชิตันที่ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า ในกลุ่มของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถน าข้อมูลการสร้างภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าเครื่องดื่มชา

เขียว อิชิตัน ไปใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างความเชื่อม่ัน

ในตราสินค้าเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาระดับความเชื่อม่ันในตราสินค้าอิชิตัน ในกลุ่มของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-25 ปี ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้าอิชิตัน ในกลุ่มของผู้บริโภคในช่วงอายุ  

18-25 ป ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดด้านการรับรู้ตราสินค้า 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมาย

การรับรู้ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่สัมผัส เพื่อจะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน

เสรี วงศ์มณฑา (2542: 79) 

แนวคิดทฤษฎีด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ หรือเสมือนส่ิงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้ ความคิด ความเชื่อ ความประทับใจ และประสบการณ์ที่บุคคลมี

ต่อสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ประกอบกันเป็นภาพลักษณ์ในตราสินค้าโรบินสันและบาร์โลว์ (Barlow & Robinson,  

n.d., อ้างถึงในวิรัชลภิรัตนกลุ,2540) 

 แนวคิดทฤษฎีด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

 ความเชื่อม่ัน คือ การสร้างความเชื่อม่ันในตราสินค้า เป็นกระบวนการในการส่ือสารระหว่าง

เจ้าของสินค้าหรือผู้ขายกับผู้บริโภคเพื่อสร้างทัศนคติและประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเกิดการยอมรับใน

ตราสินค้านั้นๆ (อนัญญา อทุัยปรีดา 2556) 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศกึษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง  “ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้าอิชิตัน” ประกอบด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน  

2. ขอบเขตด้านประชากรประชากรที่เคยบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน  

 3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรต้น ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และ ด้าน

ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ 

  3.2 ตัวแปรตามปัจจัยความเชื่อมั่นในตราสินค้า 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

      

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า ของ

กลุ่มประชากรเพศหญิง  และเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่  18-25  ปี  ซ่ึงเป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการ

วิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มประชากรเพศหญิงและเพศชายในเขต 

กรุงเทพมหานครที่มีอายุต้ังแต่ 18-25 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 

  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรเพศหญิงและ

เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี ผูว้ิจัยจึงใช้สูตรการก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 แบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างดังนี้   

 𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง              

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง                                                                   

Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้                                                                                    

p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก าหนด p=0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนด

ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) 

ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 

               𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง   

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ได้แก่ 

       ภาพลักษณ์ขององค์กร 

       ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า 

       ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ 
ความเชื่อม่ัน 

  ของตราสินค้าอิชิตัน 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีอายุ18-25ปี ทั้งนี้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การค านวณหา

กลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555:  

169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าอิชิตัน” 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามปลายปดด  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน ซึ่งเป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 5 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่ม

ประชากรที่มีอายุ 18-25 ปี ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้า

และภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า รวมทั้งหมด 13 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) 

เพื่อใช้วัดระดับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุ 18-25 ปี 

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อ 

มี 5 ตัวเลือก 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้า ซึ่งเป็น

ค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ

วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบเพียงระดับเดียว

และก าหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ แปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 

 ส่วนที่ 5 ค าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวตราสินค้าอิชิตัน จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายปดดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัย ศึกษา

ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าTHAIBEV ของกลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุ 18-25 ปี  

โดยใช้แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่ เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และน า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าชี้แนะ

และท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณธประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 100 คน

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้ใน



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1413 

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.920 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อม่ันค่อนข้างสูง 

และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชาเขียว โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage)  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า โดยค านวณหา

ค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า 

โดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาภาพลักษณ์

ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าของกลุ่มประชากรอายุ 18-25 ปี จ านวน 400 คน ด้วยวิธีทางสถิติ

โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่าSig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับ 

สมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุระหว่าง 18-21 ปี เป็นคนที่โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  

มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ สาเหตุในการบริโภคเครื่องดื่มชา

เขียวอิชิตันเพื่อคลายร้อน การเลือกซื้อสินค้าตราอิชิตันจากความชอบส่วนตัว รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

เครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันจากทางอินเตอร์เน็ต ซื้อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันที่ร้านสะดวกซื้อ(ร้อยละ87) 

 ส่วนที่ 3 ระดับที่ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ภาพลักษณ์ของอิชิตัน ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอิชิตัน ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า  

อิชิตัน จากการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตันอยู่ในระดับที่ส่งผลมาก 

และเมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ส่งผลมาก 3 ด้าน ได้แก่  ภาพลักษณ์ของ 

อิชิตัน , ภาพลักษณ์ ของตัวสินค้ าอิชิตัน  และภาพลักษณ์ ในทัศนคติของผู้ ใช้ตราสินค้าอิชิตัน 
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ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

โดยรวมอยู่ ระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตราสินค้าที่มี

ภาพลักษณ์ที่ดี ข้าพเจ้าให้ความส าคัญต่อตราสินค้าที่ให้ความช่วยเหลือสังคม และข้าพเจ้าเลือกสินค้าจาก 

ตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ดี 

ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้า  

              อิชิตัน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of Squares df Mean Square F  Sig 

การถดถอย

(Regression) 

70.539 3     23.513 162.249 0.00 

ส่วนที่เหลือ 

(Residual) 

57.390 39

6 

0.145   

Total 127.929    399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน  จากทั้งหมด  

3 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของอิชิตัน ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอิชิตัน ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตรา

สินค้าอิชิตัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอย 

เชิงพห ุ(Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือภาพลักษณเ์ปน็หลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.758 0.158  4.801 0.000 

ภาพลักษณ์ของ 

อิชิตัน 

X1 0.535 0.042 0.527 12.668 0.000 

ภาพลักษณ์ของตัว

สินค้าอิชิตัน 

X2 0.211 0.044 0.220 4.765 0.000 

ภาพลักษณ์ใน

ทัศนคติของผู้ใช ้

ตราสินค้าอิชิตัน 

X3 0.086 0.036 0.106 2.398 0.017 

R=0.743 , R Square = 0.551 , Adjusted R Square = 0.548 , Std Error of the Estimate = 0.38069 
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน ทั้งหมด 3 ด้าน 

ได้แก่ ภาพลักษณ์ของอิชิตัน ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอิชิตัน ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้าอิชิ

ตัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้าอิชิตัน ด้านดังนี้ 

 

   Y = 0.758 + (0.527)X1 + (0.220)X2 + (0.106)X3 

 

  เมื่อ Y    แทน ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าอิชิตัน 

   X1    แทน ภาพลักษณ์ขององค์กร 

   X2   แทน ภาพลักษณ์ตัวสินค้า 

   X3   แทน ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า 

  

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน  

มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ภาพลักษณ์ของอิชิตัน ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอิชิตัน  

ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้าอิชิตัน ส่งผลให้ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้ าอิ ชิตั น  และสามารถสรุปผลการทดสอบ  สมมุติ ฐานการวิจัยได้ดั งแสดงในตารางที่  3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจัย 

 ภาพลักษณ์ของอชิิตัน ที่ส่งผลทางบวกต่อความเชือ่มั่นในตราสินค้า สนับสนุน 

ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอชิิตันที่ส่งผลทางบวกตอ่ความเชื่อมั่นในตราสินค้า สนับสนุน 

ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้าอิชิตันที่ส่งผลทางบวกตอ่ความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า 

สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

สาเหตุในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันเพื่อคลายร้อน  การเลือกซื้อสินค้าตราอิชิตันจากความชอบ

ส่วนตัว รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันจากทางอินเตอร์เน็ต ซื้อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน 

ที่ร้านสะดวกซื้อ 

 2. จากการศึกษาพบว่าระดับที่ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตันอยู่ในระดับที่

ส่งผลมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ส่งผลมาก 

3 ด้าน ได้แก่  ภาพลักษณ์ของอิชิตัน,ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าอิชิตันและภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้

ตราสินค้าอิชิตัน โดยที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากภาพลักษณ์ และความชื่นชอบ ภาพลักษณ์ ( Image) 

เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการ
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กระท าใดๆที่คนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ต่อส่ิงนั้นๆ Kotler (2000,  

p. 533) ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้มาสามารถบอกได้ว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความ 

เชื่อมั่นในตราสินค้า 

3.  จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าอิชิตัน  พบว่าภาพลักษณ์

ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน  ของกลุ่มประชากรอายุ 18-25 ปี  ทั้ง 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้า และภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า กล่าวคือ  

เมื่อตราสินค้าอิชิตัน ให้ความส าคัญในเรื่องภาพลักษณ์ในด้าน ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตัวสินค้า

และภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้ามากขึ้น เนื่องจาก

ภาพลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กล่าวคือผู้บริโภคให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์

ของตราสินค้า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆที่คนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับ

ภาพลักษณ์ต่อสิ่งนั้นๆ Kotler (2000, p.533) ภาพลักษณ์จึงเป็นส่ิงส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความ 

เชื่อมั่นในตราสินค้า 

 

ข้อเสนอแนะ ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรที่จะมีการวิจัยอยู่อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภคซึ่งมี ความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ท าธุรกิจใน 

ด้านนี้ น าไปปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์หรือกิจกรรมการตอบแทนสังคม เพื่อเพิ่มและรักษา

กลุ่มผู้บริโภคให้กับองค์กรมากขึ้น   

2. ควรที่จะมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน เช่น ปัจจัยด้านการ

รับผิดชอบต่อสังคม ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาด ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อ เพื่อเป็นการศึกษา

ปัจจัยหลายๆด้านที่นอกเหนือจากปัจจัยคุณภาพสินค้าที่สามารถส่งผลต่อความเชื่อมันในตราสินค้าได้

เหมือนกัน และเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงปัจจัยด้านอื่นๆให้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการเสริมสร้างให้ 

เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าอิชิตัน 

 

กิตติกรรมประกาศ  
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จัดการ สาขาการตลาด ที่ให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนการ 

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้งานวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ข้างต้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 ก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน จ านวน 1 ห้องเรียน  จากโรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในภาคเรียน 

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น  ดังนี้  ขั้นส ารวจแนวคิด ขั้นประเมินและทบทวน

แนวคิด  ขั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลอง  ขั้นน าแบบจ าลองไปใช้อธิบายปรากฏการณ์  ขั้นประเมินและปรับปรุง

แก้ไขแบบจ าลอง และแบบวัดมโนมติ  เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ เป็นแบบวัดมโนมติแบบเลือกตอบพร้อมแสดง

เหตุผลประกอบท่ีผู้วิจัยพัฒนาและเองสร้างขึ้น  จ านวน 15 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกลุ่มมโนมติของนักเรียนออก 

เป็น 5 กลุ่ม  จากนั้นค านวณหาค่าร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มมโนมติ 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานท่ีมีต่อมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สามารถพัฒนามโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเ รียนรู้ 

โดยนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติท่ีสมบูรณ์ (SU) หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 3.39 เป็นร้อยละ 52.11 

มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PU) หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 15.28 เป็นร้อยละ 

24.00 มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เพียงบางส่วนและมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคลื่อน (PU&SM) หลัง

การจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 10.89  เป็นร้อยละ 10.39  มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) 

หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 42.89 เป็นร้อยละ 10.89 และมีไม่มีมโนมติ (NU) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลง

จากร้อยละ 26.67 เป็นร้อยละ 2.44  

ค ำส ำคัญ: มโนมติ  แบบจ าลองเป็นฐาน  การจัดการเรียนรู ้

 

 

  

mailto:palm.latthawan@gmail.com


  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1419 

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

Abstract 

The research objective was to compare Mathayomsuksa 3 students’ concept in reactions within the solar 

system topic before and after the model-based learning management. The sample was 30 students in 

Mathayomsuksa III from Numpadchanupathum School in Uttaradit Province of the 2nd semester, academic year 

2015 by purposive sampling. The research instruments were lesson plans using model-based learning which is 

composed of 5 step; concept survey, concept assessment and review, data collection for creating the model, 

phenomenon explanation via the model, and model evaluation and revise and the concept test in reactions within 

the solar system topic in form of multiple choices and writing the reason for 15 items which developed by the 

researcher. The data were analyzed by categorizing student’s concept within 5 categories and find the percentage 

of students’ concept in each category.  

The research found that the model-based learning management can develop Mathayomsuksa 3 students’ 

concept in reactions within the solar system topic which showed in the comparison of before and after the  

model-based learning management. Students in sound understanding (SU) categories increase from 3.39 to 

52.11 percent after learning and partial understanding (PU) categories increase from 15.28 to 24.00 percent 

after learning. The misconception in partial understanding with specific misunderstanding (PU&SM) categories 

decrease from 10.89 to 10.39 percent after learning and misunderstanding (SM) categories decrease from 42.89 

to 10.89 percent after learning. In addition, student in no understanding (NU) categories decreased from 26.67 

to 2.44 percent after learning.  

Keywords: concept, model-based, learning management 

 

 

บทน ำ 

จากการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 

(Trends in International Mathematics and Science Study 2011, TIMSS, 2011) เป็ น โค ร งก ารที่

สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินสัมฤทธิผลทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement; IEA) ด าเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 (grade 4) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

(grade 8) จากผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนไทยมี

คะแนนเฉล่ียวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 466 คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ 25 จากทั้งหมด 63 ประเทศ 

14 รัฐ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า 6)  โดยผลการ

ประเมินในระดับนานาชาติดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังคงมีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับต่ าซึ่ง

เป็นภาพที่สะท้อนว่าระบบโรงเรียนยังไม่สามารถให้การศึกษาวิชาโลก  ดาราศาสตร์  และอวกาศที่มี

คุณภาพ และไม่สามารถเตรียมพร้อมนักเรียนให้เป็นต้นทุนก าลังคนที่มีศักยภาพในการแข่งขันของ

ประชาคมโลกในอนาคต  จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่จะต้องปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนไทยควรจะได้รับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, 

หน้า 1-4) 
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ(ธิติยา บงกชเพชร, 2554, หน้า 202) ได้ศึกษาแนวคิด

คลาดเคลื่อนเรื่องการเกิดฤดูกาลของนักเรียนในกรุงเทพมหานครในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 62 คน 

โดยให้นักเรียนเขียนอธิบายการเกิดฤดูกาลตามความเข้าใจของตนเองก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล

แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับฤดูกาลในประเด็น การเกิดฤดูกาลเกิดจากการที่

โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ เกิดการเปล่ียนแปลง

ระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เนื่องจากวงโคจรของโลกเป็นวงรี และเกิดจากดวงอาทิตย์แผ่รังสีไม่

เท่ากันในแต่ละฤดู จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้ เป็นแนวคิดที่ยากต่อการท าความเข้าใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สุวิทย์  คงภักดี, 2553, หน้า 101-102) ได้ส ารวจ

ความเข้าใจมโนมติทางดาราศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ในพื้นที่ชนบทของ

ประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความ

เข้าใจมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐานน้อยทุกมโนมติโดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก คือ ด้านหน้าของดวง

จันทร์ ฤดูกาล อุปราคา มาตราส่วน ข้างขึ้นข้างแรม  และวัฏจักรกลางวันกลางคืน 2) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเข้าใจมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐานสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) 

นักเรียนในภาคเหนือมีความเข้าใจมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐานสูงกว่านักเรียนในภาคใต้และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้ เห็นว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  และชั้น

มัธยมศึกษายังมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนอยู่มากเกี่ยวกับมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐาน 

แนวทางแก้ปัญหาหนึ่งที่ส าคัญคือ  การสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติแทน

การศึกษาจากปรากฏการณ์จริง (Gilbert & Boulter, 2000)  เนื่องจากแบบจ าลองและการสร้าง

แบบจ าลองในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญกับการคิดและการปฏิบัติอย่างนักวิทยาศาสตร์  

ได้แก่  การส ารวจตรวจสอบ การสร้างความเข้าใจ  และการส่ือสารความรู้ความเข้าใจ (Harrison and 

Treagust, 2000, p. 1011) ด้วยการวาดภาพ กราฟ สมการ  หรือข้อความเพื่ออธิบาย หรือส่ือสารความ

เข้าใจของตนเองออกมาเป็นแบบจ าลองทางความคิด (National Center for Mathematics and Science: 

NCMS, 2002, online ) สอดคล้องกับ  Sadler and Luzader (1990) และ Bongkotphet (2009) ที่

แนะน าให้ใช้แบบจ าลองในการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถ

ในการจินตนาการและท าความเข้าใจแนวคิด 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น ากระบวนการสร้างแบบจ าลองมา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนรู้โดย ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model-Beased 

Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา (Justi and 

Gilbert,2002) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อสร้างแบบจ าลองอธิบายปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้น  โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบ

ความรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบจ าลองทางความคิด (Mental model) หรือแนวคิดซึ่งเป็นแบบจ าลอง

เริ่มต้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา หลังจากนั้นผู้เรียนจึงแสดงออกแบบจ าลอง (Model expressions)  

โดยสามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่ิงของที่เป็นรูปธรรม ภาษา ค าพูด สัญลักษณ์ หรือ

รูปภาพ ต่อมานักเรียนท าการทดสอบ (Test) และประเมิน (Evaluate) แบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยการ

น าไปทดลองใช้ โดยในขั้นนี้นักเรียนต้องกลับไปปรับปรุง (Revision) และแก้ไขแบบจ าลอง เพื่อให้
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สามารถอธิบายปรากฏต่างๆ ได้ดีขึ้น และสุดท้ายเป็นการขยายแบบจ าลอง (Elaboration) โดยนักเรียน

อาจน าแบบจ าลองเดิมไปสร้างเพิ่มเติมหรือน าไปรวมกับแบบจ าลองอื่นเพื่อขยายแนวคิดให้กว้างขึ้น 

(Gobert and Buckley,2002 และ Justi and Gilbert, 2002)  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษณา โภคพันธ์ (2554, หน้า 145) ได้พัฒนาแนวคิดดารา

ศาสตร์ในเรื่อง    เอกภพ กาแล็กซี่ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ และพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่าหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้นักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดมาอยู่ในกลุ่มที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น นั่นคือนักเรียนมี

แนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ทุกแนวคิดที่ท าการวัด และพบว่าจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิด

คลาดเคลื่อน และไม่มีแนวคิดมีจ านวนลดลงในทุกแนวคิดท่ีท าการวัด 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานมาใช้ในการเรียนการสอน 

เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับบริบทในประเทศไทย  และการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานช่วยพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้เป็น

อย่างดี (Steer, 2005, p. 415) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แบบจ าลองเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนมติในเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะของนักเรียน โดยผลที่ได้จากการ

วิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์ให้มีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ หลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้ สูงกว่า มโนมติก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

ได้รับการจัดการเรียนรู้ และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 30 คน  ที่ได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง   

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ  1) แบบวัดมโนมติ  เรื่อง  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ เป็น

แบบวัดมโนมติแบบเลือกตอบพร้อมแสดงเหตุผลประกอบ จ านวน 15 ข้อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาและสร้างขึ้นเอง 

ครอบคลุมมโนมติในเรื่องกลางวันกลางคืน ฤดูกาล ข้างข้นข้างแรม น้ าขึ้นน้ าลง และอุปราคา มีหลักเกณฑ์

ในการสร้างแบบวัดโดย วิเคราะห์มโนมติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง 

ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ เพื่อเป็นกรอบในการสร้างแบบวัดมโนมติ หลังจากนั้นสร้างแบบวัดมโนมติ 
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จ านวน 20 ข้อ และก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนตามระดับความสอดคล้องตามแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์เป็น 5 กลุ่ม หลังจากนั้นน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  เพี่อตรวจสอบความถูกต้องของ

แนวคิดพื้นฐาน  ความเหมาะสมของข้อค าถามและตัวเลือก  ความถูกต้องของค าตอบ  การส่ือความของ

ค าถาม  จากนั้นน าแบบวัดแนวคิดที่ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงในด้านความเหมาะสมของข้อค าถามและ

ตัวเลือก ความถูกต้องของค าตอบ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งแล้วจึงน าแบบวัดมโนมติที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้วจ านวน 17 ข้อ ท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่มีบริบทคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่าง  น า

ผลที่ได้จากแบบวัดมโนมติมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ และค่าความ

เชื่อมั่น แล้วคัดเลือกข้อสอบที่ไม่ได้เกณฑ์มาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง แล้วคัดเลือกไว้จ านวน 15 ข้อ  2) 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน   จ านวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ รวมเวลาทั้งหมด 10 

ชั่วโมง ระยะเวลา 4 สัปดาห์  โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้    

ขั้นส ารวจแนวคิด  ขั้นประเมินและทบทวนแนวคิด  ขั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลอง  ขั้นน า

แบบจ าลองไปใช้อธิบายปรากฏการณ์  ขั้นประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบจ าลอง          

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  ผู้วิจัยให้นักเรียนทุกคน

ท าแบบวัดมโนมติ  เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ เป็นแบบวัดมโนมติแบบเลือกตอบพร้อมแสดงเหตุผล

ประกอบ จ านวน 15 ข้อ ก าหนดเวลา 50 นาที  ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจ าลอง

เป็นฐาน เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ด าเนินการสอนทั้งหมด 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง  จ านวน 5 

มโนมติ ได้แก่ กลางวันกลางคืน ฤดูกาล ข้างข้นข้างแรม น้ าขึ้นน้ าลง และอุปราคา  รวมระยะเวลา 10 

ชั่วโมง  และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานผู้วิจัยให้นักเรียนทุกคนท าแบบวัดมโนมติ  

เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ เป็นแบบวัดมโนมติแบบเลือกตอบพร้อมแสดงเหตุผลประกอบ จ านวน 

15 ข้อ ก าหนดเวลา 50 นาที  อีกครั้ง 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ทั้งก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน มาตรวจให้คะแนนในส่วนของการเลือกตอบ และพิจารณาค าตอบใน

ส่วนการแสดงเหตุผลประกอบมาจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียน โดยก าหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มค าตอบของ

นักเรียนตามระดับความสอดคล้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มความเข้าใจมโน

มติที่สมบูรณ์ (SU) กลุ่มความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (PU) กลุ่มความเข้าใจมโนมติทาง

วิทยาศาสตร์เพียงบางส่วนและมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคล่ือน (PU&SM) กลุ่มความเข้าใจมโน

มติทางวิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือน (SM) กลุ่มที่ไม่มีมโนมติ (NU) วิเคราะห์ผลโดยหาค่าร้อยละของ

นักเรียนในแต่ละกลุ่มมโนมติ  
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ผลกำรศึกษำ 

ตำรำง 1 แสดงค่าร้อยละความเข้าใจมโนมติก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเปน็ฐาน   

เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน แยกตามมโนมต ิ

มโนมติ 

ความเข้าใจมโนมต ิ(ร้อยละ) 

SU PU PU&SM SM NU 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

1. กลางวันกลางคืน 9.17 51.67 22.50 28.33 8.33 4.17 41.67 15.00 18.33 0.00 

2. ฤดกูาล 5.56 53.33 17.78 31.11 12.22 5.56 36.67 7.78 26.67 2.22 

3. ข้างขึ้นข้างแรม 0.00 53.33 15.00 25.00 15.00 10.00 55.00 8.33 15.00 3.33 

4. น้ าขึ้นน้ าลง 2.22 53.33 10.00 18.89 10.00 14.44 35.56 10.00 40.00 3.33 

5. อุปราคา 0.00 48.89 11.11 16.67 8.89 17.78 45.56 13.33 33.33 3.33 

ร้อยละโดยเฉล่ียของ

นักเรียน 
3.39 52.11 15.28 24.00 10.89 10.39 42.89 10.89 26.67 2.44 

หมายเหตุ : SU = นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติสมบูรณ์ PU = นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วน PU&SM = นักเรยีนมีความเขา้ใจ

มโนมติเพียงบางส่วนและมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน SM = นักเรยีนมีมโนมติทีค่ลาดเคลื่อน NU = นักเรียนไม่มีความเข้าใจ 

 

จากตาราง 1 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความ

เข้าใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) เช่น กลางวันกลางคืน (ร้อยละ 41.67) ฤดูกาล (ร้อยละ 36.67) 

ข้างขึ้นข้างแรม (ร้อยละ 55.00) อุปราคา (ร้อยละ 45.56) แต่มีบางมโนมติที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มี

ความเข้าใจ (NU) เช่น น้ าขึ้นน้ าลง (ร้อยละ 40.00) 

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติท่ีสมบูรณ์ 

(SU) ในทุกมโนมติ เช่น กลางวันกลางคืน (ร้อยละ 51.67) ฤดูกาล (ร้อยละ 53.33) ข้างขึ้นข้างแรม 

(ร้อยละ 53.33) น้ าขึ้นน้ าลง  (ร้อยละ 53.33) และอุปราคา (ร้อยละ 48.89)   

แสดงให้เห็นว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานท าให้นักเรียนมีมโนมติหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน โดยพบว่าหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติท่ีสมบูรณ์ (SU) เพิ่ม

สูงขึ้นในทุกมโนมติ เช่น  กลางวันกลางคืน (ร้อยละ 42.50) ฤดูกาล (ร้อยละ 47.77) ข้างขึ้นข้างแรม 

(ร้อยละ 53.33) น้ าขึ้นน้ าลง (ร้อยละ 51.11) และอุปราคา (ร้อยละ 48.89) และนักเรียนส่วนใหญ่มี

มโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงในมโนมติ เช่น กลางวันกลางคืน  (ร้อยละ 

26.67) ฤ ดู ก า ล  (ร้ อ ย ล ะ  28.89) ข้ า ง ขึ้ น ข้ า ง แ ร ม  (ร้ อ ย ล ะ  46.67) น้ า ขึ้ น 

น้ าลง (ร้อยละ 25.56) และอุปราคา (ร้อยละ 32.23)  
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เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละมโนมติพบว่านักเรียนมีมโนมติแตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

มโนมติที่ 1 เรื่อง กลำงวันกลำงคืน 

ตำรำง 2 แสดงค่าร้อยละความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีมีต่อมโนมติ เรื่อง กลางวนักลางคนื  ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (รายข้อ) 

มโนมต ิ

 

ข้อ ควำมเข้ำใจมโนมต ิ(ร้อยละ) 

SU PU PU&SM SM NU 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

1. กลำงวันกลำงคืน 1 3 

(10.0) 

15 

(50.0) 

6 

(20.0) 

10 

(33.3) 

2 

(6.6) 

2 

(6.6) 

12 

(40.0) 

3 

(10.0) 

7 

(23.3) 

0 

(0.0) 

 2 2 

(6.6) 

17 

(56.6) 

7 

(23.3) 

7 

(23.3) 

5 

(16.6) 

1 

(3.3) 

11 

(36.6) 

5 

(16.6) 

5 

(16.6) 

0 

(0.0) 

 3 2 

(6.6) 

16 

(53.3) 

4 

(13.3) 

9 

(30.0) 

3 

(10.0) 

1 

(3.3) 

13 

(43.3) 

3 

(10.0) 

8 

(26.6) 

0 

(0.0) 

 4 4 

(13.3) 

14 

(46.6) 

10 

(33.3) 

8 

(26.6) 

0 

(0.0) 

1 

(3.3) 

14 

(46.6) 

7 

(23.3) 

2 

(6.6) 

0 

(0.0) 

ผลเฉลี่ย  9.17 51.67 22.50 28.33 8.33 4.17 41.67 15.00 18.33 0.00 

 

จากตาราง 2 เมื่อเปรียบเทียบมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน

นั ก เ รี ย น ส่ ว น ใ ห ญ่ 

มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) (ร้อยละ 41.67) รองลงมามีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วน 

(PU) (ร้อยละ 22.50) และหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติสมบูรณ์ (SU) เพิ่มสูงขึ้น 

(ร้อยละ51.67) มีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วน (PU) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 28.33) และมีความเข้าใจ

มโนมติท่ีคลาดเคลื่อน (SM) ลดลงเหลือ (ร้อยละ 15.00) 
 

มโนมติที่ 2 เรื่อง ฤดูกำล 

ตำรำง 3 แสดงค่าร้อยละความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีมีต่อมโนมติ เรื่อง ฤดูกาล ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (รายข้อ) 

มโนมติ 

 

ข้อ ควำมเข้ำใจมโนมติ (ร้อยละ) 

SU PU PU&SM SM NU 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

2. ฤดูกำล 5 2 

(6.6) 

12 

(40.0) 

5 

(16.6) 

10 

(33.3) 

5 

(16.6) 

2 

(6.6) 

12 

(40.0) 

4 

(13.3) 

6 

(20.0) 

2 

(6.6) 

 6 0 

(0.0) 

16 

(53.3) 

7 

(23.3) 

10 

(33.3) 

0 

(0.0) 

3 

(10.0) 

14 

(46.6) 

1 

(3.3) 

8 

(26.6) 

0 

(0.0) 

 7 3 

(10.0) 

20 

(66.6) 

4 

(13.3) 

8 

(26.6) 

6 

(20.0) 

0 

(0.0) 

7 

(23.3) 

2 

(6.6) 

10 

(33.3) 

0 

(0.0) 

ผลเฉลี่ย  5.56 53.33 17.78 31.11 12.22 5.56 36.67 7.78 26.67 2.22 

จากตาราง 3 เมื่อเปรียบเทียบมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน

นั ก เ รี ย น ส่ ว น ใ ห ญ่ 

มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) (ร้อยละ 36.67) รองลงมานักเรียนไม่มีความเข้าใจมโนมติ 
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(NU) (ร้อยละ 26.67) และหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติสมบูรณ์ (SU) เพิ่มสูงขึ้น 

(ร้อยละ53.33) มีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วน (PU) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 31.11) และมีความเข้าใจ

มโนมติท่ีคลาดเคลื่อน (SM) ลดลงเหลือ (ร้อยละ 6.78) 

มโนมติที่ 3 เรื่อง ข้ำงขึ้นข้ำงแรม 

ตำรำง 4 แสดงค่าร้อยละความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีมีต่อมโนมติ เรื่อง ข้างขึ้นขา้งแรม ของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (รายข้อ) 

มโนมติ 

 

ข้อ ควำมเข้ำใจมโนมติ (ร้อยละ) 

SU PU PU&SM SM NU 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

3. ข้ำงขึ้นข้ำงแรม 8 0 

(0.0) 

18 

(60.0) 

7 

(23.3) 

8 

(26.6) 

8 

(26.6) 

2 

(6.6) 

12 

(40.0) 

2 

(6.6) 

3 

(10.0) 

0 

(0.0) 

ผลเฉลี่ย  0.00 60.00 23.33 26.67 26.67 6.67 40.00 6.67 10.00 0.00 

 

จากตาราง 4 เมื่อเปรียบเทียบมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) (ร้อยละ 40.00) รองลงมานักเรียนมีความ

เข้าใจมโนมติเพียงบางส่วนและมีมโนมติที่คลาดเคล่ือน (PU&SM) (ร้อยละ 26.67) และหลังเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติสมบูรณ์ (SU) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ60.00) มีความเข้าใจมโนมติ

เพียงบางส่วน (PU) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 26.67) และมีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วนและมีมโนมติที่

คลาดเคลื่อน (PU&SM) ลดลงเหลือ (ร้อยละ 6.67) 

มโนมติที่ 4 เรื่อง น้ ำขึ้นน้ ำลง 
 

ตำรำง 5 แสดงค่าร้อยละความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีมีต่อมโนมติ เรื่อง น้ าขึ้นน้ าลง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (รายข้อ) 

มโนมติ 

 

ข้อ ควำมเข้ำใจมโนมติ (ร้อยละ) 

SU PU PU&SM SM NU 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

4. น้ ำขึ้นน้ ำลง 9 0 

(0.0) 

14 

(46.6) 

2 

(6.6) 

7 

(23.3) 

1 

(3.3) 

4 

(13.3) 

21 

(70.0) 

3 

(10.0) 

6 

(20.0) 

2 

(6.6) 

 10 0 

(0.0) 

14 

(46.6) 

0 

(0.0) 

5 

(16.6) 

3 

(10.0) 

6 

(20.0) 

12 

(40.0) 

4 

(13.3) 

13 

(43.3) 

1 

(3.3) 

 11 0 

(0.0) 

12 

(40.0) 

1 

(3.3) 

8 

(26.6) 

4 

(13.3) 

7 

(23.3) 

8 

(26.6) 

1 

(3.3) 

17 

(56.6) 

2 

(6.6) 

 12 2 

(6.6) 

22 

(73.3) 

8 

(26.6) 

4 

(13.3) 

2 

(6.6) 

0 

(0.0) 

12 

(40.0) 

4 

(13.3) 

6 

(20.0) 

0 

(0.0) 

ผลเฉลี่ย  1.67 51.67 9.17 20.00 8.33 14.17 44.17 10.00 35.00 4.17 
 

จากตาราง 5 เมื่อเปรียบเทียบมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) (ร้อยละ 44.17) รองลงมานักเรียนไม่มี

ความเข้าใจมโนมติ (NU) (ร้อยละ 35.00) และหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติสมบูรณ์ 
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(SU) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ51.67)  มีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วน (PU) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 20.00) 

และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) ลดลงเหลือ (ร้อยละ 4.17) 

 

มโนมติที่ 5 เรื่อง อุปรำคำ 

ตำรำง 6 แสดงค่าร้อยละความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีมีต่อมโนมติ เรื่อง อปุราคา ของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (รายข้อ) 

มโนมติ 

 

ข้อ ควำมเข้ำใจมโนมติ (ร้อยละ) 

SU PU PU&SM SM NU 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

5. อุปรำคำ 13 0 

(0.0) 

15 

(50.0) 

3 

(10.0) 

5 

(16.6) 

2 

(6.6) 

7 

(23.3) 

15 

(50.0) 

3 

(10.0) 

10 

(33.3) 

0 

(0.0) 

 14 0 

(0.0) 

17 

(56.6) 

4 

(13.3) 

6 

(20.0) 

4 

(13.3) 

4 

(13.3) 

10 

(33.3) 

3 

(10.0) 

12 

(40.0) 

0 

(0.0) 

 15 0 

(0.0) 

12 

(40.0) 

3 

(10.0) 

4 

(13.3) 

2 

(6.6) 

5 

(16.6) 

16 

(53.3) 

6 

(20.0) 

8 

(26.6) 

3 

(10.0) 

ผลเฉลี่ย  0.00 48.89 11.11 16.67 8.89 17.78 45.56 13.33 33.33 3.33 

 

จากตาราง 6 เมื่อเปรียบเทียบมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน (SM) (ร้อยละ 45.56) รองลงมานักเรียนไม่มี

ความเข้าใจมโนมติ (NU) (ร้อยละ 33.33) และหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติสมบูรณ์ 

(SU) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ48.89) และนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วนและมีมโนมติที่

คลาดเคลื่อน (PU&SM) เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 17.78)  

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานที่มีต่อมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ใน

ระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ใน

ระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

แบบจ าลองเป็นฐาน  

จากการวิเคราะห์ค าตอบนักเรียนจากแบบวัดมโนมติ พบว่า นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์

หลังการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติที่สมบูรณ์ (SU) 

หลังการจัดการเรียนรู้ เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 3.39 เป็นร้อยละ 52.11 มีความเข้าใจมโนมติทาง

วิทยาศาสตร์บางส่วน (PU) หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 15.28 เป็นร้อยละ 24.00 และ

พบว่านักเรียนมีมโนมติคลาดเคล่ือนหลังการจัดการเรียนรู้ลดลงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  โดยนักเรียนมี

ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เพียงบางส่วนและมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคล่ือน (PU&SM) 

หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 10.89 เป็นร้อยละ 10.39 มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์

คลาดเคล่ือน (SM) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 42.89 เป็นร้อยละ 10.89 และมีไม่มีมโนมติ 

(NU) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 26.67 เป็นร้อยละ 2.44 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานท าให้นักเรียนมีการพัฒนาความความเข้าใจมโนมติท่ีสมบูรณ์มากขึ้น 

และมีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคล่ือนลงลด ยกเว้นมโนมติเรื่อง น้ าขึ้นน้ าลง และอุปราคา พบว่านักเรียน

บางส่วนยังมีความเข้าใจมโนมติเพียงบางส่วนและมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน (PU&SM)  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษณา โภคพันธ์ (2554) ได้พัฒนาแนวคิดดาราศาสตร์ในเรื่อง 

เอกภพกาแล็กซี่ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมี

การพัฒนาแนวคิดมาอยู่ในกลุ่มที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น นั่นคือนักเรียนมีแนวคิดสอดคล้องกับ

แนวคิดวิทยาศาสตร์ทุกแนวคิดที่ท าการวัด และพบว่าจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคล่ือน และไม่มี

แนวคิดมีจ านวนลดลงในทุกแนวคิดท่ีท าการวัด 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของฮามีต๊ะ มูสอ (2555) ศึกษาแบบจ าลองทางความคิดในเรื่อง กรด-

เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  พบว่านักเรียน

ส่วนใหญ่มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มที่มีแบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องบางส่วน ยกเว้นแนวคิดเรื่องทฤษฎี

กรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์ที่นักเรียนยังอยู่ในกลุ่มที่มีแบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องบางส่วน

และคลาดเคล่ือนบางส่วน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิดที่นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องมาก

ที่สุด คือ แนวคิดเรื่อง กรด-เบส รองลงมา คือ การแตกตัว ของกรด-เบส และสมบัติของสารละลายกรด

และเบส ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานช่วยพัฒนาแบบจ าลองความคิดเชิง

วิทยาศาสตร์มากขึ้น  

แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบ

สุริยะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีการพัฒนามโนมติที่สูงขึ้น และนักเรียนสามารถอธิบาย

รายละเอียดของมโนมติได้มากขึ้นกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้แบบจ าลองเป็นฐานให้ความส าคัญกับการใช้ค าถาม การตรวจสอบความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของ

นักเรียน เน้นให้มีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง

หลักฐานเชิงประจักษ์ จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เน้นกระบวนการสร้าง

แสดงออก และการอภิปรายเกี่ยวกับแบบจ าลองเพื่อให้เกิดการทดสอบและประเมินแบบจ าลอง  

ที่สร้างขึ้น  ดังนั้นจึงถือได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะ

ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ให้ดีย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเชิงพีชคณิต เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนัก เรีย น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแม่กา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการคิดแบบฮิวริสติกส์ แบบวัดการคิดเชิงพีชคณิต แบบสัมภาษณ์การคิดเชิงพีชคณิต 

และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงพีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวรริสติกส์มีคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงพีชคณิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  .05 และ 2) นักเรียนมีพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบ 

ฮิวริสติกส์ ซึ่งนักเรียนสามารถแยกแยะสถานการณ์ปัญหา สามารถใช้ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และ

สามารถตีความและประยุกต์ผลจากการค้นพบทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น 

ค าส าคัญ :  การคิดแบบฮิวริสติกส์  การคิดเชิงพีชคณิต  สมการและการแก้สมการ 

 

Abstract  

 The purpose of this research were  to study algebraic thinking on equation and equation solving of  

students in Grade 6 by learning activities based on heuristics thinking method. The samples were 20 students in 

Grade 6 in the second semester of 2015 academic year of Ban Mae Ka School. The research instruments were 

lesson plans based on heuristics thinking method, algebraic thinking tests, interview and observation. The data 

were analyzed by mean, standard deviation, t-test statistic and analytic induction. The research found that  

1) student’s mean score of algebraic thinking after learning activity management emphasized on The Heuristic 

Thinking Method is higher than before at .05 level of statistical significance. 2) Students can improve their 

algebraic thinking during learning activity management emphasized on The Heuristic Thinking Method. 

Keywords :  heuristics thinking,  algebraic thinking,  equation and equation solving 
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บทน า 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ 

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 56) และเป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน 

แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียนไทยท า

ข้อสอบที่ต้องใช้ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และยกเหตุผลประกอบ หรือเขียนข้อความยาวๆ 

ไม่ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในปีการศึกษา 2557 วิชา

คณิตศาสตร์พบว่านักเรียนทั่วประเทศได้คะแนนเฉล่ีย 38.06 คะแนน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กาได้

คะแนนเฉลี่ย 32.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อพิจารณาตามเนื้อหาพบว่าสาระการเรียนรู้

พีชคณิต ในระดับทั่วประเทศได้คะแนนเฉล่ีย 29.76 คะแนน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กาได้คะแนน

เฉล่ีย 28.57 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผลการประเมิน

สาระการเรียนรู้พีชคณิตของโรงเรียนบ้านแม่กามีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ (ส านักงาน

ทดสอบทางการศึกษา, 2557) เช่นเดียวกับการผลการทดสอบของหลายๆ โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาพีชคณิตเป็นอุปสรรคส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา และยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าพีชคณิตเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ซึ่งยังส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเป็นอย่างย่ิง (เสน่ห์ หมายจากกลาง , 2556, น. 19)  

นั่นคือ นักเรียนยังไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้างสมการในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ได้ ถึงแม้ว่าพีชคณิตจะเป็นเนื้อหาที่นักเรียนส่วนมากประสบปัญหา แต่พีชคณิตก็จัดว่าเป็น

วิชาที่มีความส าคัญเปรียบได้กับกระดูกสันหลังของวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องด้วยพีชคณิตมีประโยชน์อย่าง

มากในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และวิชาอื่นๆ  และได้รับการยอมรับว่า

เป็นประตูสู่ความส าเร็จของการศึกษาคณิตศาสตร์ในทุกๆ สาขา (เสน่ห์ หมายจากกลาง , 2556, น. 19)  

ซึ่งเฮอร์เบิร์ต และ บราว (Herbert and Brown, 1997, p.1) กล่าวถึงพีชคณิตว่าเป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาและการน าเสนอข้อมูลในรูปของการ

อธิบายและการหาค าตอบ เช่น การหาตัวไม่ทราบค่า การทดสอบข้อคาดเดาหรือการอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณ เป็นต้น ซึ่งวิธีการที่จะพัฒนาการเรียนรู้พีชคณิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนั้น จ าเป็นอย่างย่ิงที่

นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการคิดเชิงพีชคณิตเป็นอย่างดี เนื่องจากการคิดเชิงพีชคณิตคือการใช้

เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ 1) การ

แยกแยะข้อมูลในสถานการณ์ปัญหา 2) การใช้ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษา 

แผนภาพ ตาราง กราฟ และ สมการ 3) การตีความและประยุกต์ผลจากการค้นพบทางคณิตศาสตร์  

เช่น การแก้ปัญหาส าหรับตัวไม่ทราบค่า การทดสอบ การคาดการณ์ และการระบุหน้าที่ความสัมพันธ์

ของตัวแปร (Herbert and Brown, 1997, p.1)  
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 แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง

พีชคณิตของนักเรียนคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ที่พัฒนา

โดยครูลิค และรูดนิค (Krulik; & Rudnick, 1995, p. 27 อ้างอิงใน เรวดี มี สุข , 2556, น. 12)  

เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมุ่งหาค าตอบและการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหา

นั้นๆ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นการอ่านและคิด (Read and Think) 2. ขั้นการส ารวจ

และวางแผน (Explore and Plan) 3. ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Select a Strategy) 4. ขั้นด าเนินการ

หาค าตอบ (Find and Answer) 5. ขั้นการสะท้อนผลและการประเมินค่า (Reflect and Extend) และยังมี

งานวิจัยของปริฉัตร์ จันทร์หอม (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์และโมเดลเมธอด พบว่าส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงพีชคณิตและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงมีแนวโน้มว่าการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ จะช่วยพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนได้ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สอดแทรกยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหา เรื่องสมการและการแก้สมการ 

ได้ แ ก่  บ าร์  โม เด ล  (Bar Model) ก ระ เบื้ อ งพี ช คณิ ต  (Algebra tiles) ผั ง ง าน  (Flow Charts)  

การด าเนินการผกผัน (Inverse Operations) และการแยก (Decomposition) มาช่วยในการหาค าตอบของ

สมการ และในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์และส่งผลให้นักเรียนพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตในทางที่ดีย่ิงขึ้นอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาการคิดเชิงพีชคณิต เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จังหวัดพะเยา 

 2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่กา ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จังหวัดพะเยา จ านวน 20 คน 

ที่ไดม้าโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้  ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  2) แบบวัดการคิดเชิงพีชคณิต  3) แบบสัมภาษณ์การคิดเชิงพีชคณิต 

และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงพีชคณิต 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis 

(1988 อ้างอิงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2557 น. 23) คือการท างานที่เป็นการสะท้อนผลปฏิบัติงานของ

ผู้วิจัยที่เป็นวงจรแบบขดลวด (spiral of self - reflection) มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ขั้นวางแผน 

(plan) คือ ขั้นการเตรียมการของผู้วิจัยคือการเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการ

แก้สมการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  (2) ขั้นการปฏิบัติ (act) คือ ขั้นการด าเนินการวิจัยตาม

แผนที่ก าหนดไว้ (3) ขั้นการสังเกต (observe) คือ ขั้นการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติตาม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (4) การสะท้อนผล (reflect) คือ ขั้นของการตรวจผล

หลังจากการปฏิบัติการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญ คือ ครูประจ าวิชา

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติ ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงาน ในวงจรต่อไป ซึ่งมีท้ังหมด 3 วงจร มีขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดการคิดเชิงพีชคณิต เรื่อง สมการและการแก้สมการ ก่อนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สสวท. ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับ สมการ สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า ค าตอบของสมการ สมบัติ

ของการเท่ากัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบ  

ฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการและการแก้สมการส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 3 วงจร ดังนี้    

 วงจรปฏิบัติการที่ 1 แผนการจัดการเรียนที่รู้ 5 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ เมื่อโจทย์ก าหนดตัว

ไม่ทราบค่า 

 วงจรปฏิบัติการที่ 2 แผนการจัดการเรียนที่รู้ 6 การแสดงวิธีแก้สมการ เมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัว 

ไม่ทราบค่า 

 วงจรปฏิบัติการที่ 3 แผนการจัดการเรียนที่รู้ 7 การแสดงวิธีแก้สมการ เมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัว 

ไม่ทราบค่า 

 3. ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญท าการสะท้อนผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิด

แบบแบบฮิวริสติกส์ หลังส้ินสุดการสอนในแต่ละวงจรปฏิบัติการในประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ของผู้วิจัย การเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรม และการให้

ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใน

วงจรปฏิบัติการครั้งต่อไป 

 4. ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์

และการสังเกตการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน และให้นักเรียนท าแบบวัดการคิดเชิงพีชคณิต เรื่อง สมการ

และการแก้สมการ หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
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ผลการศึกษา 

 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 วงจร  

มีผลสรุปร่วมกันของผู้วิจัยและครูประจ าวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 

 วงจรที่ 1 

 ผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ เมื่อโจทย์ก าหนดตัว 

ไม่ทราบค่า จ านวน 3 คาบ ซึ่งปัญหาที่พบได้แก่ 1) ผู้วิจัยยังจ าล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บางขั้นตอนไม่ได้ต้องกลับไปดูแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ไม่ต่อเนื่อง 2) นักเรียนบางคนไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เช่น นักเรียนเล่นและคุยกัน ไม่ช่วยเพื่อนในกลุ่ม

จดบันทึกโจทย์ปัญหาลงในใบกิจกรรมที่ 5  3) นักเรียนไม่เข้าใจค าถามของผู้วิจัย เช่น โจทย์ปัญหาข้อนี้

เป็นเรื่องของอะไร นักเรียนไม่สามารถตอบค าถามของผู้วิจัยได้เนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกับค าถามประเภทนี้ 

นอกจากนี้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2  ได้แก่ 1) ผู้วิจัยควร

ศึกษาล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้าใจ

อย่างชัดเจนและควรเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี 2) ผู้วิจัยควรกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมโดย

การถามค าถามง่ายๆให้ เช่น ป–15= 68 แล้วให้นักเรียนหาค าตอบของสมการ พร้อมทั้งมีของรางวัลหรือ

ค าชมเชยให้นักเรียน โดยน าไปปรับแก้กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6  3) ผู้วิจัยควรใช้ภาษา 

ที่เข้าใจง่ายส าหรับการตั้งค าถาม  และยกตัวอย่างสถานการณ์ทีสอดคล้องกับค าถาม เพิ่มอีก 1-2 ข้อ 

 วงจรที่ 2  

 ผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแสดงวิธีแก้สมการ เมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบ

ค่า จ านวน 3 คาบ  ซึ่งปัญหาที่พบได้แก่ 1) ผู้วิจัยยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลบเพียง 

เรื่องเดียวจึงส่งผลให้ นักเรียนไม่ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การคูณ การหาร 2) นักเรียนบางคนไม่จด

บันทึกลงในใบกิจกรรมจึงส่งผลให้นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการ 3) ผู้วิจัยดูแลให้

ค าปรึกษานักเรียนไม่ครบทุกกลุ่มเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจจึงท าให้ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง  

นอกจากนี้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2  ได้แก่ 1) ผู้วิจัยควร

เพิ่มโจทย์ปัญหาด้วยสมการ เม่ือโจทย์ก าหนดตัวไม่ทราบค่า เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหาร  

เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์สมการในทุกๆเรื่อง ไปพร้อมๆ กัน 2) ผู้วิจัยควรให้นักเรียนทุกคน

ส่งใบกิจกรรมท้ายคาบ เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะและเกิดความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาสมการ 3) ผู้วิจัย

ควรเดินดูแลนักเรียนให้ท่ัวถึงทุกกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 

 วงจรที่ 3   

 ผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การแสดงวิธีแก้สมการ เมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบ

ค่า จ านวน 3 คาบ  ซึ่งปัญหาที่พบได้แก่ จ านวนในแต่ละกลุ่มมากเกินไปท าให้นักเรียนไม่ช่วยกันท างาน

ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร  นอกจากนี้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้

ในวงจรปฏิบัติการที่ 3  ได้แก่ ผู้วิจัยควรแบ่งกลุ่มนักเรียน 3-4 หรือให้นักเรียนท างานเป็นคู่  

 จากวงจรการวิจัยปฏิบัติการที่ 1-3 พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์โดยท าให้ว่านักเรียน

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมมากขึ้น จึงส่งผลต่อ
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พัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถแยกแยะสถานการณ์ปัญหา สามารถใช้

ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และการตีความและประยุกต์ผลจากการค้นพบทาง

คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ผลการท าแบบฝึกหัดท้ายวงจรการวิจัยปฏิบัติการที่ 1-3 

ตาราง 1 แสดงผลการท าแบบฝึกหัดท้ายวงจรการวิจัยปฏิบัติการท่ี 1-3 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. 

วงจรที่ 1 

20 

 

18 

 

9.70 2.45 

วงจรที่ 2 8.25 2.59 

วงจรที่ 3 8.60 2.64 

 

จากตาราง 1 พบว่า  ผลการท าแบบฝึกหัดท้ายวงจรการวิจัยปฏิบัติการที่ 1-3 ค่าเฉล่ียเท่ากับ   

9.70, 8.25 และ 8.60 วงจรที่ 1 มีค่าเฉล่ียงสูงสุดเพราะว่าเป็นเรื่องเกียวกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วย

สมการ เมื่อโจทย์ก าหนดตัวไม่ทราบค่า เนื่องจากนักเรียนคุ่นเคยกับลักษณะโจทย์ที่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า

มาให้ 

ผลเปรียบเทียบการคิดเชิงพีชคณิต เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงพีชคณิต เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียบนชั้นประถมศึกษาปี  

ท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ 

 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม 
 

S.D. t Sig (1-tailed) 

ก่อนเรียน 20 30 
   

8.55 
3.65 

16.06* 0.0000 

หลังเรียน 20 30 19.00 3.54 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง  2  พบว่า  การคิดเชิงพีชคณิต  เรื่อง สมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์  มีคะแนน

เฉล่ียเท่ากับ  8.55  คะแนน และ 19.00 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน

และหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนใน 3 ประเด็น คือ การแยกแยะข้อมูลในสถานการณ์

ปัญหา ด้านการใช้ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และด้านการตีความและประยุกต์ผลจาก

การค้นพบทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ที่ได้จากการ

สังเกตและสัมภาษณ์มีผลสรุปดังนี้ 

x
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1. การแยกแยะข้อมูลในสถานการณ์ปัญหา พบว่า จากการสังเกตระหว่างการจัดกิจกรรม นักเรียน

ส่วนใหญ่สามารถแยกแยะข้อมูลในสถานการณ์ ปัญหาโดยระบุส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้และส่ิงที่โจทย์ต้องการ

ทราบได้ถูกต้องเหมาะสมซึ่งนักเรียนจะสรุปจากโจทย์ข้อความส้ันๆ  และใช้การขีดเส้นใต้ข้อมูลจากโจทย์

ระบุส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้และส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบได้ แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนแยกแยะข้อมูลใน

สถานการณ์ปัญหาโดยใช้วิธีการลอกข้อความจากโจทย์เพื่อระบุส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้หรือระบุส่ิงที่โจทย์

ต้องการทราบ  สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนสามารถระบุส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้ และส่ิง 

ที่โจทย์ต้องการได้ถูกต้อง  โดยใช้วิธีการสรุปเป็นข้อความส้ันๆ ตามความเข้าใจของตนเอง แต่ยังมี

นักเรียนบางส่วนที่ยังลอกข้อความจากโจทย์ และระบุเพียงส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้หรือระบุส่ิงที่โจทย์ต้องการ

ทราบ   

2. การใช้ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ พบว่าจากการสังเกตระหว่างการจัด

กิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดยการใช้ข้อความได้

อย่างเหมาะสม  ส่ือความหมายได้ แต่พบข้อผิดพลาดในการใช้ตัวแปรและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น 

การระบุสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์พบว่า พบว่านักเรียนสามารถ

ใช้ตัวแทนความคิดเพื่อแสดงวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  และส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน   

โดยตัวแทนความคิดที่นักเรียนเลือกใช้  คือ  ข้อความ แผนภาพ และสมการ ทั้งนี้มีนักเรียนส่วนน้อยใช้

การวาดภาพในการแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา โดยส่วนใหญ่นักเรียนส่วนมากเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้

โจทย์ปัญหา ได้แก่ การด าเนินการผกผัน ผังงาน การแยก นักเรียนส่วนน้อยเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้โจทย์

ปัญหา กระเบื้องพีชคณิต และ บาร์โมเดลไม่ถูกต้องโดยนักเรียนไม่สามารถระบุตัวเลขลงไปได้  

 3. การตีความและประยุกต์ผลจากการค้นพบทางคณิตศาสตร์ พบว่า จากการสังเกตระหว่างการ

จัดกิจกรรมนักเรียนมีพัฒนาการตอบค าถามของโจทย์ปัญหาครบถ้วนเหมาะสมและอธิบายผลจากค้นพบ

ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ยืนยันค าตอบจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนได้ตอบค าถามโดยน าข้อมูลและเงื่อนไขจากโจทย์บางส่วนมา

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและตัวเลข ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่อธิบายยืนยันค าตอบ จะตอบ

ค าถามเพียงแค่ตัวเลข 

 

สรุปผลการศึกษา 

 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ มี คะแนนจาก

แบบทดสอบการคิดเชิงพีชคณิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ

นักเรียนมีพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตโดยนักเรียนสามารถแยกแยะสถานการณ์ปัญหา สามารถใช้ตัวแทน

ความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสามารถตีความและประยุกต์ผลจากการค้นพบทางคณิตศาสตร์

ได้ดีขึ้น  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิต ดังเห็นได้จาก 1) นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก

แบบฝึกหัดห้ายวงจรที่ 1-3 พบว่า ค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.70, 8.25 และ 8.60 ตามล าดับ  2) นักเรียนมี
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คะแนนเฉล่ียจากแบบวัดการคิดเชิงพีชคณิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 และ 3) ผลการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงพีชคณิตพบว่า  นักเรียนสามารถ

แยกแยะสถานการณ์ปัญหา สามารถใช้ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสามารถตีความ

และประยุกต์ผลจากการค้นพบทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น

การคิดแบบฮิวริสติกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  1) การอ่านและคิด 2) การส ารวจและวางแผน   

3) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 4) ด าเนินการหาค าตอบ 5) การสะท้อนผลและประเมินค่า  ท าให้นักเรียน

คิดและค้นหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนมีส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างเข้าใจ ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นการอ่านและคิด เมื่ออ่านโจทย์ปัญหาแล้วท าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจ

โจทย์ปัญหาโดยใช้การแยกแยะข้อมูลในแต่ละส่วนของโจทย์ปัญหาจนท าให้ทราบว่า โจทย์ก าหนดอะไรมา

ให้และโจทย์ต้องการทราบอะไร สอดคล้องกับการ์เนต  (Garnett, 1990) ที่กล่าวว่า ฮิวริสติกส์ช่วยให้

นักเรียนสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้  สามารถแสดงโครงเรื่องที่ศึกษาได้และช่วยให้นักเรียนมีขั้นตอนใน

การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

 ขั้นที่ 2 ขั้นการส ารวจและวางแผน นักเรียนได้ใช้ตัวแทนความคิดแสดงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ 

ที่ส่ือออกมาเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่นในรูปของบาร์โมเดล กระเบื้องพีชคณิต ผังงาน การด าเนินการ

ผกผัน การแจกแจง เป็นต้น สอดคล้องกับ สชอนฟิลด์  (Schoenfeld, 1985, p. 23) กล่าวไว้ว่า  

ฮิวริสติกส์ หมายถึง วิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียน ค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ ด้วยตัวเอง 

โดยทั่วไปที่ช่วยให้บุคคลแต่ละคนท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาที่ดีขึ้น หรือ สร้างแนวทางไปสู่

กระบวนการแก้ปัญหา ด้วยฮิวริสติกส์ ประกอบไปด้วย การวาดภาพ การโต้แย้งด้วยเหตุผล การพิจารณา

ปัญหาท่ีคล้ายกัน เป็นต้น 

 ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนเข้าใจวิธีการคิดหาค าตอบและสามารถใช้

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการหาค าตอบด้วยตนเอง สอดคล้องกับฟอยด์ (Floyd, 2002, pp. 1-4 

อ้างอิงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ , 2558, น. 397) กล่าวถึงความส าคัญของการคิดแบบฮิวริสติกส์ 

(Heuristics) ว่าเป็นส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเนื่องจากนักเรียนสามารถสร้างทางเลือก 

ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระท าให้นักเรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์ ( strategy) เทคนิค (technique) 

กระบวนการ (procedure) และกฎเกณฑ์ต่างๆ (rules) ในการเรียน นอกจากนี้การคิดแบบฮิวริสติกส์ 

ยังส่งผลให้นักเรียนขยายกรอบความคิดของตนเองให้กว้างขึ้น และสามารถควบคุมความคิดของตนเอง

เพื่อให้เข้าใจและเกิดองค์ความรู้ใหม ่

 ขั้นที่ 4 ขั้นด าเนินการหาค าตอบนั้นท าให้นักเรียนเข้าใจและสามารถแสดงวิธีท าได้ พร้อมทั้ง

สามารถอธิบายขั้นตอนในการหาค าตอบได้อย่างชัดเจน  

 ขั้นที่ 5 ขั้นการสะท้อนผลและการประเมินค่านั้นจะช่วยให้นักเรียนนั้นสามารถตีความและ

ประยุกต์ผลจากการค้นพบทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวเองว่าค าตอบในแต่ละขั้นตอนถูกต้องสมบูรณ์ 

สอดคล้องกับข้อมูลที่ก าหนดให้มาหรือไม่อย่างไร และค าตอบที่ได้มีความสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือเพียงใด 

สอดคล้องกับ ขอบใจ สาสิทธิ์ (2545) ที่กล่าวว่าฮิวริสติกส์ เป็นการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ

แนวคิดที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในลักษณะที่เป็นระบบ โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ต้องการเรียนรูป
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หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข การฝึกทักษะนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก โดยฝึกให้เริ่มต้นจากส่ิงง่าย

ไปสู่ส่ิงที่ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ประกอบกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558, น. 398) 

กล่าวถึงความส าคัญของการคิดแบบฮิวริสติกส์ว่ามีความส าคัญท าให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนรู้ตามหลัก

คณิตศาสตร์ ช่วยในการแก้ปัญหาได้ เนื่องจากนักเรียนสามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาท า

ให้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การคิดแบบฮิวริสติกส์ยังส่งผลให้นักเรียนขยาย

กรอบความคิดของตนเองให้กว้างขึ้น และสามารถควบคุมความคิดของตนเองเพื่อให้เข้าใจและเกิดองค์

ความรู้ใหม่ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อศึกษาปัจจัยทางการ

ตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลต่อการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  จ านวน 285 คน  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.80 ก าลังศึกษาปริญญาตรีปี 2  

มีรายได้ต่อเดือน 2,000-3,000  บาท พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

บริโภคอาหารเสริมประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อเดือนต่ ากว่า 1,000  

บาท  ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากทางอินเทอร์เน็ต ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีท าให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยซื้อยี่ห้อเดียวเป็นประจ า ปัจจัยท่ีท าให้เปลี่ยนยี่ห้อในการซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม  ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  1 คร้ัง/เดือน  ผู้ตอบแบบสอบถามบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเป็นระยะเวลาระหว่าง 1-2 ปี 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากอินเทอร์เน็ต ผู้ตอบ

แบบสอบถามรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมได้แก่เพื่อน/คนใกล้ชิด 

 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษา ระดับความส าคัญระดับ

ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

ส่งเสริมการตลาดและด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก   

 

Abstract 

 The objectives of the study were to investigate consumption behavior toward dietary supplements, to 

explore market factors which motivate the behavior of customers to select dietary supplements, and to examine 

media which affects two hundred and eighty-five Khamphang Phet Rajabhat University Maesot students to buy 

dietary supplements. 

The findings indicated that the majority of the respondents were female. These have 69.80 percent. There 

were 2
nd
 year in bachelor’s degree. They had monthly income around 2,000 -3,000 baths. In part of consumption 

behavior, the majority of the respondents consumed healthy dietary supplements. The respondents monthly paid for 

the supplements that were price at 1,000 baths. The respondents mainly bought it from internet. The tendency 
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factor for choosing dietary supplements was habitude. A factor that made the respondents to change new supplement-

dietary bands was a package. The respondents bought dietary supplements a time per month around one to two 

years. For the perception of knowing the information about dietary supplements was internet. The influential person 

for choosing dietary supplements was intimate friends.  

The market factor played important roles in making the decision for choosing dietary supplements in three 

areas which are marketing processes, promotion and a package.   

Keywords : Consumption behavior, Dietary supplements. 

 

บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เน้นทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาโดยให้ความส าคัญกับ คน ในฐานะ ที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสังคม เพราะเห็นว่าคน

เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม หากได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพแล้ว ย่อมจะท าให้สังคมในทุกระดับ

และประเทศชาติมีคุณภาพตามไปด้วย จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพไว้ว่าเพื่อให้คน

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม และสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่

เปล่ียนไป จุดมุ่งหมายที่ส าคัญก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ประชาชนสามารถด าเนิน

ชีวิต ขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีการ

พัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาโดยที่ประชาชน

จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการอบรมปฏิบัติอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรมท่ีดีต่อตนเองและ

สังคม ส่วนการพัฒนาทางด้านร่างกายนั้นประชากรจะต้องมีภาวะโภชนาการที่ดี จะส่งผลให้คนมี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ อันจะน าไปสู่ผู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางใจและทางกายในการพัฒนาประเทศใน

ทุกๆ ด้าน 

ส่วนอาหารและการบริโภคอาหารที่ถูกต้องจะน าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาและร่างกายให้แข็งแรง  

นั้นเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับมนุษย์ ทุกคน ทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นวัยรุ่น

ตอนกลาง (สุรา,2529:49) ที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และโดยธรรมชาติของวัยรุ่นจะจัดอยู่ใน

กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดปัญหาโภชนาการ เนื่องจากในวัยรุ่นมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

กล่าวคือวัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายพัฒนาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วร่างกายจึงต้องการสารอาหารไปใช้ในการ

เสริมสร้างการท างานของเซลล์ เนื้อเย่ือ กระดูก ตับ และอวัยวะอื่นๆ อีกทั้งมีการเพิ่มของน้ าหนักตัว 

ส่วนสูง ต่อมต่างๆ ท างานมากขึ้น และฮอร์โมนถูกขับออกมาเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งมีความต้องการพลังงาน 

และสารอาหารค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการเจริญเติบโต ของสมองให้มีการเจริญและพัฒนาไปตามวัยส่งผล

ให้มีสติปัญญาดี มีความพร้อมในการเรียนรู้ ดังที่สุชาติ โสมประยูร (2525:57)  กล่าวว่า สุขภาพเป็นส่ิงที่

ควบคุมกับการศึกษา การศึกษาท าให้เกิดการพัฒนา โดยที่คุณภาพของนักเรียนขึ้นอยู่กับภาวะโภชนาการ 

ถ้าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกาย  ซึ่งสอดคล้องกับ ไกรสิทธิ์   ตันติศิรินทร์ 

(2531:58) กล่าวว่า ถ้าผู้ที่อยู่ในวัยเรียนไม่ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการของ
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ร่างกาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ เด็กจะมีร่างกายเติบโตไม่สมส่วน เตี้ยแคระแกรน สุขภาพ

อ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย ขาดเรียนบ่อยเป็นอุปสรรคในการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

พัฒนาการทางด้านอื่นๆ ก็ด าเนินไปไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ด้อยคุณภาพ 

นับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ว่าเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพจัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 

และเป็นก าลังส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติในอนาคต    

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการบริโภคอาหารเป็นเรื่องที่ส าคัญของการพัฒนา

บุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ นับว่าเป็นกลุ่มประชากรที่

ส าคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ เพราะจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป จึงน่าสนใจศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักศึกษา  ดังนั้นวัยนี้ค่อนข้างมีอิสระทางด้านความคิดและการ

ตัดสินใจท าอะไรได้ด้วยตนเองในหลายๆ  ด้านรวมถึงการบริโภคอาหารได้โดยศึกษาว่านักศึกษามี

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารอย่างไรบ้าง และมีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลท าให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้นทั้งจะ

เป็นผลในการวางแผนให้ความรู้ที่ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด 

 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 3.  เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

สมมติฐานของการศึกษา 

         1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา  ได้แก่   เพศ   ระดับชั้นปีที่ศึกษา  และรายได้แตกต่างกัน  

มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยทางการตลาด  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย   ด้าน

ส่งเสริมการตลาด และด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแตกต่างกัน 

ขอบเขตของการศึกษา 

         1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ที่มุ่งศึกษาค้นหาพฤติกรรมการ

เลือกซื้อ  ปัจจัยทางการตลาดและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด 

 2.  ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   จ านวน 1,168  คน  

 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

4.  ตัวแปรในการศึกษา 
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      1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ   ชั้นปี  รายได้ 

      2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

      1.    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ใช้รับประทานเพื่อเสริมการ

รับประทานอาหารหลัก ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ

ทุกวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมอาหารและให้สารอาหารแก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย บางประเทศจัดว่า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหาร ขณะที่บางประเทศจัดว่าเป็นยา 

 2.  การรับรู้  คือการรับรู้ทั้ง 5 ประการ ได้แก่  การได้ยินได้ฟังด้วยหู การล้ิมชิมรสด้วยปาก การ

สัมผัสจับต้องด้วยมือ การเห็นด้วยตา การดมด้วยจมูก เป็นปัจจัยการรู้ (Awareness) ที่มีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค  

3.  ปัจจัยทางการตลาด  ได้แก่ ความสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม

การจ าหน่าย การกระจายสินค้า และการประมาณยอดขายหรือยอดผลิต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.  ท าให้ทราบถึงการรับรู้ของนักศึกษาในฐานะผู้บริโภคจะมีผลโดยตรงต่อตลาดทั้งสร้างโอกาส

ทางการตลาด สร้างส่ือดึงดูดใจให้กับตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความส าคัญของการรบัรู้ของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับร้านค้า ผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมการตลาด ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ 

 2.  ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้ธุรกิจที่ท าการผลิตอาหารเสริมได้

เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคอาหารเสริม 

 3.  ผู้ท่ีสนใจในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาและท าการวิจัยในอนาคต 

 

แนวคิด  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด”  ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ตลอดจน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

ส่วนที่  1  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อท่ีแสดงออกมาใจรูปแบบต่างๆ เกิดจากปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลทั้งภายใจและภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยภายใจบุคคลอาจรวบเรียกได้ว่าเป็น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา

หรือปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอกอาจรวมเรียกได้ว่าเป็น ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทั้ง 2 

ส่วนนี้มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ผู้บริโภคเกิดการรบัส่ิงเร้าจนกระทั่งในขั้น

พฤติกรรมหลังการซื้อเพื่อท าความเข้าใจในปัจจัยทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวง่ายขึ้น ในตอนนี้จึงใคร่ของจ ากัด

ขอบเขตการศึกษา ดังรูป 

  

http://www.pimhealthy.comze.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลหรือปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เกิดจากภายในตัวบุคคลและมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรง การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะชวนให้นักการตลาดได้เข้าใจว่า ท าไม 

(why) และอย่างไร (how) ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงเร้าที่ได้รับ จึงนักว่ามีประโยชน์มากต่อผู้ท าการ

ส่ือสารการตลาด ปัจจัยแต่ละอย่างดังแสดงในรูป 

ส่วนที่  2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. การวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ระบุว่าการ

วิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 391 ชุด สถิติวิเคราะห์ใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย หาความสัมพันธ์ใช้

ค่าไค – สแควร์และค่าสัมประสิทธิ์ (r)ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 64.2 ความรู้ที่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 17.1 ได้แก่ ความรู้

เกี่ยวกับอาหารที่เป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรค ความรู้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับ

อาหารที่ให้โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยส่วนรวมมีพฤติกรรมอยู่ใน

ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 71.9 พฤติกรรมท่ีดีของนักศึกษา เช่น การดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน การล้างผัก

ผลไม้ก่อนรับประทาน การรับประทานอาหารเย็นตรงเวลา ส าหรับพฤติกรรมท่ีนักศึกษาต้องปรับปรุง เป็น

เรื่องเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล วิธีการรับประทานอาหาร และการเลือกรับประทานอาหาร ได้แก่ 

รับประทานอาหารโดยไม่ใช้ช้อนกลาง ดื่มน้ าอัดลม และรับประทานอาหารโดยไม่ค านึงถึงการได้รับ

สารอาหารครบ 5 หมู่  

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา  พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา ในระดับต่ า(r= .156) 
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นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะทั่วไปในการรับประทานอาหารของครอบครัวนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา ในระดับค่อนข้างต่ า (r= .398)  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรจัด

เอกสารทางด้านอาหารและโภชนาการที่ทันสมัยให้นักศึกษาไว้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งจัดนิทรรศการเพื่อให้

ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น บิดา – มารดา ของนักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องกับนักศึกษาด้วย 

 2.  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มวัยท างานใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยท าการสอบถามจากลูกค้าที่บริโภคผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม จ านวน 400 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ผล

การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 29 ปี  การศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่  10,000 บาทขึ้นไป 

แต่ไม่เกิน 20,000 บาท โดยมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 – 4 คน  ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทบ ารุง ย่ีห้อที่ได้รับความนิยมมาก คือ ย่ีห้อแบรนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล

สุขภาพสม่ าเสมอ ได้มีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง โดยซื้อจากพนักงานขายตรง มีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละ

ครั้งประมาณ 500 – 1,000 บาท โดยมีการซื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์มา

จากคนรู้จัก / เพื่อน และจากสื่อวิทยุ / โทรทัศน์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

ด้านราคา ส่วนด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับเฉยๆ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

         ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  ดังนี้ 

               1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ 

                   1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

                         -  เพศ 

                          -  ชั้นปีที่ศึกษา 

                          -   รายได้ 

                1.2  ปัจจัยทางการตลาด 

   -  ด้านผลิตภัณฑ์   

   -  ด้านราคา   

   -  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   -  ด้านการส่ือสารทางการตลาด 
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   -  ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

                1.3  ข้อมูลข่าวสาร 

   -  โทรทัศน์  วิทยุ 

   -  อินเทอร์เน็ต  

       - งานแสดงสินค้า 

   - นิตยสาร  หนังสือพิมพ์ 

   - แผ่นพับ / ใบปลิว 

             2.  ตัวแปรตาม   ได้แก่  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร   

             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่

สอด จ านวน 1,168 คน แจกแบบสอบถาม 291 คน ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 285 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

           1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดโควต้าจ านวน 291  คน (ใช้ตารางเครจซี่

และมอร์แกน) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยนั้น  คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการดังนี้ 

  คณะผู้จัดท าได้มีการพัฒนาแบบสอบถามโดยท าการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ

โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.5และท ากรทดสอบ

แบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น

(Reliability)  โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน(Alpha Coefficien) ไม่ต่ ากว่า 0.7  

          การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม  (questionaire)   เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สร้างขึ้นจากแนวความคิดและผลงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น  4  ตอน   ดังนี้ 

          ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล มีจ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่ 

            1.  เพศ   

  2.  ชั้นปีที่ก าลังศึกษา   

  3.  รายได้ต่อเดือน 

 มีข้อค าถามทั้งหมด 3  ข้อ ได้แก่ ค าถามข้อ 1-3  ส าหรับตัวแปรเพศ  เป็นการวัดแบบแบ่งกลุ่ม  

(nominal  Scale)  ส่วนตัวแปรชั้นปีที่ก าลังศึกษา เป็นการวัดแบบจัดอันดับ  (ordonal  Scale)  และตัวแปร

รายได้เป็นการวัดแบบจัดอันดับ  (ordonal  Scale)  โดยใช้ข้อค าถามเป็นแบบปลายปิด  (closed – ended 

question)  คือ  ค าถามที่เตรียมค าตอบไว้ล่วงหน้าและให้ผู้ตอบเลือกตอบจากค าตอบที่ก าหนดให้เท่านั้น 
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          ตอนที่ 2   เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

มีข้อค าถามทั้งหมด 8  ข้อ ได้แก่  ค าถามข้อที่  4-11  มีท้ังการวัดแบบแบ่งกลุ่ม  (nominal  Scale)  

และการวัดแบบจัดอันดับ  (ordonal  Scale)   

 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

มีข้อค าถามทั้งหมด 3  ข้อ ได้แก่  ค าถามข้อที่  12-14  เป็นการวัดแบบแบ่งกลุ่ม  (nominal  Scale)   

 ตอนที่ 4  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  

มีข้อค าถามท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ข้อ 1-7 ข้อ ด้านราคา ข้อ 8-11  ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ข้อ 12-16  ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อ 17-23 และด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อ 24-28 

          ตัวแปร  วัดในระดับช่วง (interval  scale)  คือ  ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นจากข้อค าถามท่ีผู้วิจัย

ได้ก าหนดไว้ให้   โดยแบ่งล าดับตามความคิดเห็นออกเป็น  5  ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 

ระดับ  ในแต่ละระดับมีช่วงห่างของคะแนนที่เท่ากัน คือ 1  คะแนน  ดังนี้ 

                        มากที่สุด             มีระดับคะแนนเท่ากับ  5 

                        มาก                     มีระดับคะแนนเท่ากับ  4 

                        ปานกลาง              มีระดับคะแนนเท่ากับ  3 

                        น้อย            มีระดับคะแนนเท่ากับ  2 

                        น้อยที่สุด          มีระดับคะแนนเท่ากับ  1   

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

         การวิจัยครั้งนี้    ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล    โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด ตั้งแต่  ระดับปริญญาตรีปี 1 ถึง ระดับปริญญาตรีปี 4  จ านวนแบบสอบถามที่แจก

ทั้งหมด  291 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จ านวน 291  ชุด และได้แบบสอบถามที่

สมบูรณ์จ านวน 285 คิดเป็นร้อยละ 97.94  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

         เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว   และผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   

แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาลงบันทึกเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณเชิงสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน  คือ 

         1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  พฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมของประชากรที่ศึกษา  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ใช้การแจกแจง

ความถี่  และค่าร้อยละ 

         2.   การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ

ประชากรที่ศึกษาใช้การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยแยกวิเคราะห์

ตามข้อค าถามและตัวแปร ผู้วิจัยได้แบ่งระดับของความคิดเห็นที่มีค่าต่ าสุด  คือ 1  คะแนน  และค่าสูงสุด  

คือ  5  คะแนน  ออกเป็น 5  ระดับ โดยพิจารณาตามระดับของคะแนนเฉลี่ยดังนี้  คือ 
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                           คะแนนเฉลี่ย                                     ระดับความส าคัญของตัวแปร 

                           1.00 - 1.80                                             ระดับน้อยที่สุด 

                           1.81 - 2.60                                             ระดับน้อย 

                           2.61 - 3.40                                             ระดับปานกลาง 

                           3.41 - 4.20                                             ระดับมาก 

                           4.21 - 5.00                                             ระดับมากที่สุด 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

จากส่ืออะไร รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือใดมากที่สุด และ ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

ผลการวิจัย 

ตอนที่  1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน  199  คน คิดเป็นร้อยละ 69.80   

 2. ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาปริญญาตรีปี 2  

จ านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.60 

 3. รายได้ต่อเดือน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 2,000-3,000  บาท 

จ านวน  229  คน  คิดเป็นร้อยละ 80.40 

ตอนที่  2  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

 4.  บริโภคอาหารเสริม  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคอาหารเสริมประเภทอาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ จ านวน  141  คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

 5.  ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่    มีค่าใช้จ่าย

ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อเดือนต่ ากว่า 1,000  บาท  จ านวน 224  คน  คิดเป็นร้อยละ 78.60  

 6.  ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก

อินเทอร์เน็ตจ านวน 128  คน  คิดเป็นร้อยละ 44.90 

 7.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดท่ีท าให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 

150 คน คิดเป็นร้อยละ  52.60 

8.  การซื้อผลิตภัณฑ์  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยซื้อย่ีห้อ

เดียวเป็นประจ าจ านวน 195  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.40   

9. ปัจจัยที่ท าให้เปล่ียนย่ีห้อในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่า  ด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 179  คน  

คิดเป็นร้อยละ  62.80  

10.  ความบ่อยในการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม 1 ครั้ง/เดือน จ านวน  185  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.90   

11.  ระยะเวลาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี  จ านวน  176  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.80 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 1448 

   
   

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

ตอนที่  3  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

 12.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก

อินเทอร์เน็ต จ านวน  215  คน คิดเป็นร้อยละ 75.40 

 13.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมากที่สุด พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก

อินเทอร์เน็ตมากที่สุด จ านวน  187  คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 

 14.  ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อมากที่สุด  พบว่า  ผู้ที่มีอิทธิพลต่อมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้แก่เพื่อน/คนใกล้ชิด จ านวน  104 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  

 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีดังน้ี 

 ระดับความส าคัญระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านผลิตภัณฑ์ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8587  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.65025  มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

 ด้านราคามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8027  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64043 มีระดับ

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.7632  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62483  

มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก   

 ด้านส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.7269  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64458 มี

ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

 ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.8448  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.64924  มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก    

 ภาพรวมทั้งส่ีด้านมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.7992 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52050  มีระดับ

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก   

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่

สอดครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมละ

เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีสาเหตุที่ใช้อาหารเสริม

สุขภาพใช้เพื่อบ ารุงร่างกาย และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่า 

การศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคือ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จาก

การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ผู้บริโภคสนใจด้านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดทฤษฏี (ศิวฤทธิ์, 2547) ที่อธิบายว่า สินค้าเปรียบเทียบซื้อ คือ สินค้าที่ลูกค้าจะต้องเปรียบเทียบ

ลักษณะสินค้า รูปแบบ คุณภาพ และส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่พึงใจมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจาก

ปัจจัยด้านราคาซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีต่อให้ราคาสูง มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย  
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 จากการศึกษาถึงปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ การให้โปรโมชั่น 

ซึ่งสอดคล้องแนวคิดทฤษฎี (ศิริวรรณ, 2541) ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อแนวคิดส่วนผสมทางการตลาดใน

เรื่องการส่งเสริมการตลาดว่า การตลาดตรงเป็นการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตอบสนอง  ซึ่ง

ประกอบด้วย การขายโดยแคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ เป็นต้นโดยมีการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และใช้เงินในการซื้อแต่ละครั้ง1,000 บาท ในการซื้อแต่ละครั้งเป็นการตัดสินใจ

ด้วยตนเอง โดยทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากคนรู้จัก/เพื่อน ส่วนในเรื่องการตัดสินใจ

บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้แก่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านราคา และด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

 

ข้อค้นพบ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่

ในระหว่างน้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง จนถึงเดือนละ 2  ครั้ง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีการใช้จ่ายใน

การซื้อไม่เกิน 1,000  บาทต่อเดือน  

 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญกับตัวเองโดยดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ  แก้ปัญหาด้าน

สุขภาพ ซึ่งเป็นการตัดสินใจซื้อด้วยตนเองผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

จากอินเทอร์เน็ตมากกว่า ซึ่งแสดงว่า ผู้บริโภคได้สนใจส่ือต่าง ๆ มากกว่าการรับโดยผ่านบุคคล ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้ให้ความสนใจในด้านการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น โดยดูว่าหากผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาสูงแต่มีคุณภาพสูง และตราย่ีห้อเป็นที่รู้จัก ผู้บริโภคจะ

ยอมซ้ือ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ค่อยให้ความสนใจในด้านที่มีพนักงานขายเสนอผลิตภัณฑ์ถึงที่บ้าน/ที่

ท างานมีบริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงที่บ้าน / ที่ท างาน แต่สนใจการโฆษณาผ่านเว็บไซด์ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ไม่ได้ให้ความสนใจกับการโฆษณาทางวิทยุ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจกับการจ าหน่ายในช่องทาง

อินเทอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ด้านผลิตภัณฑจ์ากปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับมากโดยมีปัจจัยย่อยดังนี้

มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ได้รับมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก 

 - ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจในด้านการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ ให้ตรงตามการ

รับรองคุณภาพอาหารและยา เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย 

 - ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูล หรือรายละเอียดบอกบนภาชนะบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี

ส่วนผสมอะไรบ้าง มีคุณประโยชน์อะไร ภาชนะที่บรรจุควรมีความแตกต่างกับคู่แข่งและวางแยกชั้น เพื่อ

ป้องกันความหลงผิดของผู้ซื้อ 
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 - ผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายขนาดและราคา  เพื่อที่รองรับกับ

กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและเพื่อเป็นการเพิ่มความถี่ในการซื้อ  ดังนั้นควรจะใช้กลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาดโดยมุ่งไปสู่ผู้บริโภค  

 ด้านราคา จากปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อยดังนี้ 

ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดแต่มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสูง มีบรรจุภัณฑ์หลากหลาย

ราคา ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดแต่เป็นเพราะตราย่ีห้อท่ีมีชื่อเสียง 

 - ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง  และสร้างตราย่ีห้อให้เป็นที่ยอมรับซึ่ง

ผู้บริโภคพร้อมท่ีจะซื้อหากคุณภาพดีจริง 

 - ผู้ประกอบการควรปรับขนาดของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีหลากหลายราคาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ 

             ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่ในระดับมาก 

โดยมีปัจจัยย่อยดังนี้ การวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต มีพนักงานขาย

คอยแนะน าผลิตภัณฑ์ 

 - ผู้ประกอบการควรมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อจะได้แนะน าคุณประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้ทราบ เนื่องจากพนักงาน

ขายสามารถใช้วาทศิลป์ โน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได ้

 - ผู้ประกอบการเมื่อน าผลิตภัณฑ์เข้าตามห้างฯ หรือโมเดิร์นเทรด ควรจะมีการวางผลิตภัณฑ์ไว้ให้

เห็นเด่นชัด และอยู่ในระดับสายตาของผู้บริโภค 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่ในระดับมาก โดย

มีปัจจัยย่อยทางด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ มีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือก การให้โปรโมชั่น 

 - ผู้ประกอบการควรโฆษณาทางส่ือต่างๆ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้โดยการผ่านส่ือมากกว่า 

และเป็นการตอกย้ าตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้สร้างความจดจ าในตราสินค้านั้น ๆ 

 - ผู้ประกอบการควรโฆษณาโดยใช้ดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้

เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

 ควรมีการศึกษาของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งที่เคยและไม่เคยบริโภคว่าปัจจุบันยังคง

บริโภคอยู่ หรือเลิกบริโภคไปแล้ว เพื่อศึกษาดูว่าเพราะเหตุใดผู้ท่ีบริโภคยังคงได้บริโภคอยู่ และผู้ท่ีเคย

บริโภคจึงเลิกบริโภค แล้วผู้ที่ไม่เคยบริโภคท าไมจึงไม่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
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ภูมิปัญญาภาษาไทด าในเขตภาคเหนือตอนล่าง: หน้าที่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของค าลงท้าย 1 

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 

 

Language Wisdom of Tai Dam in the Lower Northern Region: Pragmatic Functions  

of Final Particles 

Unchalee Singnoi Wongwattana 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนีศ้ึกษาวเิคราะห์หน้าที่ทางวัจนปฎิบัติศาสตร์หรือในการสื่อสารของค าลงท้ายในภาษาไทด าในเขต

ภาคเหนือตอนลา่ง มีแนวทางการวิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์หน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษา ข้อมูลท่ีใช้ศึกษามาจากการ

ซักถามเจ้าของภาษาและสื่อสงัคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าค าลงท้ายในภาษาไทด ามีมากมายหลากหลายเพื่อใช้บ่ง

บอกถึงวัจนกรรมหรือเจตนาตา่งๆ ในการสื่อสาร ได้แก่  การบอกเล่า การประกาศ การประเมิน การแสดงความรู้สึก การ

ให้ค ามั่น การบ่งให้กระท า และการถาม ซึ่งแต่ละเจตนาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก นอกจากนี้ยังใช้บ่งสถานภาพและ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผูฟ้ัง ค าลงท้ายในภาษาไทด าจงึเป็นภูมิปัญญาภาษาโดยช่วยใหมี้การตีความเปน็ไปตาม

เจตนาของผู้พูด หรือผู้ฟังเกิดความเข้าใจว่าผู้พูดต้องการและรู้สกึอย่างไร เป็นกลวิธีการใช้ภาษาสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

น ามาซึง่ความเขา้ใจอนัดีซึ่งกนัและกัน ข้อค้นพบในงานวจิัยนี ้ไดแ้สดงความก้าวหน้าในการศึกษาวิเคราะห์หนว่ยไวยากรณ์

ในภาษาตระกูลไท รวมท้ังแบบลกัษณ์ในภาษาอาเซียนอีกด้วย 

ค าส าคญั: ภาษาไทด า ภูมิปญัญาภาษา หน้าที่ทางวัจนปฎิบัติศาสตร์ ค าลงท้าย 

 

Abstract 

This research article aims at analyzing the pragmatic or communicative functions of final particles of Tai 

Dam in the north. The analysis is based on the framework of Functional-Typological Grammar. Data were from 

iliciting a number of native speakers and online social media. The results show that final particles in the language 

are varies and marked for speech acts such as representatives declarations verdictives expressives commissives 

directives and interrogation each of which can be further divided into minor intentions. Moreover, they are used to 

mark for the social situations and relations between the speaker and listener. Final particles in Tai Dam thus are 

language wisdom in the way that they help the interpretation to be in accordance with the speaker meanings; namely, 

the listener understands what the speaker wants or feels. This use is thus an efficient lingusictically communicative 

strategy, leading to well understanding to each other. The study finding makes the contribution to Tai language 

grammars as well as research on ASEAN languages typology. 

Keywords: Tai Dam language, language wisdom, pragmatic functions, final particles 

 

  

                                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ภูมิปัญญาภาษาและการสืบสานภาษากลุ่มชาติพันธ์ุไทภาคเหนือตอนล่าง“ : กระบวนทัศน์ใหม่ใน

การศึกษาภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่  ”สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช ).งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ . 2558 
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บทน า 

ภูมิปัญญาทางภาษา (language wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความชาญฉลาดในการ

ใช้ภาษาส่ือสาร การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาษา ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะต่างๆ อาทิ ปริศนาค าทาย 

ส านวน ภาษิต เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก นิทานและต านานพื้นบ้าน วรรณกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ การ

แก้ปัญหาทางภาษาต่างๆ ตลอดจนการธ ารงสืบทอดภาษา ลักษณะภาษาไทด าที่โดดเด่นแตกต่างไปจาก

ชาติพันธุ์ไทอื่นๆ อาทิระบบเสียง ระบบอักษรไทด า ศัพท์ท้องถิ่น กลวิธีการสร้างค าใหม่ และระบบค าลง

ท้าย โดยเฉพาะระบบค าลงท้ายนั้นมีความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการใช้ภาษาของชาวไทด า  

 
ค าลงท้ายในภาษาไทด า 

ค าลงท้าย (final particle) ในภาษาไทด ามีมากมายและหลากหลาย เพื่อใช้บ่งบอกถึงเจตนาต่างๆ 

ในการส่ือสาร หรือที่เรียกว่า   วัจนกรรม (speech acts) และใช้บ่งสถานภาพ (social situations) ระหว่าง

ผู้พูดและผู้ฟังซึ่งหน้าที่ในการใช้ภาษาทั้งสองประการนี้ เป็นหน้าที่ทางวัจนปฎิบัติศาสตร์ (pragmatic 

function) หรือหน้าที่ในการส่ือสาร (communicative function) 

แม้ว่าค าลงท้ายในภาษาไทด ามีการศึกษามาก่อนหน้านี้ เช่น อัญชนา พานิช (2537) แต่มีการ

วิเคราะห์ในแนวโครงสร้าง ซ่ึงแสดงชนิดและรูปแบบเป็นส าคัญ ไม่ได้ศึกษาโดยตรงถึงหน้าที่ในการใช้

ภาษาปริบทต่างๆ และเป็นการศึกษาภาษาไทด าในภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งภาษาอาจมีการแปร

แตกต่างกันไปตามภูมิภาค อีกทั้งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ (2550) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประโยคเดี่ยวใน

ภาษาไทยและภาษาไทด า ซึ่งรวมถึงค าลงท้ายประโยคด้วย แต่ก็ไม่ได้ศึกษาในแง่ของวัจนกรรมหรือหน้าที่

ในการส่ือสารอย่างจริงจัง  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ทางวัจนปฎิบัติศาสตร์หรือหน้าที่

ทางการส่ือสาร ซึ่งเป็นการใช้ภาษาในลักษณะหนึ่งที่โดดเด่น มีวิธีการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้แนวทางการ

วิเคราะห์ภาษาตามแนวไวยากรณ์หน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษา (Givó n 2001) ซึ่งพิจารณาหน้าที่หรือ

การใช้ภาษาเป็นหลัก มากกว่ารูปและโครงสร้าง ข้อมูลที่ใช้ศึกษามาจากการซัก (eliciting) เจ้าของภาษา

จ านวน 3 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้บอกภาษาที่ดี อาทิ มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนที่พูด

ภาษาไทด ามาตั้งแต่เกิด )ในที่นี้คือบ้านบ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก( ได้รับ

การนับถือยกย่องว่าเป็นปราชญ์หรือผู้รู้ชาวไทด า ฯลฯ และส่ือสังคมออนไลน์ คือ เฟสบุ๊ส ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเจ้าของภาษาใช้ส่ือสารกันมากกว่า 300 คนโดยใช้ภาษาไท

ด าที่เขียนด้วยตัวอักษรไทย 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1454 

   
   

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร

์แล
ะสั

งค
มศ

าส
ตร

์ 

การน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ในบทความนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

และวัฒนธรรมไทด า หน้าที่ในการบ่งวัจนกรรม และหน้าที่ในการบ่งสถานภาพระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 

ตามล าดับ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทด า 

1. ความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทด าในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ไทด า ไทยทรงด า หรือ ลาวโซ่ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท มีวัฒนธรรมที่

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จากเอกสารต่างๆ เช่น สิริ พึ่งเดช (2519) อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน (2552) พิเชฐ 

สายพันธ์ (2554) พระครูอดุลสีลสังวร )ม.ป.ป( กล่าวตรงกันว่าไทด าในประเทศไทยมาจากเมืองแถงหรือ

เดียนเบียนฟู ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณ 230 ปีมาแล้ว       

ชาวไทด าได้อพยพเข้าประเทศไทยด้วยเหตุผลทางการเมืองหลายครั้ง นับตั้งแต่สมัยธนบุรีและสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3( มาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง (รัชกาลที่ 5( โดยอพยพผ่าน

ลงมาทางประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทย โดยตั้งรกรากครั้งแรกที่       จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต่อมาได้ขยายไป

จังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี สอดคล้องกับที่นายบรรจง ชัชวาลชัยทรัพย์ ชาวไท

ด าตระกูลสิงเรือง ได้บันทึกเกี่ยวกับการอพยพของไทด าสู่ประเทศไทยในเอกสาร เรื่อง “ธงชาติไตหรือไท

ด า ประวัติไทด า ศูนย์ภาษาไทด า” ซึ่งสอดคล้องกับที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ การบันทึกดังกล่าวได้

สอดแทรกจิตวิญญาณและความรู้สึกในฐานะที่ผู้บันทึกเป็นชาวไทด าคนหนึ่ง )พระครูอดุลสีลสั งวร 

ม.ป.ป.( ดังนี้ 

“ไทด านับว่าเป็นชนเผ่าที่มีจ านวนมากกว่าไทขาว หรือไทแดง และก็เป็นชนชั้นผู้ปกครองหรือเจ้า

เมืองปกครองชนหลายเผ่ามาทุกยุคทุกสมัย จวบจนกระทั่งถึงเสียเมืองเสียแผ่นดินให้แก่ฝรั่งเศส

เมื่อปี พ.ศ.2432 ก็ยังคงเป็นไทด ามาโดยตลอด ไม่ว่าไทด า       ไทแดง ไทขาว พวกเขาจะเรียก

ขานตัวเองนั้นๆ ว่า คนไต แผ่นดินสิบสองจุไทในอดีตที่ผ่านมานั้นเหมือนถูกสาป เพราะ

ตลอดเวลาที่ผ่านมานับพันปี สิบสองจุไทต้องตกอยู่ภายใต้มหาอ านาจในยุคนั้น บางครั้งตกอยู่

ภายใต้การปกครองของจีน บางช่วงก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามและอาณาจักรหลวง

พระบางหรือเชียงด้ง เชียงทอง ในช่วงที่อาณาจักรเหล่านั้นเรืองอ านาจ และได้เข้ามาครอบครอง

สิบสองจุไทเป็นเมืองประเทศราช สิบสองจุไทจึงต้องจ ายอมส่งส่วยเครื่องบรรณาการให้กับ

อาณาจักรเหล่านั้นตลอดมา จนกระทั่งตกมาถึงยุคที่ลาวหลวงพระบางตกเป็นเมืองประเทศราช

ของสยามสิบสองจุไทจึงต้องตกมาเป็นเมืองในอารักขาของสยามโดยปริยาย และนี่ก็คือสาเหตุที่

บรรพบุรุษของเราเผ่าไทด าถูกกวาดต้อนเข้ามาเป็นพลเมืองของสยาม”  

ชาวไทด าในเขตภาคเหนือได้อพยพขึ้นมาจากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 

โดยทางรถไฟและทางล้อทางเกวียนเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว เหตุผลของการอพยพของชาวไทด ากลุ่มนี้

เดิมทีต้องการกลับถิ่นฐานบ้านเกิดที่เมืองแถง จึงได้อพยพขึ้นมาทางภาคกลาง มีการแวะพักที่บ้านหมี่ 

จังหวัดลพบุรี บางส่วนตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี้ ซึ่งการเดินทางของไทด าขึ้นเหนือมานั้นมีระยะเวลาอันยาวนาน 

)อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน 2552) บางส่วนอพยพเลยขึ้นไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย 9 

จังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปจนถึงอุตรดิตถ์ และได้ตั้งหลักแหล่งในเขตนี้โดยกระจัดกระจายไปในหลาย
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พื้นที่ของ 6 จังหวัด ได้แก่นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย โดยตั้ง

บ้านเรือนอยู่กันเป็นหมู่บ้านของชาวไทด าเองโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นไทด า ไม่อยู่ปะปนกับคนไทยอื่นๆ และ

ไม่ปรากฏมีตั้งหมู่บ้านของชาวไทยด าที่เลยจากบริเวณภาคเหนือตอนล่างขึ้นไปทางภาคเหนือตอนบน ชาว

ไทด าในภูมิภาคนี้จึงเรียกตนเองโดยรวมว่าไทด าภาคเหนือ 

นอกจากนี้ ชาวไทด ายังได้แผ่ขยายไปทั่วโลก ปัจจุบันมีชาวไทด าตั้งรกรากอาศัยอยู่ท่ัวโลกประมาณ 

5.5 ล้านคน โดยในประเทศเวียดนามมีประมาณ 3 ล้านคน ประเทศไทยมีประมาณ 1.5 ล้านคน ใน

ประเทศลาวมีประมาณ 1 ล้านคน ในฝรั่งเศส อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียรวมกันประมาณ 2 หมื่น

คน และในประเทศจีนทางตอนใต้มีไทด าอยู่บ้างเล็กน้อย )เพชรตะบอง ไพศูนย์ 2553)  

ชาวไทด ามีความรักใคร่กลมเกลียวกันเสมือนญาติพี่น้อง โดยยังคงมีการติดต่อส่ือสารหรือเดินทาง

ไปมาหาสู่กันกันเป็นประจ าในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านเดียวกัน  ต่างหมู่บ้าน ต่างจังหวัด หรือ

แม้กระทั่งในต่างประเทศ หลายคนยังไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่องและติดต่อส่ือสารกันทางส่ือสังคม

ออนไลน์ 

แม้จะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามชาวไทด าก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองแถงหรือเดียนเบียนฟู 

ประเทศเวียดนาม เมืองนี้จึงมีความส าคัญมากที่สุดในต านานความเชื่อและความนึกคิดของคนไทด า 

เปรียบเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ของชาวไทด าเลยก็ว่าได้ ความมุ่งมั่นที่จะกลับไปยังถิ่นที่อยู่เดิมของไทด า

ยังคงเป็นอัตลักษณ์หนึ่งทางจิตวิญญานของชาวไทด า สอดคล้องกับสิริ พึ่งเดช )2519, 50) ที่กล่าวว่าไท

ด า “มีความอาลัยอาวรณ์ถิ่นฐานมาตุภูมิเดิม ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของคนผู้ใหญ่รุ่นเก่า” ความมุ่งมั่นนี้

สะท้อนให้เห็นได้จากพิธีกรรมและวรรณกรรมต่างๆ เช่นในพิธีศพของคนไทด า ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้อง

มีผู้รู้ธรรมเนียม หรือที่เรียกว่า “เขยกก” ท าพิธีบอกทางกลับบ้านเกิดหรือเมืองสวรรค์ให้แก่ผู้ตาย โดยการ

จดจ าเส้นทางที่ได้อพยพเดินเท้ามาในประเทศไทย ซึ่งนายบรรจง ชัชวาลชัยทรัพย์ )พระครูอดุลสีลสังวร  

ม.ป.ป, 16( ได้บันทึกไว้ว่า “แม้ไทด าที่อยู่ต่างประเทศเมื่อเสียชีวิตก็ยังต้องมีการบอกทางให้วิญญาณขึ้น

เครื่องบินมาลงดอนเมือง นั่งรถยนต์ต่อไปวัดเนินพระเยาว์ จังหวัดหนองคาย”  

 ภาษาและวัฒนธรรมไทด ามีความเข็มแข็งมากในปัจจุบัน แม้ว่าบางอย่างจะตัดทอนและ

เปล่ียนแปลงไป มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อไปเมื่อเทียบกับชาติพันธุ์อื่นๆ ในประเทศไทย สาเหตุที่ภาษาและ

วัฒนธรรมไทด ายังคงด ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกไม่ถูกกลืนจาก

สังคมไทยแวดล้อมนั้น ที่ส าคัญน่าจะมาจากความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทด าที่แตกต่างจากชาวไทย

ทั่วไป นั่นคือความเชื่อท่ีเกี่ยวกับผี ชาวไทด านับถือผีหรือวิญญานผู้ตายอันเป็นบรรพบุรุษ ซึ่งมีการเซ่นไหว้

เล้ียงผีในพิธีกรรมต่างๆ จึงต้องแยกตัวออกไปโดยไม่มีชาวไทยปะปนในการท าพิธีกรรม ในขณะที่คนไทย

ทั่วไปที่นับถือศาสนาพุทธ กราบไหว้บูชาพระ เชื่อว่าบูชาพระจะท าให้ปลอดจากภัยอันตรายทั้งปวงซึ่ง

รวมถึงผีหรือวิญญานด้วย จึงมีพิธีกรรมทางความเชื่อที่ค่อนข้างจะสวนทางกัน เป็นเหตุให้ชาวไทด ามัก

อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่กันเองอย่างเป็นกลุ่มก้อนต่างหากจากคนไทยทั่วไป ถึงแม้ว่าในบางหมู่บ้านจะมีชาว

ไทด าตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกับชาวไทยท้องถิ่น เช่น บ้านวังตะคร้อ ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัด

เพชรบูรณ์ ซึ่งมีบ้านไทด าประมาณ 30 หลังคา แต่ชาวไทด าก็อยู่แยกเป็นกลุ่มบ้านต่างหาก ซึ่งจะแยกท า

กิจกรรมโดยล าพังไม่ไปปะปนกับชาวไทยในหมู่บ้าน และคนไทยในหมู่บ้านก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของไท
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ด า ในด้านการปกครองก็ได้ผลัด เปลี่ยนกันเป็นผู้ใหญ่บ้านกับคนไทย )สุวรรณ ปั้นปัญญา, สัมภาษณ์, 28 

มีนาคม 2558( 

อย่างไรก็ตามภาษาและวัฒนธรรมไทด าก็อาจไม่สามารถทวนกระแสความเชื่อทางศาสนาของชาว

ไทยพุทธซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ที่แวดล้อม และไม่อาจทวนกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน

ยุคโลกาภิวัฒน์ เฉกเช่นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในประเทศไทย จะเห็นได้ว่างานพิธีทางสังคมต่างๆ ในปัจจุบัน

ของชาวไทด ามักจัดที่วัดและมีการนิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจเกือบทุกงานก็ว่าได้ 

 
รูปที่ 1 ชาวไทด ากับศาสนาพุทธ ปี พ.ศ.2558 

 

โดยเฉพาะทางด้านภาษา แม้ว่าชาวไทด าจะยังคงใช้ภาษาไทด าส่ือสารระหว่างกันอยู่ แต่ตัวหนังสือ

ไทด าโบราณเป็นที่รู้จักเฉพาะผู้สูงอายุบางคนเท่านั้น เพลงขับไทด าก็ร้องได้เฉพาะผู้สูงอายุบางคน เยาวชน

ไทด าพูดภาษาไทด าเฉพาะกับครอบครัว พูดภาษาไทยที่โรงเรียนกับเพื่อนๆ และไม่ค่อยรู้จักศัพท์ไทด า

ดั้งเดิม ย่ิงไปกว่านั้นลูกหลานเยาวชนไทด าหลายคนได้เดินทางไปเรียนหนังสือในเมืองหลวง หรือต่างถิ่น 

จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดหรือใช้ภาษาไทด า  

 

2. วัฒนธรรมไทด าในเขตภาคเหนือ 

ชาวไทด าภาคเหนือตอนล่างยังคงปฎิบัติสืบทอดวัฒนธรรมแบบไทด าอย่างค่อนข้างเข้มแข็งใน

ปัจจุบัน แม้ว่าบางอย่างจะตัดทอนและเปล่ียนแปลงไป วัฒนธรรมไทด าในที่นี้แบ่งกล่าวได้เป็น วิถีการ

ด าเนินชีวิต ความเชื่อและพิธีกรรม ประเพณีการละเล่น และงานประเพณีประจ าปี ซึ่งมีการปฏิบัติหลาย

อย่างที่แสดงภูมิปัญญาในการเอื้ออ านวยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปโดยง่ายและสะดวกขึ้น ดังนี้ 

2.1. วิถีการด าเนินชีวิต 

วิถีการด าเนินชีวิตที่ส าคัญคือการสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารการกิน การประกอบอาชีพ 

และศิลปหัตถกรรม 

2.1.1. การสร้างบ้านเรือน 

แม้ว่าการสร้างบ้านเรือนของชาวไทด าในภาคเหนือตอนล่างจะเปล่ียนไป มีลักษณะเหมือนบ้านคน

ไทยท้องถิ่นโดยทั่วไป แต่ยังคงมีการสร้างบ้านไทด าโบราณหรือบ้านทรงหลังเต่าไว้เป็นสัญญลักษณ์ของ

หมู่บ้าน ซึ่งมีในหลายหมู่บ้าน  

 
รูปที่ 2 บ้านทรงหลงัเตา่แบบดั้งเดิมและลักษณะบ้านเรือนชาวไทด าท่ัวไป )ภาพถ่ายเมื่อป ีพ.ศ. 2558) 
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2.1.2. การแต่งกาย 

ชุดประจ าชาติพันธุ์ของชาวไทด าเป็นชุดด า โดยฝ่ายหญิงมีเส้ือตัวส้ัน หรือที่เรียกกันว่า เสื้อก้อม ที่

มีกระดุมถี่หลายเม็ด และซิ่นลายแตงโมที่มีวิธีสวมใส่ที่แตกต่างไปจากการนุง่ซิ่นทั่วไปของหญิงไทย คือพับ

ชายบนทั้งสองข้างทบกันไว้ท่ีข้างหน้า ท าให้ชายด้านล่างกว้าง ท าให้สะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ อีกทั้งมี

การท ามวยผมสองก้อน หรือ ปั้นเกล้า ส่วนฝ่ายชายเป็นเสื้อแขนยาวกระดุมหลายเม็ด กางเกงมีท้ังขาสั้น

และยาว ปัจจุบันการแต่งดังกล่าวปฎิบัติเฉพาะในงานประเพณีและกิจกรรมท่ีท าร่วมกันเท่านั้น 

 
รูปที่ 3 การแต่งกายของชาวไทด า )ภาพถ่ายเม่ือ ป ีพ.ศ. 2558( 

 

2.1.3. อาหารการกิน 

ปัจจุบันในเขตภาคเหนือตอนล่าง อาหารการกินยังคงแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทด า โดยมี

พืชหลักในการประกอบอาหารคือ หน่อไม้ ซึ่งเป็นประเพณีการกินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ถิ่นฐานดั้งเดิมคือ

แคว้นสิบสองเจ้าไทซึ่งเป็นพื้นที่เป็นป่าเขา ล าห้วย มีต้นไผ่เป็นจ านวนมาก หน่อไม้กลายมาเป็นอาหารที่ชื่น

ชอบของชาวไทด าปัจจุบัน สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้งเมนูหน่อไม้สด ต้ม หรือลวก กิน

กับแจ่วหรือน้ าพริกสด และหน่อไม้ดอง หรือ หน่อส้ม ที่สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน น ามาแกง ผัด หรือ

ย าเป็น จุ๊บหน่อไม้ นอกจากหน่อไม้ ชาวไทด ายังชอบกินผักอื่นด้วย น ามาท าเป็น จุ๊บผัก หรือย าผักต้ม 

ตามแต่จะหามาได้ น ามาปรุงกับพริกท าให้มีรสชาติดีไม่น่าเบื่อ 

 

 
รูปที่ 4 อาหารท่ีชื่นชอบของชาวไทด า: หน่อไม้ต้ม-แจ่ว แกงหนอ่ส้ม และ จุ๊บผัก )ภาพถ่ายเม่ือ ปี พ.ศ. 2558( 

ชาวไทด ามีอาหารที่โดดเด่นผิดแปลกออกไปจากชาติพันธุ์ไทอื่นๆ คือ ปลาและกบยัดใส้ปิ้ง หรือ 

ปลาปิ้งทบ  กบปิ้งโอ๋ ซึ่งใช้ปลาและกบใส่เครื่องปรุงใส่ข้างในตัว แล้วน าไปปิ้ง ท าให้มีรสชาติดีกว่าปลาหรือ

กบปิ้งธรรมดา ใช้เป็นอาหารในพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  

 
รูปที่ 5 ปลาปิง้ทบ กบปิ้งโอ๋ )เฟสบุ๊ค พิสันติ แนน่อุดร วันท่ี 26 กันยายน 2558) 
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2.1.4. การประกอบอาชีพ 

ชาวไทด ายังคงสืบทอดอาชีพหลักคือท านา ดังที่ปรากฏให้เห็นตามหมู่บ้านไทด าส่วนใหญ่ และยังมี

การทอผ้าและหัตถกรรมผ้าปรากฏให้เห็นในบางหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันของแม่บ้าน

ไทด าเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่หมู่บ้านและครอบครัว 

 
รูปที่ 6 การท านาข้าว การทอผ้า และศิลปหัตถกรรม )ภาพถ่ายเมือ่ ปี พ.ศ. 2558( 

 

2.2. ความเชื่อและพิธีกรรมไทด า 

นอกจากวิถีปฏิบัติในชีวิตประจ าวันดังกล่าวแล้ว ชาวไทด าภาคเหนือตอนล่างตามบ้านต่างๆ ยังคง

รักษาการท าพิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมด้ังเดิมไว้ เช่น พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีศพ พิธีแต่งงาน ฯลฯ ซึ่ง

เป็นโอกาสที่ชาวไทด าทั้งชายหญิงจะแต่งกายด้วยชุดใหญ่ประจ าชาติพันธุ์ หรือที่เรียกว่า เสื้อฮี หรือชุดใหญ่ 

2.2.1. พิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ 

พิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษท่ีส าคัญได้แก่ เสนเฮือน ปาดตง ปาดเซอ ฯลฯ เป็นการเซ่นไหว้ผีเรือนที่

กระท าอยู่เป็นประจ า ด้วยอาหารและเครื่องเซ่นไหว้ใส่ถาดตั้งวางไว้ใน กะล่อห่อง หรือมุมเสาหนึ่งของบ้าน

ที่เชิญบรรพบุรุษท่ีเสียชีวิตไปแล้วให้มาอยู่อาศัย ให้มีของกินเหมือนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ และให้ช่วยปกปักษ์

รักษาครอบครัวของตนให้มีความสุข เม่ือเสร็จพิธีผีเรือนกินอิ่มแล้วจึงยกออกมาเล้ียงกินกัน  

 
รูปที่ 7 พิธีเซน่ไหว้ผีบรรพบุรุษในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก )ภาพถ่าย วันท่ี 16 มีนาคม 2559) 

2.2.2. พิธีศพ 

พิธีศพหรือพิธีการตายของชาวไทด ามีขั้นตอนหลักที่ขาดไม่ได้คือ อาบน้ าแต่งตัวศพ สวดศพและ

ร้องไห้หน้าโลง เผาศพ เอาผีขึ้นเรือน ท าเรือนผู้ตายหรือ แฮ้ว บอกทางให้ผู้ตายไปสู่เมืองฟ้าเมืองแถง และ

เซ่นไหว้เล้ียงอ าลาผี  

 
รูปที่ 8 พิธีศพในอ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพจิิตร )เฟสบุ๊ค SaiHmog Thongkum วันท่ี 4 กรกฏาคม 2558) 

2.2.3. พิธีแต่งงาน 

พิธีแต่งงาน หรือ งานกนิดอง ในภาษาไทด ามีข้ันตอนส าคัญคือ การหม้ัน การสู่ขอ การอาสาอยู่รับ

ใช้พ่อตาแม่ยาย และการไปส่งลูกสาวที่บ้านพ่อปู่แม่ย่า  
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รูปที่ 9  งานกินดอง ในอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร )เฟสบุ๊ค  SaiHmog Thongkum วันท่ี 12 สิงหาคม 2558) 

2.3. ประเพณีการละเล่นไทด า 

ประเพณีการละเล่นส าคัญของชาวไทด าเช่น อิ้นก้อน-ฟ้อนแคน )โยนลูกกอน-ฟ้อนแคน( ขับไท

ด า )ขับร้องเพลงพื้นบ้านไทด า( และฟ้อนไทด า ยังคงกระท าให้เห็นเป็นประจ าในภาคเหนือตอนล่าง  

ประเพณีโยนลูกก้อน-ฟ้อนแคน มีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงและสร้างความสามัคคี เชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กันในชุมชนในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ มีกิจกรรมได้แก่การจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่ ชาวบ้าน

รวมกลุ่มกันแบ่งฝ่ายชาย-หญิง มีการน าลูกก้อนไปโยนเล่นเพื่อความสนุกสนาน มีการร้องขับ จากนั้นเซิ้ง

แคนและร้องร าหยอกล้อกันไปตามจังหวะเพลง และจับกลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นสอบถามทุกข์

สุขระหว่างกัน ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยปรากฏกันแล้ว ส่วนการร้องเพลงพื้นบ้านไทด า    การฟ้อนแคนและฟ้อน

ไทด ายังคงมีอยู่ทุกงานเทศกาลหรือทุกกิจกรรมรื่นเริง 

 
รูปที่ 10 อ้ินก้อน ลูกก้อน ฟ้อนแคน และ ขับไทด า )ภาพถ่ายเมือ่ ปี พ.ศ. 2558( 

 

3. ลักษณะบางประการของภาษาไทด า 

ภาษาไทด าที่โดดเด่นสามารถแสดงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทด าได้นั้น ที่ส าคัญได้แก่ ระบบเสียง 

ระบบค า ระบบตัวอักษร และระบบค าลงท้าย ซึ่งยังคงปรากฏใช้ในภาคเหนือตอนล่างปัจจุบัน 2 ดังนี้ 

      3.1. ระบบหน่วยเสียง 

ภาษาไทด ามีหน่วยเสียงพยัญชนะ 20 หน่วยเสียง ได้แก่ /m n ɲ ŋ p pʰ t tʰ k kʰ ʔ b 

d f s h tɕ l w j/ ซึ่งไม่มีหน่วยเสียง /tɕʰ/ ดังเช่นภาษาไทย (ในที่นี้หมายถึงภาษาไทยถิ่นกลางที่ใช้

เป็นภาษาประจ าชาติ) อย่างไรก็ตามในภาษาไทด ามีการเปล่งเสียงนี้ในฐานะที่เป็นเสียงที่แปรไปจากเสียง 

/s/ เช่น ออกเสียงว่า /sɔ̂:p/ หรือ /tɕɔ̂:p/ ที่ตรงกับ ชอบ ในภาษาไทย เนื่องจากอิทธิพลของ

ภาษาไทย ภาษาไทด าไม่มีหน่วยเสียงล้ินรัว /r/ ซึ่งภาษาไทยใช้ตัวอักษร ร แต่จะใช้เสียงเสียดแทรกที่เส้น

เสียง /h/ แทน เช่น /hak/ นอกจากนี้ภาษาไทด ามีหน่วยเสียงนาสิก กลางล้ิน-เพดานแข็ง /ɲ/ ในขณะ

                                                           

2 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมไทด าได้จาก Wongwattana (2016) 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 
1460 

   
   

กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ

าส
ตร

์แล
ะสั

งค
มศ

าส
ตร

์ 

ที่ภาษาไทยไม่มี แต่จะเป็นหน่วยเสียงสอดคล้องกับ /j/ ซึ่งใช้อักษร ย ในภาษาไทยเช่น เย็บ /jép/ ซึ่ง

ภาษาไทด าออกเสียงว่า /ɲip/  

พยัญชนะในภาษาไทด าสามารถปรากฏเป็นพยัญชนะควบกล้ าต้นพยางค์ โดยมีพยัญชนะที่ฐาน

กรณ์เพดานอ่อน /k/ /kʰ/ และ /ŋ/ ปรากฏควบกับ /w/ เป็น /kw/ /kʰw/ และ /ŋw/ เช่นในค า

ว่า /kwám/ ‘หยุดร้อง’ /kʰwǎn/ ‘ฝัน’ และ /ŋwáɁ/  ‘แหงะหน้า’ ตามล าดับ 

หน่วยเสียงสระในภาษาไทด ามี 18 หน่วยเสียงเท่ากับภาษาไทย ได้แก่ /i i: e e: ɛ ɛ: ɨ ɨ: ə 

ə: a a: u u: o o: ɔ ɔ:/ หน่วยเสียงสระสามารถปรากฏเป็นสระควบกล้ าสองเสียงได้  4 ชุด 

มากกว่าภาษาไทยซึ่งมี 3 ชุด โดยมีหน่วยเสียงสระระดับสูงเสียงส้ันทั้งหมดคือ /i/ /ɨ/ และ /u/ ปรากฏ

กับสระระดับกลาง-ล้ินส่วนกลาง /a/ เป็น /ia/ /ɨa/ และ /ua/ ตามล าดับเช่นเดียวกันกับสระควบ

กล้ าในภาษาไทย แต่ในทางกลับกันภาษาไทด ามีสระระดับกลาง-ล้ินส่วนกลาง // ปรากฏกับสระ

ระดับสูง-ล้ินส่วนกลาง /ɨ/ ได้เป็น /aɨ/ เช่นในค าว่า /ʨǎɨ/ ‘ใจ’ ซึ่งไม่มีในภาษาไทย 

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทด ามี 6 หน่วยเสียง มากกว่าภาษาไทย ซึ่งมี 5 หน่วยเสียง ได้แก่

วรรณยุกต์คงระดับ (level tones) จ านวน 2 หน่วยเสียง คือต่ าระดับ 22 เช่น /tèn/ ‘ส้ัน’ และ กลาง

ระดับ 33 เช่น /nok/ ‘นก’ และวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ (contour tones) จ านวน 4 หน่วยเสียง 

คือ ต่ า-ขึ้น 23 เช่น /ʨɔ̌ŋ/ ‘ขยัน’ กลาง-ขึ้น 35 เช่น /kʰá:t/ ‘ขาด’ สูง-ตก 42 เช่น /kʰâ:ŋ/ 

‘ค้าง’ และกลาง-ข้ึน-ตก 343 เช่น /kʰūj/ ‘คุย’ 

      3.2. ระบบหน่วยค า 

โครงสร้างค าในภาษาไทด าเหมือนกับภาษาชาติพันธุ์ไทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย คือเป็นค า

หรือหน่วยค าพยางค์เดียว เช่น /là:/ ‘เด็กน้อย’ /pɨ́aɁ/ ‘เปลือก’ ฯลฯ อย่างไรก็ตามพบหน่วยค า 2 

พยางค์จ านวนหนึ่งด้วยเช่นกัน  เช่น /ka:líaw/ ‘เปล่ียว’ /kʰa:jét/ ‘เดี๋ยว’ /sa:kɛ ̄ :ŋ/ 

‘ตะแคง’ /ha:lôm/ ‘ล้ม’ ฯลฯ 

      3.3. ระบบอักษรไทด าโบราณ 

ภาษาไทด ามีอักษรเป็นของตนเอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวอักษรภาษาลาวและภาษาไทย แม้ว่า

ปัจจุบันจะใช้เฉพาะในการเรียน     การสอนภาษาไทด าเท่านั้น ไม่ปรากฏใช้เขียนโดยท่ัวไป ดังนี้ 

 

3.3.1. อักษรพยัญชนะ 

อักษรพยัญชนะแต่ละตัวแบ่งเป็นสูงและต่ า ตามวรรณยุกต์ท่ีปรากฏร่วม ดังนี้  
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รูปที่ 11 อักษรพยัญชนะไทด า 

นอกจากนี้ยังมีสัญญลักษณ์เพิ่มเข้ามาในบางค า ได้แก่ ‘หนึ่ง’ ‘คน’ และ ‘ๆ’ )ซ้ าค า( 

 
รูปที่ 12 สัญลักษณ์ที่เพิ่มเข้ามา 

3.3.2. อักษรสระ 

อักษรสระแสดงด้วยเครื่องหมายบนอักษรพยัญชนะ ใต้อักษรพยัญชนะ หรือซ้ายและ/ขวาของ

อักษรพยัญชนะ 
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รูปที่ 13 อักษรสระไทด า 

3.3.3. สัญญลักษณ์วรรณยุกต์ 

วรรณยุกต์แสดงด้วยสัญลักษณ์เพียงสองรูป 

 
รูปที่ 14 รูปวรรณยุกต์ไทด า 

 

หน้าที่ค าลงท้ายในการบ่งวัจนกรรม 

 

ค าลงท้ายในภาษาไทด าใช้บ่งวัจนกรรมหรือเจตนา ความเชื่อ และความรู้สึกของผู้พูด แบ่ง

ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 7 กลุ่ม ได้แก่ การบอกเล่า )representatives) การประกาศ (declarations) การ
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ประเมิน )verdictives) การแสดงความรู้สึก )expressives) การให้ค ามั่น )commissives( การบ่งให้กระท า 

)directives( และการถาม (interrogation) 3 
1. การบอกเล่า 

การบอกเล่าเป็นการบอกกล่าวในส่ิงที่ผู้พูดเชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่จริง ที่ส าคัญเช่น การบอกกล่าว 

(statements) การยืนยัน (assertions) การอ้าง (claims) การสันนิษฐาน (hypothesis) และการบรรยาย 

descriptions ดังนี้ 

  1.1. การบอกกล่าว 

การบอกกล่าวเป็นเจตนาของผู้พูดเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ข้อมูล มักบ่งด้วย นา /na:/ กั๊วะ /kúaʔ/ ก๊ะเด๊ 

/kádé:/ อ้วย /ʔúaj/ เล ้/lē:/ 

(1) ยู๊ฮันนา 

อยู่นั่นไง 

(2) ก: ค๊อบจอื๋อเล๊เอื่อย ซ าบ๋ายดี๋บ๊อ  

    ขอบคุณค่ะพี่สาว สบายดีไหมคะ 

ข: ซ าบ๋ายแฮ้งกั๊วะ 

    สบายดีมากจ๊ะ 

(3) หง าฮอดก๊ะเด๊ ม้าหยามแอ่เล้ 

คิดถึงนะ มาเยี่ยมหน่อยค่ะ 

(4) เสาเอิ่นโต๋ฮังเล้ ลื้มแล่วนะอ้วย 

เขาเรียกว่าอะไรนะ ลืมแล้วน่ะ 

(5) ม้ายู๊กั๊บอ่ายอิหญา อ่ายกวางแหหมานเล้ 

มาอยู่กับพี่มั้ย พี่เหวียงแห่แม่นนะ 

  1.2. การยืนยัน 

การยืนยันเป็นเจตนาที่ผู้พูดต้องการยืนยันความเชื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ มักบ่งด้วย เหลาะ /lɔʔ/ 

(6) ก๋นนั่นเหลาะเป็นต๋ าล๊วด 

คนนั้นแหละเป็นต ารวจ 

  1.3. การอ้าง 

การอ้างเป็นเจตนาที่ผู้พูดอ้างว่าข้อมูลเป็นจริง มักบ่งด้วย เจนเล้ย /ʨenlə̄j/ 
(7) แก๋นต๋าเฮ้าเบิ๊งไป๋ลั๊กแต้เจนเล้ย 

ลูกตาเราดูไปไกลจริงๆ นะเนี่ย 

                                                           

3 วัจนกรรม 6 ประการแรก สอดคล้องกับ Grice (1975) Sadock and Zwicky (1985) และ Yule (1996) ส่วนวัจนกรรมการถาม แยก

เป็นประเด็นต่างหากตาม Vendler (1967) 
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  1.4. การสันนิษฐาน 

การสันนิษฐานเป็นเจตนาที่ผู้พูดมีแนวโน้มที่จะเชื่อ มักบ่งด้วย เหนาะ /nɔɁ/ 
(8) นาจิ๊หวานเหนาะ 

น่าจะหวานนะ 

  1.5. การบรรยาย 

การบรรยายเป็นเจตนาที่ผู้พูดต้องการบอกเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอย่างให้ผู้ฟังได้รับรู้ มักบ่งด้วย 

เล้ย /léj/ วั่น /wân/  

(9) น่ าล้ายฮ๊กเล้ย 

น้ าลายหกเลย 

(10) ตะก๊อนแลของฉอบเลยวั่น 

แต่ก่อนนั้นของชอบเลยน่ะ 

2. การประกาศ 

การประกาศเป็นการบอกกล่าวให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยทั่วกัน มีเจตนาให้ผู้อื่นเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีผู้

พูดบอกกล่าว เช่น การประกาศแจ้ง (declaratives) การอวยพร (blessings) ฯลฯ 

  2.1. การประกาศแจ้ง 

การประกาศแจ้งเปน็เจตนาที่ผู้พูดต้องการบอกกล่าวให้ผู้คนรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ มักบ่งด้วย 

เน้อ /nə̄:/ ฮ้าเฮ้ย /hā:hə̄j/ อ้วย /ʔūaj/ เอ้ย /ʔə̄:j/ 

(11) 28 กุมภาพันธ์ 2559 กะไต้บ่านไพ๊หอบ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร หอื่อไป๋ “อิ้นม่วน 

แซ้แก้น หีดค้อง ป่างไต้” กั๋นจูกั๋น กั๋นเน้อ 

28 กุมภาพันธ์ 2559 กับไทบ้านไผ่รอบ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ให้ไป “ละเล่นรื่นเริง 

เป่าแคน ประเพณีไทด า” กันทุกคน นะครับ 

(12) เจ่าเข่าซุ๊กแล่วน้าฮ้าเฮ้ย 

หุงข้าวสุกแล้วนะ )มากินกันได้( 

(13) เสาเอิ่นโต๋ฮั่งเล้ ลืมแล่วนะอ้วย 

เขาเรียกว่าอะไรนะ ลืมแล้วนะคร๊าบ 

(14) กิ๋นเข่าเว้นกันยิ ปี้น่องเอ้ย 

กินข้าวกลางวันกันสิ พี่น้อง 

  2.2. การอวยพร 

การอวยพรเป็นเจตนาที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังได้รับส่ิงที่ดีงามตามท่ีกล่าวไป มักบ่งด้วย เน้อ 

/nə̄:/ เด้อ /də:̂/ หนา /nǎ:/ เล้ย /lə̄j/ เล ้/lē:/ 

(15) หอื่อฮั้นมันย้ืนจูก้นเน้อ 

ขอให้อายุยืนทุกคนนะ 
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(16) ล้วยๆๆๆ เด้อ 

รวยๆๆๆ นะ 

(17) นาแอ๋งหล่า โต๋ไว้ๆ หนา 

น่ารักนะหนู โตไวๆ นะ 

(18) หอื่อยู๊ดี๋มี้แฮ้งคื้อกั๋นเล้ปีน่องไต้ด๋ าจูก้นเล้ย 

ขอให้อยู่ดีมีแรงทั่วกันนะคะพี่น้องไทด าทุกคนเลย 

(19) ดี๋แล่วหลุหล่า หอื่อกว้ามด๋ีกุมก้องเล้ 

        ดีแล้วลูก ขอให้ความดีคุ้มครองนะ 

 

3. การประเมิน 

การประเมินเป็นการพูดให้ค่าหรือตัดสิน เช่น การวัดคุณค่า (evaluations) การคาดคะเน 

(estimating( ฯลฯ 

  3.1. การวัดคุณค่า 

การวัดคุณค่าเป็นเจตนาที่ผู้พูดให้ประเมินค่าให้กับสิ่งหนึ่งๆ มักบ่งด้วย เล ้/lē:/ 

(20) เสาเอิ้นวาหมะฮ้า กิ๋นแจบเล้ 

เขาเรียกว่ามะห้า กินอร่อยดี 

(21) วาไป๋ก่อมวนคื้อกั๋นเล้ 

จะว่าไปแล้วก็สนุกเหมือนกันแหละ 

  3.2. การคาดคะเน 

การคาดคะเนเป็นเจตนาที่ผู้พูดคาดการณ์เกี่ยวกับคุณค่าของส่ิงหนึ่งๆ มักบ่งด้วย บ่ออั้น 

/bɔ̀:ʔân/ บ๊อทา /bɔ:́tʰa:/ 

(22) ต๊กม้าเอ๋วขดไป๋แล่วบ่ออั้น 

ตกมาเอวคดไปแล้วละมัง 

(23) เฮื้อนนี่คื้อจิ๊ม๊ะกิ๋นเข่าสวยเล้ยบ๊อทา 

บ้านนี้คงจะไม่กินข้าวสวยเลยละมัง 

 

4. การแสดงความรู้สึก 

การแสดงความรู้สึกเป็นการพูดท่ีผู้พูดใช้แสดงภาวะทางจิตใจว่าผู้พูดรู้สึกต่อส่ิงต่างๆ อย่างไรเช่น 

การแสดงความชื่นชม (admires) การแสดงความชื่นชอบ (likes) การแสดงความไม่ชื่นชอบ )dislikes) 

การแสดงความต้องการ (desires) การแสดงความเสียใจ )sorrows) และการแสดงความฉงนสงสัย 

(wonderings) นอกจากนี้ การแสดงความรู้สึกรวมถึงการกล่าวแสดงทัศนคติต่างๆ  (attitudes) ซึ่งเป็น

เจตนาที่ผู้พูดแสดงให้ผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดต้องการเริ่มหรือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันไว้ ได้แก่ การ

กล่าวทักทาย )greetings) การกล่าวขอโทษ (apologies) การกล่าวขอบคุณ (thanks) ฯลฯ 
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  4.1. การแสดงความชื่นชม 

การแสดงความชื่นชมเป็นเจตนาที่ผู้พูดกล่าวต่อผู้ฟังถึงความรู้สึกในแง่ดีเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ มักบ่งด้วย แต้ 

/tɛ̂:/ เน้ /nē:/ เล้ย /lə̄j/ น้อ /nɔ:́/ เน้ย /nə̄j/ 

(24) แมดี๋แมจั๋นแต้ 

ช่างสวยงามกันจริง 

(25) นาหมักกั๋นเน้ 

น่ารักกันด ี

(26) นาหมักแต้เล้ย 

น่ารักยังเลย 

(27) จั๋นแฮ้งน้อ 

สวยมากเลย 

(28) ผู่ดี๋ผู่จั๋นกั๋นเน้ย 

สวยงามกันจริงเลย 

4.2. การแสดงความชื่นชอบ  

การแสดงความชื่นชอบเป็นเจตนาที่ผู้พูดกล่าวแสดงความชอบหรือถูกใจในสิ่งนั้นๆ มักใช้ค าบ่ง 

เล๊าะ /lɔ́ʔ/ เล้ย /lə̄j/ 

(29) เอ้า แล้งนี่ก่อเม้นู้โต๋ป๋าม๊ะเล๊าะ   

เอ้า เย็นนี้ก็เมนูปลาเว้ย 

(30) แก่มเหล่าแน้วมันเล้ย 

แกล้มเหล้าได้อย่างเจ๋งเลย 

  4.3. การแสดงความไม่ชื่นชอบ  

การแสดงความไม่ชื่นชอบเป็นเจตนาที่ผู้พูดกล่าวแสดงความไม่ชอบหรือไม่ถูกใจในส่ิงนั้นๆ หรือ

ที่เรียกว่าการบ่น มักบ่งด้วย เล๊ะ /léʔ/ ซือเล้ย /sɨ:lə̄j/ กว๊า /kwá:/ หรือแสดงการต าหนิติเตียน 

มักบ่งด้วย เจนวั่น /ʨenwân/ 

(31) ฮ่อนแต้ฮ่อนวากั๋นเล๊ะ 

ร้อนจริงร้อนจัง 

(32) เบิ๊งกั๋นเหิงกั๋นซือเล้ย 

ดูอะไรกันนานนักหนา 

(33) มั้นไป๋หลักกว๊า 

มันไปไกลจัง 

(34) ก๋าโด๊ดล้งไป๋เจนวั่น 

กระโดดลงไปท าไมอย่างนั้นเล่า 
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4.4. การแสดงความต้องการ  

การแสดงความต้องการเป็นเจตนาที่ผู้พูดกล่าวแสดงความต้องการในสิ่งนั้นๆ มักบ่งด้วย แอ๋ 

/ʔɛ̌:/ กะเน้ /kanē:/ 

(35) ย๊ะกิ๋นแอ๋ 

อยากกินจัง 

(36) ย๊ะไหล่แน้วนี่กะเน้ 

อยากได้แบบนี้จัง 

  4.5. การแสดงความเสียใจ 

การแสดงความเสียใจเป็นเจตนาที่แสดงให้ผู้ฟังได้รู้ว่าผู้พูดรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ผู้ฟังได้ประสบด้วย

เช่นกัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป มักบ่งด้วย เล้ย /lə̄j/ เล ้/lē:/ เน้อ /nə̄:/ 

(37) เสียจอื๋อน้ าเล้ยเอื๋อย 

เสียใจด้วยค่ะพี่สาว 

(38) เสียจอื๋อน้ าเลป้ีเอื๋อย 

เสียใจด้วยครับพี่สาว 

 

(39) เสียจอื๋อน้ าเน้อปีน่อง 

เสียใจด้วยนะพี่น้อง 

4.6. การแสดงความฉงนสงสัย 

การแสดงความฉงนสงสัยเป็นเจตนาที่ผู้พูดสงสัยเกี่ยวกับส่ิงนั้นๆ มักบ่งด้วย นิ๊ /níʔ/ บ๊อ /bɔ́:/ 

แอ๊อา-แอ๊ย้า /ʔɛ́:ʔa:-ʔɛ́:jā:/  

(40) หมะโต๋ฮังเลน้ิ๊ 

อะไรนะนี ่

(41) เสาคื้อจี๋บ๊อม้าแล่วบ๊อ 

เขาคงจะไม่มาแล้วละมัง 

(42) อ่ายจิ๊หง๋ าหอดกู๋แอ๊อา แอ๊ย้า 

พ่อจะคิดถึงกูมั่งไหมหนอ 

4.7. การกล่าวทักทาย 

การกล่าวทักทายเป็นเจตนาที่แสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดได้ทักทายเพื่อเริ่มหรือรักษาความสัมพันธ์

ระหว่างกันไว้ มักบ่งด้วย เน้อ /nə̄:/ อิหญา /ʔiɲǎ:/ 

(43) กืมซือกืมกั๋นเล้ สวัสดีเน้อปีน่องจุ๊กค้น 

หนาวกันไหมครับ สวัสดีพี่น้องทุกคน 

(44) ซ้ าบ๋ายดีอ๋ิหญา ปีน่อง 
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สบายดีไหม พีน้อง 

4.8. การกล่าวขอโทษ 

การกล่าวขอโทษเป็นเจตนาที่ผู้พูดแสดงให้ผู้ฟังรู้เกี่ยวกับส่ิงที่ผู้พูดได้กระท าให้ผู้ฟังไม่พึงพอใจ

หรือเดือดร้อนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป มักบ่งด้วย เล้ /lē:/ เด้อ /də̄:/ 

(45) สอโถดเล้ ปีน่องจู่ก้น  

ขอโทษด้วย พีน้องทุกคน 

(46) สอโถดเด้ออ่าย นึกบ๊อเอ๊แต้แต้วาแมนไผ 

ขอโทษนะพี่ นึกไม่ออกจริงๆ ว่าเป็นใคร 

4.9. การกล่าวขอบคุณ 

การกล่าวขอบคุณเป็นเจตนาที่แสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดได้รับประโยชน์จากส่ิงที่ผู้ฟังได้กระท าให้ด้วย

ความยินดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป มักบ่งด้วย เน้อ /nə́:/ เล้ย /lə̄j/ เล ้/lē:/ 

(47) สอได่ย่อนเน้อ 

ขอขอบคุณ 

(48) ขอบจอื๋อเล้ย 

ขอบใจ 

(49) ขอบจอื๋อเล ้ที่หับเอื่อย 

ขอบคุณค่ะ/ครับ ที่รับพี ่

 

 5. การให้ค ามั่น 

การให้ค ามั่นเป็นการพูดที่ผู้พูดผูกมัดตนเองโดยให้ค ามั่นว่าจะกระท าหรือไม่กระท าสิ่งที่กล่าว

ออกมา เช่น การสัญญา )promises) การรับปาก )pledges) การบิดพริ้ว (refusals) ฯลฯ 

  5.1. การสัญญา 

การสัญญาเป็นเจตนาที่ผู้พูดแสดงให้ผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดจะกระท าหรือไม่กระท าในสิ่งที่กล่าว มักบ่ง

ด้วย เล้ย /lə̄j/  

(50) จิ๊ฮ้อต่อนหับเล้ย 

จะรอต้อนรับนะ 

  5.2. การรับปาก 

การรับปากเป็นเจตนาที่ผู้พูดแสดงให้ผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดจะกระท าหรือไม่กระท าตามที่ผู้ฟังร้องขอ 

มักบ่งด้วย ย๊ิน๊ะ /jíʔnáʔ/ 

(51) แล่วจิ๊ไป๋รวมย๊ิน๊ะ 

แล้วจะไปรวมนะ 

  5.3. การบิดพริ้ว 
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การบิดพริ้วเป็นเจตนาที่ผู้พดูแสดงให้ผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดไม่กระท าในสิ่งที่กล่าวหรือตกลงกันไว้ด้วย

เหตุผลบางประการ มักบ่งดว้ย วั่น /wân/ 
(52) เสาย๊ะม้าวาเฮ้าก๊อนวั่น 

เขาอยากมาว่าเราก่อนนี่ 

 

6. การบ่งให้กระท า 

การบ่งให้กระท าเป็นการพูดที่ต้องการให้ผู้ฟังกระท าตามค าพูด เช่น การใช้ค าส่ัง (commands) 

การส่ังฝาก (orders) การร้องขอ (requests) การแนะน า (suggestions) การตักเตือน (warnings) การ

ชวน (invitations) การเกลี้ยกล่อม (seducing) การกล่อม )comforting) ฯลฯ 

  6.1. การใช้ค าสั่ง 

การใช้ค าส่ังเป็นเจตนาที่ผู้พูดให้ผู้ฟังกระท าตามค าพูดอย่างเคร่งครัด มักบ่งด้วย เล้ย /lə̄j/ ย๊ิ 

/jíʔ/ ล่อ /lɔ:̂/ 

(53) ก: เห็ดฮอื่อซุ๊กเล้ย  

           ท าให้สุกนะ 

       ข: ซุ๊กแล่ว 

           สุกแล้ว 

(54) เบิ๊งเอ๋าย๊ิปีน่อง มวนแต้มวนวา 

ดูเอาสิพี่น้อง สนุกนักสนุกหนา 

(55) เอ๋าไว่ฮันล่อ  

เอาไว้ตรงนั้นแหละ 

  6.2. การสั่งฝาก 

การส่ังเป็นเจตนาที่ผู้พูดประสงค์ให้ผู้ฟังกระท าตามค าพูดหากมีโอกาสสามารถกระท าได้ ไม่

เคร่งครัดเท่าค าสั่ง มักบ่งด้วย เน้อ /nə́:/ งี้ /ŋī:/ 

(56) เอ๋าก๊บม้าฟ๊ะซั๊กโต๋เน้อ 

เอากบมาฝากสักตัวนะ 

(57) แบ๊ะก๋อไม่ม้าหอื่อฮ้าจั๊กทอนนึ๊งงี ้

แบกกอไม้มาให้ฉันซักท่อนหนึ่งซิ 

  6.3. การร้องขอ 

การร้องขอเป็นเจตนาที่ผู้พูดซึ่งมีอ านาจน้อยกว่าผู้ฟังเพื่อพูดให้ผู้ฟังกระท าตามค าพูด มักบ่งด้วย 

มักบ่งด้วย แอ๊-นอื๊อ /ʔɛ́:náɨ/ แอ๊ /ʔɛ́:/ แน๊ /nɛ́:/ เก๊าะ /kɔ́ʔ/ 

(58) เปิ๊ดปาตู๋หอื่อแอ๊-นอื๊อ 

เปิดประตูให้หน่อย 
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(59) นาแจบ กิ๋นแอ๊กั๊วะ 

น่าอร่อย ขอกินบ้างซิ 

(60) หาให่น้ าแน๊ 

หาให้ด้วยหน่อย 

(61) สอซั๋กแวนเก๊าะ 

ขอสักแก้วนะ 

6.4. การแนะน า  

การแนะน าเป็นเจตนาที่ผู้พูดใช้ประการณ์เหนือกว่าผู้ฟังพดูให้ผู้ฟังกระท าตามค าพูด มักบ่งด้วย 

กว๊า /kwá:/ 

(62) หลบอ๊อกไป่กว๊า 

ลบออกไปเถอะ 

 

  6.5. การตักเตือน  

การตักเตือนเป็นเจตนาที่ผู้พูดใช้ประสบการณ์ที่มีเหนือกว่าผู้ฟังพูดให้ผู้ฟังพึงตระหนักตามค าพูด 

มักบ่งด้วย มักบ่งด้วย เน้อ /nə̄:/ 

(63) หละวั้งก่างติ๊ดก้อเน้อ หลุหลา 

ระวังก้างติดคอนะ ลูกน้อย 

  6.6. การชวน  

การชวนเป็นเจตนาที่ผู้พูดเชิญชวนผู้ฟัง โดยทั่วไปมักบ่งดัวย ย๊ิ /jíʔ/ อิหญา /ʔiɲǎ:/ หรือเป็น

การชักชวนผู้ฟัง มักบ่งด้วย โอ่ย /ʔò:j/ ก๊อ /kɔ́:/ แอ๊ /ʔɛ́:/ เน้ย /nəj̄/ น้า /nā:/  

(64) กิ๋นเข่าเว้นน ากั๋นย๊ิ 

กินข้าวกลางวันด้วยกันสิ 

(65) ม้ายู๊กั๊บอ่ายอิหญา 

มาอยู่กับพี่มั้ย 

(66) ยู๊แก่มๆ ไป๋หานะโอ่ย 

อยู่ใกล้ๆ ไปหาบ้างนะ 

(67) ล้องท้ายเบิ๊งก๊อ ขัมไหไป๋เห็ดสังเล้ 

        ลองทายดูซิ แบกไหไปท าอะไร 

(68) ย๊าลื้มเทียวหวัดด๋อนค้ากั๋นแอ๊ 

อย่าลืมเที่ยววัดดอนคากันน้า 

(69) ม้าเทียวกั๋นมอื๋อเน้ย 

มาเท่ียวกันใหม่นะ 
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(70) กิ๋นเข่าน้ ากั๋นน้า 

กินข้าวด้วยกันนะ 

  6.6. การเกลี้ยกล่อม 

การเกลี้ยกล่อมเป็นเจตนาที่ผู้พูดพยายามโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อและกระท าตามค าพูด มักบ่งด้วย 

เหลาะ /lɔʔ/ 

(71) ท้ายบ๋อถึ๊กเล๊าะ ย้อมแพ่เหลาะ 

ทายไม่ถูกหรอก ยอมแพ้เถอะ 

  6.7. การกล่อม 

การกล่อมเป็นเจตนาที่ผู้พูดพยายามโน้มน้าวให้ผู้ฟังกระท าตามค าพูดโดยใช้วรรณศิลป์ เช่น 

กล่อมเด็กให้นอน มักบ่งด้วย เน้อ /nə̄:/ เญ้อ /ɲə̄:/ 

(72) อู่เน้อ หลา อู่เน้อ น้อนเญ้อ หล่าน้อนเน้อ... 

นอนน๊า เด็กน้อย นอนน๊า นอนน๊า เด็กน้อยนอนน๊า... 

  6.8. การกระตุ้น 

การกระตุ้นเป็นเจตนาที่ผู้พูดปลุกเล้าให้ผู้ฟังกระท าตามค าพูด เช่น กระตืนให้จังหวะการฟ้อน มักบ่ง

ด้วย หนา /nǎ:/ 

(73) เชิ้บๆ เอาหนา เชิ้บๆ 

เชิบๆ เอ้า เชิ้บๆ 

 

7. การถาม 

การถามเป็นการพูดเพื่อร้องขอและได้มาซึ่งข้อมูลจากผู้ฟัง ซึ่งมีหลายลักษณะ ได้แก่ การถาม ใช่/

ไม่ (yes/no questions) และการถามใช้หน่วยค าถาม )wh questions) 

7.1. การถาม ใช่/ไม ่ 

การถาม ใช่/ไม่ ถามได้หลายลักษณะ ดังนี้ 

1) การถามท่ีบ่งด้วยค าลงท้าย หญา /ɲǎ:/ อิหญา /ʔiɲǎ:/  

 

(74) ก: สาวบ๋างละกั๋มมี้แต๊แมดี๋แมจั๋น 

            สาวบางระก ามีแตส่วยๆ 

        ข: แต้หญา 

           จริงหรือ 

        ก: แต้กั๊ว ไต้ด๋ าไพ๊หรอบมาอิหญา 

           จริง ไทด าไผ่รอบมาหรือไม่ 
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        ข: มีแต๊ด๋งค๊อยม้า 

           มีแต่ดงข่อยมา 

(75) หมะไซ๊เนา แมนอิหญา 

ลูกไข่เน่า ใช่หรือไม่ 

2) การถามท่ีบ่งด้วย ยิน้า /jinā:/ ดังตัวอย่าง 

(76) นากิ๋นแต้ สอซั๊กโต๋ได่ยิน้า 

น่ากินจริง ขอสักตัวได้หรือไม่ 

3) การถามท่ีบ่งด้วย บ๊อ /bɔ́:/ ดังตัวอย่าง 
(77) ค๊อบจอื๋อเล๊เอื่อย ซ าบ๋ายดี๋บ๊อ 

ขอบคุณค่ะพี่สาว สบายดีไหมคะ 

4) การถามเชิงทักท้วงมักบ่งด้วย ว้า /wā:/ 

(78) จิ๊ต๋าวแล่ว้า 

อ้าวจะกลับแล้วหรือ 

5) การถามเชิงประหลาดใจ หรือเชิงร้องขอมักบ่งด้วย อ๋า /ʔǎ:/ 

(79) เจนเล้ยอ๋า 

ขนาดนั้นเลยเหรอ 

(80) สอแอ๋ได่อ๋า 

ขอบ้างได้ไหม 

6) การถามในเชิงคัดค้านมักใช้ เก๋อเล้า /kə̌:lāw/ ล๊า /lá:/ ดังตัวอย่าง 

(81) บ๊อใจหมะฮ๊วดล๊า 

ไม่ใช่มะหวดรึ 

7.2. การถามใช้หน่วยค าถาม 

การถามใช้หน่วยค าถามเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้กระท า ผู้ถูกกระท า ผู้รับ สถานที่ เวลา 

ฯลฯ หน่วยค าถามท่ีใช้จะแตกต่างกันที่ลักษณะ คน สัตว์หรือสิ่งของ สถานที่ จ านวน หรืออื่นๆ ซึ่งมักมีการ

บ่งด้วยค าลงท้าย เล้ /lē:/ เล้ย /lə̄j/ เด ่/dě:/ ด้วย ดังตัวอย่าง 

1) การถามถึงลักษณะ มักบ่งถามด้วย ซือ /sɨ:/ และ ฮั้ง /hāŋ/ )อะไร( 

(82) ง้งอ๊าวเข่าแล่วกื๊อ เอ๋มเป๋นสิงห์ล้อ แต๊อ่ายเป็นผู้น่อย แล่วข่อยเป๋นแบ๊บซือเล้ 

งงเข้าแล้วซิ แม่เป็นสิงห์ลอ แต่พ่อเป็นผู้น้อย แล้วฉันเป็นแบบใดเล่า 

(83) เห็ดทุหระฮั้งเด่ เอื่อย 

ท าธุรกิจอะไรหรือ พี่สาว 

(84) บ่านฮั้งเลจ้่ะ 

บ้านไหนจ๊ะ 
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2) การถามถึงคน มักบ่งถามด้วย ไอ่-ลอื้อ /ʔài-lāɨ/ )ไอ้-อะไร( หรือ บ๊อ-พอื๋อ /bɔ́:-

pʰǎɨ/ (ส่ิงมีชีวิต-ใคร( 

(85) ไอ่ลอื้อเล้ยม้าน้อนม๊กทีป๋ายาแผก 

ใครนะมานอนหมกที่ป่าหญ้าแพรก 

(86) สูเป๋นบ๊อพอื๋อเล้ย 

มึงเป็นใครวะ 

3) การถามถึงสัตว์หรือสิ่งของ มักบ่งถามด้วย โต-๋ฮั้ง /tǒ:-hāŋ/ )ตัว-อะไร( ฮั้ง /hāŋ/ 

)อะไร( หรือ สัง /sǎŋ/ )อะไร( 

(87) เสาเอิ่นโต๋ฮั้งเล้ 

        เขาเรียกตัวอะไรนะ 

(88) ก: โต๋ฮั้งเลน้ะจะ 

    ของอะไรนะจ๊ะ 

ข: ไม่จ้อแจ้ 

    ไม้เดิน 

(89) ล้องท้ายเบิ๊งก๊อ ขัมไหไป๋เห็ดสังเล้ 

       ลองทายดูซิ แบกไหไปท าอะไร 

4) การถามถึงสถานที่ มักบ่งถามด้วย กาลอื้อ /kalāɨ/ )ไหน(  

(90) ไป๋กาลอื้อเล้ย 

ไปไหนเล่า 

5) การถามถึงจ านวน มักบ่งถามด้วย ตอ-ลอื้อ /tɔ:-lāɨ/ )เท่า-ไร(  

(91) สวยง้ามหมาก คูหละตอเล้าเล้ 

สวยงามมาก คู่ละเท่าไรคะ 

 

หน้าที่ค าลงท้ายในการบ่งสถานภาพระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 

 

นอกจากค าลงท้ายจะใช้บ่งวัจนกรรมแล้ว ค าลงท้ายในภาษาไทด าใช้บ่งสถานภาพและ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังว่าผู้พูดมีสถานะ (status) ทางสังคมสูงกว่า (higher status) หรือต่ า

กว่า (lower status) ผู้ฟัง และผู้พูดมีความความสัมพันธ์ (relationship) แบบสนิทสนม (familiar) หรือ

ห่าง (unfamiliar) จากผู้ฟัง ซึ่งหากผู้พูดมีสถานะทางสังคมต่ ากว่าหรือมีความสัมพันธ์ที่ห่างจากผู้ฟังจะใช้

ค าลงท้ายที่แสดงความสุภาพ (polite) และหากผู้พูดมีสถานะทางสังคมสูงกว่าและมีความสนิทสนมกับ

ผู้ฟังมักจะใช้ค าลงท้ายท่ีไม่สุภาพ (impolite) ดังนี้ 
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1) ผู้พูดที่มีสถานะต่ ากว่าหรือมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างกับผู้ฟังมักใช้ค าลงท้ายที่แสดงความ

สุภาพ เช่น ครับ ค่ะ คะ เหมือนภาษาไทยทั่วไป อย่างไรก็ตามก็ปรากฏค าลงท้ายที่แสดงความสุภาพใน

ภาษาไทด าโดยผู้พูดท่ีมีอายุต่ ากว่ามักใช้ค าว่า จะ /ʨaʔ/ ต่อจากค าลงท้ายแสดงวัจนกรรม ดังตัวอย่าง 

(92) ไค้จางแก่งหลุลาเล้จะ 

ใครช่างแกล้งหลานจ๊ะ 

กรณีที่มีค าลงท้ายบ่งวัจนกรรมปรากฏด้วย ค าบ่งความสุภาพจะปรากฏตามหลัง ดังตัวอย่างที่มีกาง

บ่งวัจนกรรมการขอก่อนที่จะบ่งความสุภาพ 

(93) สอยื้มหูบผาบแอ๊เล้ 

ขอยืมรูปภาพหน่อยนะค่ะ 

2) ผู้พูดท่ีมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับผู้ฟังมักใช้ค าลงท้าย เฮ้ย /hə̄j/ ซึ่งมักพบใช้ในกลุ่ม

ผู้ชาย ดังตัวอย่าง 

(94) ม้าเทียวเฮื้อนฮ้าแอ๊เล้ยเฮ้ย 

มาเท่ียวบ้านข้าบ้างนะเว้ย 

ค าลงท้ายบ่งวัจนกรรมปรากฏอาจปรากฏมากว่าหนึ่งค า เช่น ค าบ่งการร้องขอปรากฏรว่มกับค าบ่ง

การบอกกล่าว ดังตัวอย่าง 

(95) สอยื้มหูบผาบแอ๊เล้ 

ขอยืมรูปภาพหน่อยนะ 

 หากบ่งด้วยค าลงท้ายที่บ่งสถานภาพระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง อาจปรากฏได้พร้อมกันถึงสาม 

ค า ดังตัวอย่าง 

(96) ม้าเทียวเฮื้อนฮ้าแอ๊เล้ยเฮ้ย 

มาเท่ียวบ้านข้าบ้างนะเว้ย 

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าค าลงท้ายบ่งวัจนกรรมต่างๆ อาจซ้ าซ้อนกันได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

หมวดหมู่ของวัจนกรรมต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ดังที่ Givó n (2001) ได้กล่าวไว้ว่า

หมวดหมู่วัจนกรรมน่าจะมองเป็นในลักษณะที่เป็นระดับต่อเนื่อง (continuum) มากกว่า ตารางต่อไปนี้

แสดงการปรากฏของค าลงท้ายในหน้าที่วัจนกรรมต่างๆ โดยแสดงให้เห็นว่ามีค าลงท้ายไม่ต่ ากว่า 55 ค า 

ปรากกฏในแต่ละวัจนกรรมในจ านวนไม่เท่ากัน โดยปรากฏในวัจนกรรมการแสดงความรู้สึกมากที่สุด 

ถัดไปเป็นการบ่งให้กระท า การถาม   การบอกเล่า การประกาศ การให้ค ามั่น การประเมิน การแสดงความ

สุภาพ และการแสดงความไม่สุภาพ ตามล าดับ มีบางค าปรากฏมากกว่าหนึ่งหน้าที่ โดยปรากฏมากที่สุดถึง 

6 หน้าที่ ค าลงท้ายที่ปรากฏมากกว่าหนึ่งหน้าที่ได้แก่ เล้ย เล้ เน้อ อิหญา อ้วย เน้ย และ บ๊อ จากมากไปสู่

น้อยตามล าดับ 
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จ านวน 10 8 3 18 4 15 11 1 1 71 

55           

นา          1 

กั๊วะ          1 

ก๊ะเด๊          1 

เล้          5 

เหลาะ          1 

เจน-เล้ย          1 

เหนาะ          1 

วั่น          1 

เล้ย          6 

อ้วย          2 

เน้อ          3 

ฮ้าเฮ้ย          1 

เอ้ย          1 

เด้อ          1 

หนา          1 

บ๊ออั้น          1 

บ๊อทา          1 

แต้          1 

เน้          1 

น้อ          1 

เน้ย          2 

เล๊าะ          1 

เล๊ะ          1 

ซือเล้ย          1 

กว๊า          1 

เจนวั่น          1 

แอ๋          1 

กะเน้          1 
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นิ๊          1 

บ๊อ          2 

แอ๊อา-

แอ๊ย้า 

         1 

อิหญา          3 

ย๊ิน๊ะ          1 

วั่น          1 

ย๊ิ          1 

ล่อ          1 

งี้          1 

แอ๊-นอื้อ          1 

แอ๊          1 

แน๊          1 

เก๊าะ          1 

กว๊า          1 

โอ่ย          1 

ก๊อ          1 

น้า          1 

เหลาะ          1 

หญา          1 

ย๊ิน้า          1 

ว้า          1 

อ๋า          1 

เก๋อเล้า          1 

ล๊า          1 

เด ๋          1 

จะ          1 

เฮ้ย          1 

55           

การปรากฏของค าลงท้ายในหน้าที่ทางวัจนปฎิบัติศาสตร์ 
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หากพิจารณาค าลงท้ายท่ีบ่งวัจนกรรมเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ การบอก การบ่งให้กระท า และการถาม 

ก็ยังคงเห็นเป็นหมวดหมู่ท่ีทับซ้อนไม่ขาดจากกัน ดังแสดง 

 
รูปที่ 13 หมวดหมู่ท่ีทับซ้อนกันของวัจนกรรมการบอก การบ่งให้กระท า และการถาม 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ค าลงท้ายในภาษาไทด ามีมากมายหลากหลายเพื่อใช้บ่งบอกถึงวัจนกรรมหรือเจตนาต่างๆ ในการ

ส่ือสาร อันได้แก่ การบอกเล่า ได้แก่ บอกกล่าว ยืนยัน อ้าง สันนิษฐาน และบรรยาย การประกาศ ได้แก่ 

ประกาศแจ้ง อวยพร การประเมิน ได้แก่ วัดคุณค่า คาดคะเน    การแสดงความรู้สึก ได้แก่ ชื่นชม ชื่นชอบ 

ไม่ชื่นชอบ ต้องการ เสียใจ และฉงนสงสัย การให้ค ามั่น ได้แก่ สัญญา รับปาก บิดพริ้ว            การบ่งให้

กระท า ได้แก่ ใชค้ าสั่ง สั่งฝาก ร้องขอ แนะน า ตักเตือน ชักชวน เกลี้ยกล่อม และกล่อม และการถาม ได้แก่ 

ถาม ใช่/ไม่ และ      ถามใช้หน่วยค าถาม ซึ่งแตกต่างกันในการถามถึงลักษณะทั่วไป คน สัตว์หรือส่ิงของ 

สถานที่ และจ านวน นอกจากนี้ค าลงท้ายยังใช้บ่งสถานภาพและความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ว่าผู้

พูดมีสถานะทางสังคมสูงกว่าหรือต่ ากว่าผู้ฟัง และผู้พูดมีความความสัมพันธ์แบบ   สนิทสนมหรือห่างจาก

ผู้ฟัง 

 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าค าลงท้ายบ่งวัจนกรรมต่างๆ อาจซ้ าซ้อนกันได้ เช่น เน่อ ใช้บ่งได้ท้ังการ

ส่ังฝาก และการตักเตือน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่ของวัจนกรรมต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถแยก

ขาดจากกันได้ ดังที่ Givó n (2001) ได้กล่าวไว้ว่าหมวดหมู่        วัจนกรรมน่าจะมองเป็นในลักษณะที่

เป็นระดับต่อเนื่อง (continuum) มากกว่า  

ค าลงท้ายในภาษาไทด าแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาภาษา โดยเป็นหน่วยไวยากรณ์ที่ช่วยให้มีการ

ตีความเป็นไปตามเจตนาของผู้พูด หรือผู้ฟังเกิดความเข้าใจว่าผู้พูดต้องการและรู้สึกอย่างไร นับเป็นกล

วิธีการใช้ภาษาสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ น ามาซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกัน  

ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ ได้แสดงความก้าวหน้าในการศึกษาวิเคราะห์หน่วยไวยากรณ์ในภาษา

ตระกูลไทซึ่งน าแนวทางการวิเคราะห์เป็นในแนวหน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษามาใช้วิเคราะห์ ท าให้
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การศึกษาวิเคราะห์มีความแตกต่างไปจากแนวเดิมที่ผ่านมา แนวทางดังกล่าวนี้ท าให้เห็นถึงธรรมชาติของ

ภาษาที่แท้จริง เนื่องจากใช้อธิบายภาษาได้อย่างครอบคลุมโดยเน้นหน้าที่หรือการใช้ภาษาในปริบทต่างๆ 

และยังอธิบายครอบคลุมไปถึงรูปและโครงสร้าง นอกจากนี้แนวทางนี้ยังสามารถท าการศึกษาวิจัยต่อยอด

ไปถึงแบบลักษณ์ภาษาในอาเซียนอีกด้วย 
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ประภาษ  เพ็งพุ่ม  

 So Kan: The Memory of the Royal Ceremony 

Brapaas Pengpoom  

    

ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก 65000 

Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Naresuan University, Maung District, Phitsanulok, 65000 

Corresponding author. E-mail  : bpengpoom@hotmail.com   

 

บทคัดย่อ 

 พระราชพิธีโสกันต์หรือการโกนจุก เป็นพระราชพิธีท่ีส าคัญย่ิงในอดีตของพระบรมวงศานวุงศช์ั้นพระองค์เจ้าขึน้ไป 

เม่ือคร้ังคนไทยยังนิยมให้เด็กไว้ผมจุก โดยจะจัดร่วมกับพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ หรือจัดแยกต่างหากก็เป็นไปตามพระ

ราชประสงค์หลักฐานท่ีส าคัญท่ีฉายภาพพระราชพิธีดังกล่าวอย่างชัดเจนในทุกกระบวนการขั้นตอน คือ “โคลงดั้นเรื่อง

โสกันต์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 5” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เม่ือพระชนมายุ 

19 พรรษา ซึ่งในบทความนี้จะเสนอให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในการจัดพระราชพิธีโสกันต์  ก าหนดการจัดพระราชพิธี 

เจ้านายท่ีโสกันต์ในโคลงดั้นเรื่องโสกันต์ และพิธีการในพระราชพิธีโสกันต์ งานพระราชนิพนธ์ดังกล่าวนี้นับว่ามีคุณค่าย่ิง

ต่ออนุชนรุ่นหลัง ด้วยพระราชพิธีโสกันต์นั้นเป็นพระราชพิธีมิได้มีการจัดกันอีกแล้ว จึงยังคงเหลือเพียงร่องรอยจารึกใน

ความทรงจ าเท่านั้น 

ค าส าคัญ: พระราชพิธี, โสกันต์, ความทรงจ า 

 

Abstract 

         The Royal “So Kan” Ceremony or the top knot-cutting ceremony was of great importance to the royal 

members of the “Phra Ong Chao” status and higher in the old days when it was still customary for Thai children 

to grow a top-knot.  The ceremony could be held together with or separate from “Sam Pat Cha Ra Chin” 

Ceremony depending on the king’s decree.  One piece of evidence illustrating this ceremony clearly in all aspects 

of the process is “The “Dan” Verse Titled “So Kan” Composed by King Rama V”, a literary work written by 

King Chulalongkorn when he was 19.  This article presents the king’s expressed desire in holding the Royal “So 

Kan” Ceremony, the service program for the royal members taking part in the ceremony and the ceremonial 

details.  The writing is considered of great value to the later generations since the Royal “So Kan” Ceremony is 

no longer held in the present day, and what remains are records such as this piece of writing.    

Keywords: royal ceremony, So Kan (top knot-cutting royal ceremony), memory 
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บทน า 

พระราชพิธีโสกันต์ 

 บทความเรื่อง “โสกันต์: พระราชพิธีแห่งความทรงจ า” นี้เป็นบทความท่ีคัดย่อมาจากการวิจัยเรื่อง 

“วิเคราะห์โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพระราช

พิธีโสกันต์โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านภาพสะท้อนสังคมจากบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าวอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการศึกษาและสืบทอดพระราชพิธีที่สูญส้ินไปแล้วให้ด ารงอยู่ในฐานะข้อมูลเชิงวิชาการเป็นการสืบไป 

ซึ่งในบทความนี้จะน าเสนอประเด็นต่าง ๆ คือ ที่มาของคติการพระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีโสกันต์ 

โคลงดั้นพระราชพิธีโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และภาพสะท้อนสังคมด้านขนบธรรมเนียม 

ประเพณีจากโคลงพระราชนิพนธ์โสกันต์  

 พระราชพิธีโสกันต์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระราชพิธีลงสรงโสกันต์ เป็นพระ ราชพิธีที่

พระมหากษัตริย์จัดขึ้นเฉพาะส าหรับพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ด ารงพระยศชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า

ที่ประสูติแต่พระมเหสี  ส่วนพระราชพิธีเกศากันต์ใช้กับพระราชโอรสธิดา ซึ่งด ารงพระยศหม่อมเจ้าที่

ประสูติแต่เจ้าจอมมารดา ส่วนสามัญชนนั้นเรียกว่าพิธีโกนจุกนั่นเอง พระราชพิธีโสกันต์นี้ในสมัยสุโขทัยไม่

ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด  แต่ในสมัยอยุธยาพบว่าได้มีพระราชพิธีโสกันต์ที่มีทั้งพระราชพิธีฝ่ายสงฆ์และ

ฝ่ายพราหมณ์  มีแบบอย่างของพระราชพิธีโสกันต์ท่ีจัดขึ้นในสมัยอยุธยา  ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ ซึ่งกล่าวถึงงานพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระขวัญ 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา ความว่า (พระพนรัตน์ , สมเด็จ 2515 อ้างอิงใน นันทวัน  สาวนายน 

2541, น. 18-19)  

  “ลุศักราช 1059 ปีฉลู นพศก ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าพระขวัญพระชนม์ค า

รบสิบสามพรรษา จึงทรงพระกรุณาด ารัสเหนือเกล้า ส่ังอัครมหาเสนาบดีให้จัดแจงการพระราชพิธีโสกันต์ 

ณ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท...” 

 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้เริ่มมีพะราชพิธีโสกันต์ในรัชกาลที่ 1 นันทวัน สาวนายน (2541, น. 

20-21) ค้นคว้าเรียบเรียงเกี่ยวกับพระราชพิธีโสกันต์แบบมีพิธีใหญ่ไว้ ดังนี้  

  “พระราชพิธีอย่างใหญ่แบบมีเขาไกรลาสจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อโสกันต์เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี 

 ซึ่งโสกันต์ครั้งนั้นนับเป็นปฐมในพระบรมราชวงศ์นี้ครั้งที่ 2 ท าเมื่อโสกันต์พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 2  ครั้งที่ 3 ท าเมื่อโสกันต์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาล

ที่ 2  ถึงรัชกาลที่ 3 ไม่ได้ท าโสกันต์แบบมีเขาไกรลาสเลย และครั้งที่ 4 ได้ท าพิธีโสกันต์ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 4 และได้มีพระราชพิธีโสกันต์เรื่อยมาทั้งแบบมีเขาและไม่มีเขา

ไกรลาส  จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ก็ได้จัดพระราชพิธีโสกันต์พระองค์เจ้าอินทุรัตนา เมื่อ พ.ศ. 2474 

นับเป็นพระองค์สุดท้ายท่ีได้จัดให้มีพระราชพิธีนี้ขึ้นในประเทศไทย” 

 บทความนี้จึงเป็นประโยชน์ในลักษณะของการศึกษาพระราชพิธีที่สูญหาย ไว้ไปลายลักษณ์อักษร 

ทั้งนี้เพราะในเอกสารราชการชั้นโบราณนั้น ยังคงมีการกล่าวขานถึงพระราชพิธีโสกันต์ว่า เป็นพระราชพิธีที่

ย่ิงใหญ่ สนุกสนานการน าเสนอภาพจากอดีตในบทความนี้ จึงเป็นการจารึกภาพของพระราชพิธีโสกันต์ให้

คงอยู่ในความทรงจ าต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 การศึกษา “วิเคราะห์โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5” นี้ ใช้เอกสาร “โคลงดั้น

เรื่องโสกันต์. และบาญชีตัดจุก รายพระนามแลนาม ผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ตัดจุก” พระราชนิพนธ์ในรัชกาล  5 ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารและบทความสดุดีบุคคลส าคัญใน

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เป็นผู้อ านวยการจัดพิมพ์ ในปี พ.ศ.2538 โดยใช้กรอบความคิดด้านภาพสะท้อนสังคมในการพิจารณา

วิเคราะห์ ในลักษณะของการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเชื่อในความจริง (Reality) ที่

ปรากฏและนักวิจัยเห็น อัตวิสัย (Subjectivity) แล้วอธิบายเป็นความรู้  (Knowledge) ที่ปรากฏ โดย

นักวิจัยเป็นผู้ตีความ และน าเสนอโดยการการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

 

ผลการศึกษา 

 ในบทความเรื่อง “โสกันต์: พระราชพิธีแห่งความทรงจ า” นี้ น าเสนอผลการศึกษาเพียงบางส่วน

จากงานวิจัย โดยน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ที่มาของคติการพระราชพิธีโสกันต์  

 การพระราชพิธีโสกันต์นั้น แรกเริ่มคงจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ แล้วจึงได้น าพิธีกรรม

ทางพุทธศาสนาประกอบเข้าไปในภายหลัง ส่วนจะเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด อย่างไรก็ตามน่าจะเป็นพระ

ราชพิธีส าคัญที่ แทรกซึมในวิถีชีวิตของชาวชมพูทวีปที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มาช้านาน ดังที่ 

ธนากิต (2539, น. 47) ได้อ้างอิงความคิดเห็นของพระราชครูวามเทพมุมีฯ ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทน าหนังสือ

พระราชพิธีโสกันต์ ความว่า 

  “การไว้จุกน่าจะรับเอาคตินิยมตามศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเห็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไว้

ผมยาว และขมวดมุ่นเป็นมวยไว้กลางศีรษะ ก็เลยน ามาดัดแปลงเป็นทรงผมเด็ก ด้วยต้องการอยู่ในความ

คุ้มครองอารักขาของพระผู้เป็นเจ้า” 

 นอกจากนี้ยังปรากฏเป็นความเชื่อว่า “ห้ามโกนจุกวันอังคาร” และคติความเชื่อ “ห้ามนอนหัน

ศีรษะไปทางทิศตะวันตก” ซึ่งเป็นความเชื่ออันเนื่องมาจากต านานเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ คือ ต านาน

ก าเนิดพระพิฆเนศวร์ ใน ลิลิตนารายณ์สิบปางนั่นเอง ความโดยสรุปว่า พระอิศวรมหาเทพมีด าริจะโสกันต์

เทวบุตร คือ พระขันธกุมารในวันอังคารที่จะถึง ครั้นถึงก าหนดเหล่าทวยเทพต่างมาร่วมพิธีโดยพร้อม

เพรียงขาดแต่พระนารายณ์ พระอิศวรจึงมี เทวบัญชาให้พระอินทราธิราชเอาสังข์พิชัยยุทธไปเป่าอัญเชิญ

พระนารายณ์ วันนั้นเผอิญพระนารายณ์บรรทมหลับเผลอพระองค์ไป เมื่อตื่นบรรทมจึงตรัสถามพระ

อินทราธิราชว่า “โลกเป็นประการใด” พระอินทร์จึงทูลตอบว่า “เวลานี้ได้ฤกษ์ที่จะโสกันต์พระขันธกุมาร

แล้ว” พระนารายณ์จึงพล้ังพระโอษฐ์ตรัสไปว่า “ไอ้ลูกหัวหาย ก าลังนอนหลับช่างกวนใจจริง ๆ”  ด้วยเท

วานุภาพของวาจาสิทธิ์นั้น ท าให้เศียรทั้งหกของพระขันธกุมารอันตรธานไปทันที พระอิศวรจึงมีเทวบัญชา

ให้พระวิษณุกรรมลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อหาศีรษะคนที่นอนหันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งแสดงว่าบุคคลนั้น

ตายแล้วจึงให้ตัดศีรษะมา  แต่พระวิษณุกรรมไม่พบศพมนุษย์ใด พบแต่แม่ช้างและลูกช้างนอนหันหัวไป

ทางทิศตะวันตก จึงตัดหัวลูกช้างไปแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า พระอิศวรจึงท าพิธีต่อเศียรพระขันธกุมาร  
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นับแต่นั้นมาพระขันธกุมารจึงมีเศียรเป็นช้าง เมื่อมีเศียรเป็นช้าง พระอิศวรจึงพระราชทานนามว่า “พระ

มหาวิฆเนศวร์” หรือ “พระพิฆเนศวร์” หมายถึง เทวะผู้มีเศียรเป็นช้าง   

 จากต านานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพระราชพิธีโสกันต์ในศาสนาพราหมณ์  อีกทั้ง

ยังเป็นต้นเค้าของความเชื่อ “ห้ามโกนจุกในวันอังคาร” และ“ห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก” อีก

ด้วย   

การโกนจุกของสามัญชน  

 ประเพณีการโกนจุกหรือตัดจุกของสามัญชนเดิมเรียกว่า “การลงท่าโกนจุก” นับเป็นประเพณี

ดั้งเดิมของไทยซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ท าเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลให้เด็กก่อนที่จะเริ่มชีวิตผู้ใหญ่ ครั้นเมื่อ

เด็กชายมีอายุย่างเข้า 13 ปี และเด็กหญิงอายุ 11 ปีเต็ม ท้ังนี้เพราะเด็กหญิงนั้นเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชาย 

การโกนจุกจึงเป็นการเตือนให้เด็กได้รู้ว่าตนเองได้เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว อันเป็นวัยที่จะรู้เดียงสา ดังความ

ปรากฏในเรื่องส่ีแผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช (2544, น. 63) ตอนที่คุณเนื่อง พี่ชายของช้อย 

หลังจากโกนจุกแล้วก็จะท าตัวเป็นหนุ่ม จนช้อยต้องบ่นกับพลอยว่า “พี่เนื่องเดี๋ยวนี้ฉันเกลียดเสียจริง ๆ 

ตั้งแต่โกนจุกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน ท าหนุ่มอะไรก็ไม่รู้ขวาง!”  หรือในวรรณคดีเรื่อง เสภาขุนช้าง 

ขุนแผน ก็ปรากฏพิธีการโกนจุกในตอนที่ 24 ก าเนิดพลายงาม (2544, น. 445 – 446) ซ่ึงเป็นตอนที่

สุนทรภู่เป็นผู้ร้อยกรองความท่ีปรากฏนั้น เป็นตอนที่นางทองประศรีเตรียมการและท าพิธีโกนจุกพลายงาม 

ด้วยว่าพลายงามแตกเนื้อหนุ่มแรกรุ่นแล้ว ดังความว่า 

  จนอายุพลายงามสิบสามขวบ  ดูขาวอวบอ้วนท้วนเป็นนวลหน้า  

 ด้วยเนื้อแตกแรกรุ่นละมุนตา   กิริยาแย้มย้ิมหงิมหงิมงาม  

 นัยน์ตากลมคมข าดูด าขลับ   ใครแลรับรักใคร่ปราศรัยถาม  

 ทองประศรีดีใจไล่ฤกษ์ยาม   ได้สิบสามปีแล้วหลานแก้วกู  

 จะโกนจุกสุกดิบขึ้นสิบค่ า             แกท าน้ ายาจีนต้มตีนหมู   

 พวกเพื่อนบ้านวานมาผ่าหมากพลู  บ้างปัดปูเสื่อสาดลาดพรมเจียม   

         ...........................................                       ........................................ 

  ครั้นรุ่งเช้าเจ้าพลายก็โกนจุก  เป็นพ้นทุกข์พ้นร้อนนอนหลับใหล 

 จนผมยาวเจ้าได้ตัดมหัดไทย   คิดจะใคร่ไปเป็นข้าฝ่าธุลี 

 ความในตอนดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและความเชื่อว่า เมื่อเด็กโตจนแตกเนื้อหนุ่มแล้วก็

ควรโกนจุก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะถึงพร้อมกับการเป็นผู้ใหญ่ ส่วนพลายงามนั้นก็เตรียมฝาก

ตัวเป็น “ข้าฝ่าละอองธุลี” เพื่อรับใช้ราชการและพระเจ้าแผ่นดินหลังจากโกนจุกด้วย  

พระราชพิธีโสกันต ์

 พระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีในราชส านักนั้น มีภาพบรรยากาศและพิธีการทั้งหลาย

ปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่อง ส่ีแผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช (2544, น. 74-78) โดยผู้เขียนได้

บรรยายบรรยากาศในงานพระราชพิธีโสกันต์ และความสนุกสนาน ตื่นเต้น ผ่านตัวละครเอกของเรื่อง คือ

พลอย ในวัยเด็กดังความว่า 

  ...งานที่พลอยเห็นว่าสนุกเป็นหนักหนา และอีกหลายสิบปีต่อมาถึงแม้ว่าพลอยจะมีอายุ

มากแล้ว  แต่เมื่อนึกถึงก็อดใจเต้นไม่ได้ก็คืองานโสกันต์ทูลกระหม่อมฟ้าและเจ้านายลูกเธอ ก่อนจะถึง
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 ก าหนดที่จะมีงานโสกันต์ ข่าวลือก็มักจะผ่านมาทางปากผู้ใหญ่ว่าจะมีอะไรบ้าง ใครจะได้เป็นนาง

สระเข้ากระบวนแห่ ใครจะถือมยุรฉัตร ใครจะได้เป็นนางเชิญเครื่อง และนางพัดท่านก าหนดให้แต่งตัว

 อย่างไรจะสวยหรือไม่ ต่อไปก็ถึงเรื่องทูลกระหม่อมที่จะโสกันต์นั้นจะทรงเครื่องอย่างไรบ้างในวัน

ฟังสวดทั้งสาม และในวันโสกันต์ หรือวันสมโภช และเขาไกรลาสที่จะมีในงานโสกันต์นั้น จะตบแต่งงดงาม

และน่าสนุกสักเพียงใด  เรื่องเล่ากันทั้งหมดนี้พลอยฟังไม่มีเบื่อ และยิ่งใกล้ก าหนดวันเข้ามา พลอยก็ยิ่งเร่ง

วันเร่งคืนจะให้ถึงก าหนดงานเร็ว ๆ บางคืนคิดถึงแต่เรื่องจะเที่ยวงานจนนอนไม่หลับ และในเทศกาลเช่นนี้ 

ก็เป็นเวลาที่ชาววังจะต้องตระเตรียมเครื่องแต่งตัว ข้าวของเครื่องประดับ  ของบางรายที่เที่ยวจ าน าไว้ ก็

ต้องหาหนทางไถ่ถอนเอามาแต่งตัวให้ได้ .... 

 จากเรื่องส่ีแผ่นดินตอนดังกล่าวนี้ ฉายให้เห็นภาพการประกอบในพระราชพิธีโสกันต์ รวมถึงความ

ตื่นเต้น โกลาหนของสาวชาววังที่จะได้ร่วมในการพระราชพิธีโสกันต์เจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ซึ่ง

เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดราวสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้เพราะปรากฏความใน “ค าปรารภส านักพิมพ์” ของ

ส านักพิมพ์ดอกหญ้า ในการพิมพ์เรื่องส่ีแผ่นดินครั้งที่ 12 (2544, น. ค าปรารภส านักพิมพ์) ความว่า 

“หนังสือเรื่องส่ีแผ่นดินนี้ เริ่มด้วยแผ่นดินที่ 1 คือรัชกาลที่ 5 มี 18 บท …”  ความตอนที่อ้างอิงดังกล่าว

นั้นอยู่ในบทที่ 4 จึงเป็นเรื่องราวของการพระราชพิธีโสกันต์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 

ส่วนจะเป็นเจ้านายพระองค์ใดนั้น ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนและจาก “บาญชีตัดจุกรายพระนามแลนาม ผู้

ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก” นั้นมีทั้งหมด 60 คราว ทรงตัดจุกทั้งเจ้านาย

ชั้นสูง เชื้อพระวงศ์ ตลอดรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพาร ตั้งแต่คราวแรก พ.ศ. 2425 มี 3 พระองค์ คือ 

พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี พระองค์เจ้าอัจฉพรรณี และพระองค์เจ้าจุฑารัตน จนถึงคราวที่ 60 พ.ศ. 2453 

ซึ่งเป็นคราวสุดท้าย เป็นรายที่ 392  ทรงตัดจุกนายนับ มหาดเล็ก บุตรพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ  

ไกรฤกษ์) จึงนับได้ว่าเรื่องการพิธีโสกันต์ เกศากันต์ หรือการโกนจุกเป็นเรื่องราวที่ส าคัญในชีวิตช่วงหนึ่ง

ของคนไทย 

 พระราชพิธีโสกันต์นั้น เป็นการพระราชพิธีที่น่าสนใจ และไม่มีปรากฏอีกแล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้จาก

การศึกษาค้นคว้าของ นันทวัน  สาวนายน (2541, น. 21) ระบุว่า “จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ก็ได้จัด

พระราชพิธีโสกันต์พระองค์เจ้าอินทุรัตนา เมื่อ พ.ศ. 2474 นับเป็นพระองค์สุดท้ายท่ีได้จัดให้มีพระราชพิธี

นี้ขึ้นในประเทศไทย” อนุชนปัจจุบันจึงไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงพระราชพิธีดังกล่าว จะเรียนรู้ได้เพียงจาก

หลักฐานที่เป็นเอกสารเท่านั้น  

โคลงดั้นพระราชพิธีโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5  

 โคลงดั้นเรื่องโสกันต์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  5 เป็นพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จารึกพระราชพิธีโสกันต์เป็นโคลงดั้น เพื่อบรรยายถึงพระราช

พิธีดังกล่าวอย่างชัดเจน ท าให้อนุชนรุ่นหลังซึ่งมีความสนใจ ได้มีโอกาสศึกษาพระราชพิธีที่สูญไปแล้วนั้น

ได้อย่างกระจ่างชัด จึงนับเป็นเอกสารที่หายาก อีกทั้งยังทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี และนอกจากนั้น

ยังเป็นงานพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางกวีนิพนธ์ของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 19 พรรษาเท่านั้น ทรงพรรณนาถึงพระ

ราชพิธีโสกันต์ได้อย่างเห็นภาพชัดเจน ด้วยส านวนภาษาที่ตรงไปตรงมา กระชับ แต่เต็มไปด้วยจังหวะลีลา

แห่งค าและพระอารมณ์ขันที่แทรกอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ จึงนับเป็นพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นพระ
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อัจฉริยภาพของพระองค์ในเชิงวรรณศิลป์ได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารและบทความสดุดีบุคคลส าคัญ ได้พิจารณา

และคัดเลือกโคลงดั้นเรื่องโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  5 ออกพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีโสกันต์หรือตัดจุก โกนจุก คณะอนุกรรมการการจัดท าเอกสารและบทความสดุดี

บุคคลส าคัญ ได้อธิบายถึงเรื่องการตัดจุก โกนจุกไว้ในโคลงดั้นเรื่องโสกันต์ (2538, น. ค าน า) ความว่า 

  “คนไทยสมัยก่อนเมื่อเป็นเด็กจะไว้จุก ผมบริเวณกลางศีรษะจะไว้ยาวสามารถขมวดเป็น

จุกได้ ผมส่วนอื่นโกนเกล้ียง เด็กชายจะถักเปียหรือถักแกละแทน เมื่อเด็กอายุย่างเข้า 11, 12 หรือ 13 ปี 

ก็จะมีพิธีตัดจุกหรือโกนจุก แล้วไว้ผมและแต่งกายแบบผู้ใหญ่ต่อไป ความส าคัญของการโกนจุก คือเป็น

การแจ้งให้ตัวเด็กและญาติพี่น้องทราบว่า เด็กได้เปล่ียนสภาพจากเด็กเป็นวัยรุ่นแล้ว การประพฤติปฏิบัติ

ตัว หรือปฏิบัติต่อเด็กก็ต้องให้เหมาะสมกับวัยที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเข้ าสู่วัยรุ่นแล้ว งานนี้จะมีพิธี

ปฏิบัติมากมายและมีการสมโภชเล้ียงดู มีมหรสพฉลองครึกครื้น โดยเฉพาะพิธีตัดจุกเจ้านายซึ่งมีราชา

ศัพท์เต็มว่า โสกันต์ หรือเกษากันต์ ก็มีระเบียบปฏิบัติซับซ้อนย่ิงขึ้น” 

  ปัจจุบันมีเด็กไว้จุกไว้แกละให้เห็นน้อยมาก ประเพณีตัดจุก โกนจุก  จึงอาจจะสูญหายไปโดย

ปริยาย ประเพณีตัดจุก  โกนจุกนี้ หากมองในเชิงจิตวิทยาแล้วจะเห็นว่าคนโบราณมีวิธีการสอนให้เด็กที่จะ

เข้าสู่วัยรุ่นให้เตรียมตัว เตรียมใจ รู้จักการด าเนินชีวิตอย่ามีแบบมีแผน มีขั้นตอน ท าให้เด็กมีสติ รู้จักการ

ควรไม่ควร และทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างรู้แนวทางปฏิบัติที่จะไม่ล่วงล้ าสิทธิซ่ึงกันและกัน สัมพันธภาพของใน

ครอบครัวของสังคมสมัยก่อนจึงราบรื่น อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ ได้สะท้อนให้เห็นถึง “พระราชพิธีโสกันต์” อันเป็นประเพณีดีงามท่ีได้รับการ

สืบทอดมาแต่โบราณกาล และสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ 

การแต่งกาย เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และศึกษาระเบียบประเพณีโกนจุกที่ก าลังจะสูญหายไปจาก

วิถีชีวิตของคนไทย และประการส าคัญคือ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการแต่งค าประพันธ์ ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกด้วย 

 สาระจากโคลงพระราชนิพนธ์โสกันต์  

 โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 มีเนื้อหาโดยสรุป ดังมูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา โดยบุหลง  ศรีกนก (2550, น. 619-620) สรุปไว้ในหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี 

1 ชื่อวรรณคดี ดังนี้ 

 โคลงดั้นเรื่องโสกันต์หรือโคลงดั้นพระราชพิธีแห่โสกันต์ เป็นวรรณคดีจดหมายเหตุ ประกอบด้วย

ร่ายตอนต้นและตอนท้าย 2 บท โคลงดั้นวิพิธมาลี 92 บท และโคลงสุภาพ 2 บท พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์จบเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้ายขึ้น 12 ค่ า ปีวอกจัตวาศก จ.ศ.

1234 (พ.ศ.2415)  

 พระราชนิพนธ์ร่ายและโคลงตอนต้นพรรณนาความวิจิตรงดงามของพระบรมมหาราชวัง 

ประกอบด้วยพระมหาปราสาทราชมนเทียร ท้องพระคลัง พระราชอุทยาน ต าหนักเรือนหลวง และข้าราช

ส านักซึ่งพ านักอยู่ด้วยความสุขส าราญถ้วนหน้า แล้วจึงบรรยายความท่ีเป็นพระราชด าริให้จัดการแห่โสกันต์

เพื่อเป็นแบบอย่างสืบไป 
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 เริ่มจากโปรดให้เปล่ียนแปลงการแห่แหนกระบวนโสกันต์อยู่แต่ภายในพระบรมมหาราชวัง 

การละเล่นในพระราชพิธีท่ีใช้ผู้หญิงล้วน รวมท้ังจิงโจ้ (ทหารผู้หญิง) ยืนเรียงรายสองข้างทาง  

 จากนั้นทรงอธิบายล าดับการพระราชพิธี เริ่มด้วยวันแรกเวลาเย็นแต่งพระองค์เจ้ านายส าหรับเข้า

พระราชพิธีโสกันต์เสร็จแล้ว เชื้อพระวงศ์รับพระกรสู่เกยประทับพระเสล่ียงในกระบวนแห่ ซึ่งเป็นกระบวน

อิสริยยศ ทรงให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้ากระบวน เครื่องดนตรีที่บรรเลง การแต่งกายและอาวุธประจ าตัว  

 ต่อจากกระบวนการแต่งกายเป็นชนต่างภาษาแล้ว ถึงกระบวนแต่งเป็นต ารวจ กระบวนเครื่อง

ประโคม พระราชยานเสล่ียงกงและคู่เคียง ตามด้วยนางเชิญเครื่อง คุณเถ้าแก่ (คุณพนักงานฝ่ายในที่เป็น

ผู้ใหญ่) ตามด้วยกระบวนการละเล่นของหลวง ได้แก่ โมงครุ่ม กระอั้วแทงควาย แทงวิไส  

 เมื่อกระบวนแห่โสกันต์ถึงเกยเทียบพระราชยาน มีนางรับพระกรเจ้านายที่โสกันต์ไปยังมณฑลพิธี

สงฆ์ จนพิธีสวดมนต์จบ ตั้งกระบวนแห่กลับ การแห่เจ้านายที่จะโสกันต์มาฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

เช่นนี้ ท าอยู่ 3 วัน จึงมีพิธีโสกันต์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วเสด็จไปยังที่สรง จากนั้นจึงเปล่ียน

เครื่องทรงไปถวายเครื่องบริขารแด่พระสงฆ์ แล้วแห่กลับไปในการพิธีสมโภชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

เสร็จแล้วกลับออกมาแจกเงินแก่ท้าวนางและพนักงานทั้งปวงที่ปฏิบัติงานในพระราชพิธี 

 จากนั้นได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับการละเล่นสมโภชในงานโสกันต์ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้จัดผลัดเปล่ียน

เฉลิมฉลองรวม 4 คืน โดยคืนแรกมีละครผู้หญิงเล่นเรื่องจันทวงษ์ คืนที่สองแสดงงิ้วเรื่องสามก๊ก คืนที่สาม

แสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนแต่งงานพระไวย และคืนที่ส่ีเล่นเรื่องสังข์ทอง ตอนพระอินทร์ท้าหก

เขยพนันตีคลีและเจ้าเงาะถอดรูป ซึ่งแสดงได้ดีจนผู้คนที่มาดูการแสดงชื่นชมมาก  

 ในตอนท้ายทรงพระราชนิพนธ์สรุปความว่า การพระราชพิธีโสกันต์นี้เคยมีธรรมเนียมจัดในช่วง

หลังพิธีตรุษของทุกปี แต่ในครั้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้จัดก่อนพิธีตรุษ เนื่องจากมีพระราชกิจจะเสด็จฯประพาส

อินเดียและชวา จากนั้นจึงพระราชทานพรให้มีความรักความสามัคคีกันสืบไป แล้วจบด้วยร่ายทรงชี้แจง

มูลเหตุที่พระราชนิพนธ์ว่าทรงลองแต่งเล่น และเพื่อรักษาขนบการพระราชพิธีนี้ไว้มิให้สูญหาย 

ภาพสะท้อนสังคมด้านขนบ ธรรมเนียม ประเพณีจากโคลงพระราชนิพนธ์โสกันต์ 

 การบันทึกเรื่องราวพระราชพิธีโสกันต์ เป็นพระราชประสงค์ส าคัญที่สุดในการพระราชนิพนธ์โคลง

ดั้น เรื่องโสกันต์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องการบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธี

โสกันต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเฉพาะฝ่ายในให้คงอยู่ไว้ มิให้สูญหายไปในกาลภายหน้า ดังนั้นพระองค์จึงทรง

พระราชนิพนธ์ถึงขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม การแต่งกายทั้งของเจ้านายที่จะโสกันต์ และผู้เข้าร่วมพิธี 

กระบวนแห่ และการละเล่นของหลวง ไว้อย่างละเอียด ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพของพระราชพิธีดังกล่าวนี้

อย่างชัดเจน และที่ส าคัญคือ พระองค์ได้สะท้อนภาพบรรยากาศในการพระราชพิธีดังกล่าว ด้วยส านวนที่

เหมือนจะท าให้ผู้อ่านได้เข้าไปร่วมในพระราชพิธีด้วย  

 การพระราชพิธีโสกันต์ ในโคลงดั้นเรื่องโสกันต์ สะท้อนให้ส่ิงส าคัญด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. พระราชประสงค์ในการจัดพระราชพิธีโสกันต์ ในการพระราชนิพนธ์โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอรรถาธิบายถึงพระราชประสงค์ในการจัดพระราชพิธี ดัง

สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

  1.1 เพื่อเป็นเกียรติยศและศิริมงคลแด่เจ้านายผู้โสกันต์  เพราะการโสกันต์ที่มีกระบวน

แห่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งพระองค์ท่านทรงใช้ค าว่า “แห่โสกันต์” นั้น มีรายละเอียดขั้นตอนที่พิถีพิถัน
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ซับซ้อน การจัดพิธีการอย่างย่ิงใหญ่ ครบถ้วนสมบูรณ์จึงเป็นการเสริมส่งเกียรติยศเจ้านายที่เข้าโสกันต์ให้

ย่ิงขึ้นไปอีก อีกทั้งยังได้ผนวกส่ิงที่เป็นสวัสดิมงคลทั้งจากศาสนาพุทธและพรามหมณ์มาไว้ในพิธีเพื่อ

เจ้านายผู้โสกันต์  

  1.2 เพื่อแสดงความรักสามัคคีในหมู่คณะ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า การพระราชพิธีโสกันต์ 

หรือการแห่โสกันต์ที่เป็นพิธีอย่างใหญ่นั้น มีขั้นตอนพิธีการมากมาย จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก

พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชส านักทุกฝ่ายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ดังนั้นเมื่อมีการพระราชพิธี

ดังกล่าว จึงต้องการความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้พิธีการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดัง

ความว่า 

  1.3 เพื่อเป็นแบบอย่างและสืบทอดพระราชพิธีโสกันต์  ดังได้กล่าวมาแล้วว่า พระราชพิธี

โสกันต์ในอดีตเป็นพระราชพิธีที่ย่ิงใหญ่ สวยงามตระการตา โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาพการจัดริ้วขบวนแห่ที่

อลังการ สมพระเกียรติยศ มีผู้เข้าร่วมประกอบขบวนเป็นจ านวนร้อยคน รวมถึงขั้นตอนการประกอบพระ

ราชพิธี ความสวยงามของเครื่องแต่งกายและฉลองพระองค์ของเจ้านายที่จะโสกันต์ งานพระราชพิธีโสกันต์

นี้จัดเป็นพระราชพิธีส าคัญของเจ้านายในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีปัจจุบันหาดูไม่ได้อีกแล้ว  

 วัตถุประสงค์ของการจัดการพระราชพิธีโสกันต์ และการพระราชนิพนธ์ โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ของ

รัชกาลที่ 5 จึงเป็นไปเพื่อเป็นแบบอย่างและสืบทอดพระราชพิธีโสกันต์ไว้ ด้วยพระองค์ได้ทรงทราบถึง

ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดมาแต่โบราณเป็นอย่างดี  

 2. ก าหนดการพระราชพิธีโสกันต์ 

 โดยธรรมเนียมปฏิบัติจากโบราณราชประเพณีนั้น ระบุว่าจะตั้งการพระราชพิธีโสกันต์กันในเดือนส่ี 

ซึ่งจะมีการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ หรือพิธีตรุษ ดังความในโคลงบทที่ 90 ว่า “พระราชธิดากุมาร  

ก่อนน้นน ทุกองค์ก็โสกนนต์ พิธีตรุษ ส้ินแฮ” และมีปรากฏในกฎมนเทียรบาลบัญชีย่อพระราชพิธีว่า 

“เดือนส่ีการสัมพัจฉรฉินท์” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2513, น. 177-178) ทรง

เรียบเรียงไว้ในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

  ในการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์นี้ แต่เดิมมาก็ไม่มีเจ้านายเกศากันต์นอกจากพระเจ้าลูก

เธอโสกันต์ ต่อตกมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้าหลานเธอบ้าง หม่อมเจ้าใน

กรมซ่ึงเป็นที่ทรงคุ้นเคยโปรดปรานบ้าง โปรดให้มาเกศากันต์พร้อมกับพระเจ้าลูกเธอ นับว่าเป็นเกียรติยศ

ใหญ่ ต่อตกมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงโปรดให้หม่อมเจ้าในวังหลวงเข้ามา

โสกันต์ได้ในวังทั้งสิ้น  

 ส าหรับการพระราชพิธีโสกันต์ ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี

พระราชด าริให้จัดขึ้นในครั้งนี้ และทรงใช้เป็นฉากตลอดรวมทั้งบรรยากาศ ในการพระราชนิพนธ์โคลงดั้น

เรื่องโสกันต์  มิได้จัดในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ หรือพิธีตรุษ เนื่องจากพระองค์ต้องเสด็จพระราชด าเนิน

ไปชวาและอินเดีย ซึ่งเป็นการเสด็จฯ ไปต่างประเทศเป็นครั้งที่ 2 การพระราชพิธีโสกันต์ จึงต้องเล่ือนเข้า

มาก่อนการเสด็จพระราชด าเนินดังกล่าว  

 ในปี พ.ศ. 2543 มีการตีพิมพ์หนังสือ "เสด็จอินเดีย 2415" รวมท้ังต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ คือ 

King Chulalongkorn’s Journey to India 1872 ซึ่งเป็นรายงานของนายทหารอังกฤษผู้ตามเสด็จคือ E.B. 

Sladen และในปี พ.ศ. 2546 กัณฐิกา ศรีอุดม (2546) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
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ให้แปลหนังสือเรื่อง “India in 1872 : As seen by the Siamese” ของ Sachchidanand Sahai (ศ.สหาย) 

โดยมีชื่อภาษาไทยว่า “ร.5 เสด็จอินเดีย” ซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มนี้กล่าวถึงพุทธศักราชที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปประเทศอินเดียไว้ตรงกัน คือ พ.ศ. 2415 (ค.ศ.  

1872) สอดคล้องกับบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชด าริให้จัดการพระราชพิธีโสกันต์

ก่อนพิธีตรุษ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวพระองค์มีหมายก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินยังอินเดีย โดย

เรียงล าดับเวลาได้ดังนี้ คือก าหนดการพระราชพิธีโสกันต์ให้เสร็จส้ิน แล้วพระราชนิพนธ์โคลงดั้นเรื่อง

โสกันต์จนแล้วเสร็จในวันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ. 2415 จากนั้นจึงเสด็จพระราชด าเนินไปอินเดีย ในวันที่ 

18 ธันวาคม พ.ศ.2415 ทั้งนี้สอดคล้องตามที่ระบุไว้ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 

12 (2542, น. 5442) ว่า “เมื่อปีวอก พ.ศ.2415 โปรดเกล้าฯ ให้พวกผู้หญิงข้างในที่เรียกว่านางเถ้าแก่ 

เล่นระเบ็งแทนผู้ชายในงานโสกันต์พระเจ้าน้องยาเธอ”  

 3. เจ้านายที่โสกันต์ในพระราชนิพนธ์โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ 

 จากพระราชนิพนธ์โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ ในรัชกาลที่ 5 นั้นมิได้ระบุว่า เป็นการโสกันต์เจ้านาย

พระองค์ใด โดยปรากฏความแต่เพียงว่า 

 บทที่ 4  ปางทรงด าริห์ให้   แห่โส  กนนต์แฮ    

  พระอนุชในสาย    ศักดิ์ไท้     

  เพื่อพระเกียรติภิญโย   เจรอญย่ิง  ยศนา   

   เปนแบบแยบไว้ใช้  สืบไป 

 ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์ข้อความ  “พระอนุชในสาย ศักดิ์ไท้” ว่าเป็นพระอนุชา (น้องชาย) หรือ 

พระกนิษฐภคินี (น้องสาว) พระองค์ใด แต่เมื่อพระองค์ทรงใช้ค าว่า “โสกันต์” ก็จะเป็นการพระราชพิธี

ส าหรับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป 

 ความปรากฏในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม 12 โดยปัญญา นิตยสุวรรณ 

(2542, น.  5442) เรียบเรียงไว้ในเรื่อง “ระเบ็ง” ซึ่งเป็นการละเล่นของหลวงว่า แต่โบราณนั้นใช้ผู้ชาย

เล่น แต่มีครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้ผู้หญิงแสดงแทนผู้ชายในงานโสกันต์ เจ้านาย 5 พระองค์ ดังนี้ 

  การเล่นระเบ็งในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่น แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีวอก พ.ศ.2415  โปรดเกล้าฯ ให้พวกผู้หญิงข้ างในที่

เรียกว่านางเถ้าแก่ เล่นระเบ็งแทนผู้ชายในงานโสกันต์พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ 

(สมเด็จพระมหามหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส) พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ 

(กรมพระสมมติอมรพันธุ์) พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี) พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร (กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา) และพระเจ้าน้อง

นางเธอพระองค์เจ้าหญิงนงคราญอุดมดี รวม 5 พระองค์ด้วยกัน โดยแต่ละพระองค์มีพระประวัติโดยย่อ 

ดังนี้ 

 1. พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ (สมเด็จพระมหามหาสมณเจ้า กรมพระยาว

ชิรญาณวโรรส) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเจ้าจอมมารดาแพ 

ประสูต ิเมื่อวันที ่12 เมษายน พ.ศ. 2403 ในวันที่พระองค์ประสูตินั้นฝนตกหนักมากราวกับฟ้ารั่ว เหมือน

พระยานาคให้น้ าบริเวณกรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวได้ทรงตรวจดวงพระชะตาก าเนิดแล้ว 
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จะคงทรงล่วงรู้ถึงกาลอนาคตว่าพระราชโอรสพระองค์นี้  จะต้องได้เป็นใหญ่ในสังฆมณฑล จึงพระราชทาน

นามว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ โสกันต์เม่ือพระชนมายุ 12 พรรษา 

 2. พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ (กรมพระสมมติอมรพันธุ์) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ พระราชโอรสล าดับที่ 49 ในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหุ่น(ท้าวทรงกันดาล) เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2403 โสกันต์

เมื่อพระชนมาย ุ12 พรรษา 

 3. พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ

บรมราชเทวี) หรือที่ชาวบ้านเรียกพระนามว่า สมเด็จพระนางเรือล่ม มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าสุนัน

ทากุมารีรัตน์”เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรี

พัชรินทรมาตาเจ้า (จอมมารดาเปี่ยม) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403 เป็นพระ

เจ้าลูกเธอรุ่นเล็ก ล าดับที่ 50 ในจ านวนทั้งหมด 82 พระองค์ โดยรับราชการฝ่ายในเป็นพระภรรยาเจ้าใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระขนิษฐาร่วมพระโสทรทั้ง  2 พระองค์ ได้แก่ 

พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) และ พระองค์เจ้า

เสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) โสกันต์เมื่อ

พระชนมายุ 12 พรรษา 

 4. พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร (กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

จันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา พระนามเดิม พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร พระราชโอรส

พระองค์ที่ 51 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่จอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อวัน

อังคาร เดือนอ้าย แรม 13 ค่ า ปีวอกโทศก จ.ศ. 1222 (ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2403) โสกันต์

เมื่อพระชนมาย ุ12 พรรษา 

 5. พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าหญิงนงคราญอุดมดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงนง

คราญอุดมดี ประสูติประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 8 แรม 1 ค่ า ปีจอจัตวาศก จ.ศ.1224 (ในปีพุทธศักราช 

2405) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็ง ธิดาเจ้ากรมเกาหลีจีน โสกันต ์เมื่อพระชนมาย ุ10 พรรษา 

 4. พิธีการในพระราชพิธีโสกันต์ 

 ในงานพระราชพิธีวันแรก เมื่อใกล้เวลาจะเริ่มพระราชพิธีโสกันต์  พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จะ

ช่วยกันแต่งองค์ทรงเครื่องเจ้านายที่จะโสกันต์อย่างงดงามย่ิง ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ว่า  

 บทท่ี 9     สนับเพลาเชองเรื้อยสอด   ทรงกระสัน    

  ภูษิตทรงหางหงส์   จีบห้อย     

           ฉลององค์ตาดหิรัญ    เจียรบาด  รัดแฮ   

  เข็มขัดเพชรพร้อยสร้อย   ถักทอง 

 การแต่งกายของเจ้านายที่จะโสกันต์ให้งดงามถูกต้องตามประเพณีนั้น นับเป็นเรื่องส าคัญย่ิง  

 เมื่อแต่งพระองค์เรียบร้อยแล้ว จะเสด็จขึ้นเกยรอลงเสล่ียง เจ้าพนักงานกรับจะรัวกรับ เมื่อ

พนักงานแตรเป่าแตรหนึ่งครั้ง เป็นสัญญาณว่าเจ้านายที่จะโสกันต์ลงเสล่ียง เมื่อแตรครั้งที่สองดังขึ้นให้

กราบถวายบังคม เจ้าพนักงานบัณเฑาะว์ และกรับจะประโคมเสียง เมื่อแตรครั้งที่สามดังขึ้น เป็นสัญญาณ

ให้ขบวนแห่เริ่มเคล่ือนขบวน  
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 จากนั้นจะทรงบรรยายถึงผู้เข้าร่วมประกอบในกระบวนแห่ รวมทั้งหน้าที่และการแต่งกายอย่าง

ครบถ้วน ทรงให้รายละเอียดเกี่ยวกับการละเล่นของหลวงในขบวนแห่ว่าประกอบไปด้วย โมงครุ่ม กระอั้ว

แทงควาย แทงวิไส และการเล่นสิงโต ขบวนแห่น าพระราชยานกง ถึงเกยหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ทั้งสามวัน  และโสกันต์ในวันที่ส่ี  เจ้านายที่จะ

โสกันต์ก็จะเสด็จมาในกระบวนแห่เพื่อมาสดับพระพุทธมนต์ท้ังไปและกลับเช่นนี้จนครบสามวัน  

 ในวันที่ส่ี ซึ่งเป็นวันโสกันต์ ก็จะมีขบวนแห่ไปสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแต่เช้าตรู่ เมื่อถึงฤกษ์

อันเป็นมงคล โหรจะเป็นผู้ถวายพระฤกษ์จรดพระกรรบิด พระกรรไกร เมื่อเสร็จจากการโสกันต์แล้ว จะ

ทรงสรงน้ า ดังความว่า 

 บทที่ 55 น้ าหล่งงจากปากท้งง  ส่ีสัตว์  ซ่าแฮ    

     เหล่าพระขัติยวงษ์   ใหญ่ห้อม    

              รดน้ าเจริญสวัสด์ิ   ทุกพระ  องค์นา    

              พราหมณ์พรั่งสงงข์พร้อมน้อม            อ่วยผล 

 จากพระราชนิพนธ์ตอน “น้ าหล่งงจากปากท้งง  ส่ีสัตว์  ซ่าแฮ” นี้ แสดงให้เห็นว่าการโสกันต์ที่

พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยาย น่าจะเป็นการโสกันต์พระราชพิธีใหญ่ ท่ีมีการ

จ าลองเขาไกรลาส  เพื่อให้เจ้าฟ้าที่โสกันต์ได้สรงน้ าจากปากของสัตว์ที่จ าลองขึ้นประดับเขาไกรลาสได้แก่ 

ราชสีห์ ช้าง โค และม้า ซึ่งจะท าขนาดใหญ่พอสมควร สามารถพ่นน้ าที่ไหลลงมาจากเขาไกรลาสอันเป็นที่

ประทับของพระอิศวร พระเป็นเจ้าที่ส าคัญองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ ด้วยพระราชพิธีโสกันต์เป็นคติ

ความเชื่อและประเพณีที่ไทยรับมาจากศาสนาพราหมณ์  เมื่อมีการโสกันต์พระเจ้าลูกเธอที่ด ารงพระ

อิสริยยศเจ้าฟ้า ก็สมมุติให้เจ้านายผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งเป็นพระอิศวร เสด็จมาเป็นประธานในพิธีและ

ประทานพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง การสรงน้ านี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญ การพระราชพิธี

โสกันต์จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ลงสรงโสกันต์” 

 ส าหรับการจัดสร้างเขาไกรลาสจ าลองนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช (2544, น. 74) ได้บรรยาย

ภาพไว้ ในวรรณกรรมเรื่อง “ส่ีแผ่นดิน” โดยให้ “พลอย” ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่อง ดังความว่า 

  ย่ิงใกล้วันมีงานเข้าไปอีก ทั้งพลอยและช้อยก็อดรนทนไม่ไหว กลางวันว่างๆ ก็ต้องชวน

กันเล็ดลอดหนีจากต าหนัก แล้วออกทางประตูย่ าค่ าไปดูเขาสร้างเขาไกรลาสที่ข้าง ๆ พระที่นั่งอัมรินทร์ 

เริ่มดู ตั้งแต่เขาไกรลาสนั้นยังเป็นโครงไม้ไผ่สาน จนถึงเวลาที่เขาเอาแผ่นดีบุกหุ้มแล้วทาสีให้เหมือนศิลา

จริง ๆ ทุกครั้งที่ไปดูก็จะเห็นเขาไกรลาสอันเป็นที่สรงน้ าหลังโสกันต์นั้นผิดตาไปทุกครั้ง จนในที่สุดเม่ือใกล้

วันงานเข้า มณฑปใหญ่ยอดเขาก็สร้างเสร็จ บุษบกที่สรงก็เสร็จลงข้างๆ กัน เจ้าพนักงานเริ่มใส่ต้นไม้ต่าง ๆ 

และต่อท่อน้ าพุในเขา และกั้นราชวัตรปักฉัตรโดยรอบบริเวณเขาไกรลาส 

 เสร็จจากการสรงน้ าแล้วก็จะเปล่ียนเครื่องทรงเพื่อออกมาถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ 

พระสงฆ์ถวายอดิเรกแล้วลากลับ ต่อจากนั้นก็จะมีขบวนแห่กลับเพื่อรอเวลาสมโภชที่พระที่นั่งไพศาล

ทักษิณในเวลาเย็น  

 การสมโภชนั้น คือการเวียนเทียนสมโภชนั่นเอง เมื่อได้ฤกษ์โหรล่ันฆ้องเป่าสังข์ พราหมณ์จะเบิก

แว่นเวียนเทียนเวียนไปครบ 3 รอบก็เปล่ียนผ้าคลุมบายศรีให้ผู้ที่จะโสกันต์ถือไว้ แล้วเวียนเทียนต่ออีก 2 
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รอบรวม 5 รอบจึงท าพิธีดับเทียน ขณะที่เวียนนั้นพราหมณ์จะร่ายพระเวทไปด้วย เมื่อสมโภชเสร็จก็เป็น

อันเสร็จพิธี  

 จากนั้นก็จะเสด็จกลับโดยขบวนแห่จากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สู่พระราชวังที่ประทับ ก็เป็นอัน

เสร็จพิธี และมีการแจกเงินแก่ผู้เกี่ยวข้องในพระราชพิธีทุกคนมากน้อยตามล าดับความส าคัญของหน้าที่ท่ี

ได้รับมอบหมาย  

 ส่วนพระเกศาจากการโสกันต์นั้น วันรุ่งขึ้นก็อัญเชิญไปลอยแม่น้ า เป็นอันเสร็จพิธีโสกันต์อย่าง

ใหญ่ จะเห็นได้ว่าพระราชพิธีโสกันต์ตามแบบโบราณราชประเพณีนั้น มีรายละเอียดวิจิตรบรรจงในทุก

ขั้นตอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระอัจฉริยภาพ 

ถ่ายทอดพระราชพิธีอันวิจิตร ซับซ้อนนั้นผ่านค าประพันธ์ประเภทโคลงดั้น ออกมาได้อย่างชัดเจน  สมดังที่

พระองค์ทรงมีพระราชปรารภว่า  

 บทที่ 90         ซึ่งทรงด าริห์นี้เพราะ    ทราบธรรม  นยมนา    

  พระราชธิดากุมาร   กอ่นน้นน    

  ทุกองค์ก็โสกนนต์   พิธีตรุษ  ส้ินแฮ    

           แห่มากพึ่งต้งงช้นน   ผ่ายหลงง  

 ดังนั้นจึงนับได้ว่า โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางกวีของพระองค์  ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์

ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง  19 พรรษาเท่านั้น และนอกจากนี้ยังเป็นเอกสารที่หายากและมีคุณค่าสูงย่ิง

ในทางวัฒนธรรมประเพณี ที่ฉายภาพสะท้อนพระราชพิธีโสกันต์อย่าละเอียด ชัดเจนทุกกระบวนการ

ขั้นตอน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงพระราชพิธีดังกล่าวนี้ เพราะกล่าวได้ว่า “พระราชพิธีโสกันต์ เป็น

พระราชพิธีท่ีส้ินลมหายใจ” ไปแล้วในปัจจุบัน และหลงเหลือไว้เพียงความทรงจ าเท่านั้น 

อภิปรายผล 

 บทความเรื่อง “โสกันต์: พระราชพิธีแห่งความทรงจ า” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพระราชพิธี

โสกันต์โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านภาพสะท้อนสังคมจากบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อสะท้อน

เรื่องราวและวิถีชีวิตช่วงหนึ่งของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ซ่ึงเปน็ช่วงหัวเล้ียวหัวต่อจากความเป็นเด็กเข้าสู่วัยแห่ง

ความเป็นผู้ใหญ่ ดังความที่ปรากฏโดยคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารและบทความสดุดีบุคคลส าคัญ 

(2538, น. ค าน า) ความว่า “เป็นการแจ้งให้ตัวเด็กและญาติพี่น้องทราบว่า เด็กได้เปล่ียนสภาพจากเด็กสู่

วัยรุ่นแล้ว การประพฤติปฏิบัติตัวหรือการปฏิบัติต่อเด็กก็ต้องท าให้สมกับวัย ท่ีมีสภาพร่างกายและจิตใจ

เข้าสู่วัยรุ่นแล้ว นับว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งของคนไทยสมัยก่อน” เมื่อการตัดจุกมีความส าคัญ

ดังกล่าว จึงมีพิธีการปฏิบัติมากมายละเอียดลออ มีการสมโภชเล้ียงดูและมีการมหรสพฉลองครึกครื้น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงพิธีการตัดจุกเจ้านายซึ่งมีราชาศัพท์ว่า “โสกันต์” หรือ “เกษากันต์” ก็จะมีระบียบ

ปฏิบัติที่มีความย่ิงใหญ่ และซับซ้อนมากย่ิงขึ้นไปด้วย มีข้ันตอนพิธีการต่าง ๆ ท่ีประณีต สวยงาม มีเหตุมี

ผลตามความเชื่อรองรับ แม้ว่าปัจจุบันจะมิได้เห็นการพระราชพิธีโสกันต์อีกแล้วเพราะค่านิยมเกี่ยวกับการ

ไว้ทรงผมของเด็กไทยเปล่ียนไปตามสมัยนิยมตะวันตก แต่การศึกษาบทพระราชนิพนธ์โคลงดั้นเรื่อง

โสกันต์ ในรัชกาลที่ 5 นี้ ก็คงจะฉายภาพการพระราชพิธดีังกล่าวให้ตราตรึงไว้ในความทรงจ าได้เป็นอย่างดี 

และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้ตามสมควร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพยากรณ์วิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

คือกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และมีเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 0.876และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในกาวิเคราะห์

ข้อมูลเบ้ืองต้นเป็นสถิติเชิงพรรณานาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

การถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ในกลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานครมีการบริโภคอาหารส าเร็จรูปจ านวนมากและยอมรับนวัตกรรมเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์  ซึ่งผลการวิจัยแบ่ง

ออกเป็นการศึกษาออกเป็นแต่ละด้านคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์(X1) ด้านการน าสิ่งของมาใช้ใหม่(X2) ด้านวัตถุนิยม

(X4) ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป มีนัยส าคัญ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ Y= 0.750+ (0.064) 

X1 + (0.734) X2 + (0.385) X4 

ค าส าคัญ:  การยอมรับนวัตกรรม, บรรจุภัณฑ์, อาหารส าเร็จรูป 

 

Abstract 

This research aimed to study the influence of innovation adoption on instant food packaging acceptance 

of Gen Y consumers in Bangkok. This study was a quantitative research. The research sample was a group of Gen 

Y in Bangkok. The 400 people and included tools to research questionnaires, The questionnaire was used as the 

research tool with the reliability at 0.876. And validation of content from experts. The statistics used in check the 

data is descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation. The data were analyzed by using multiple 

regression analysis. The results showed that most consumers group. Gen Y in Bangkok have many food 

consumption and accept the innovation about packaging instant food. The result showed that creative (X1), reuse 

(X2) and materialism (X4) affecting food packaging products acceptance with significance level of 0.05. The 

prediction equation was Y = 0.750+ (0.064) X1 + (0.734) X2 + (0.385) X4.  

Keywords: innovation adoption, instant food packaging 
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บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นส่ิงส าคัญที่มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ยุคใหม่ เพราะใน

ปัจจุบันผู้คนต่างมีชีวิตที่เร่งรีบและมีจ ากัดการน าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการด ารงชีวิตจึงเป็นเรื่องที่

ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคล

และส่วนร่วม ประโยชน์ของเทคโนโลยีจึงมีหลากหลายด้านทั้งด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านธุรกิจ ซึ่ง

ผู้ผลิตสินค้าและบริการจะน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างผลผลิตของสินค้าให้ได้มาตราฐาน ช่วยลด

ต้นทุนทางการผลิต ช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ส่ิงที่เข้ามาช่วยพัฒนาสนับสนุนเทคโนโลยี คือ 

นวัตกรรมท่ีเป็นการน าเสนอความคิด วิธีการใหม่ ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงจากส่ิงที่เคยมีให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น

ให้กลายเป็นผลส าเร็จ ที่ส าคัญนวัตกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี โดยขยายขอบเขตการใช้ให้ขยาย

วงกว้างออกไปจนเป็นส่ิงที่ใช้กันเป็นเรื่องธรรมดา (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2521 : ออนไลน์)  

ในด้านของธุรกิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปได้มีการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย

ในการปรุบปรุง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหารให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของอาหารและป้องกัน

สินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเน่าเสีย โดยเน้นตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ท่ีทางผู้ผลิต

อาหารส าเร็จรูปให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์มากนั้นเป็นเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ถือเป็นภาพลักษณ์ของสินค้า 

เป็นตัวสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า เป็นกระบวนการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นส่วน

หนึ่งของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และการน าเอากลยุทธ์ทางการ

พัฒนาตัวบรจจุภัณฑ์มาช่วยปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ให้ดูแปลกใหม่นั้นจะส่งผลท าให้การตัดสินใจของ

ผู้บริโภคมากขึ้น ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือบรรจุภัณฑ์เปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนในสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร (ด ารงศึกดิ์ ชัยสนิท ; ก่อเกียรติ วิริยะกิจ

พัฒนา. 2537: 1-9) 

ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปในปัจจุบันก็มีการปรับปรุงพัฒนาอาหารส าเร็จรูปในรูปแบบ

ธรรมดาให้กลายเป็นอาหารส าเร็จรูปแบบพร้อมรับประทานโดยได้แนวคิดจากอาหารจานด่วนที่น ามาปรุง

แต่งโดยไม่ใส่สารกันบูดและบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย ระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารเริ่ม

ตั้งแต่ 7 วัน 1 เดือน ไปจนถึง 1 ปี แล้วแต่ประเภทของอาหารซึ่งในวงการผลิตอาหารส าเร็จรูปนั้นได้

เล็งเห็นว่าผู้คนในปัจจุบันนั้นไม่ค่อยมีเวลาและมีเวลาจ ากัด บางคนอาจไม่มีเวลาแม้แต่ออกจากบ้านหรือที่

ท างานจึงมีการผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานนี้ไว้เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่มีเวลาจ ากัดให้

เกิดความสะดวกมากขึ้น โดยเน้นที่บรรจุภัณฑ์ต้องง่ายต่อการใช้ รสชาติของอาหารอร่อย สะอาดและ

ปลอดภัยท าให้แพร่หลายและเป็นที่นิยมมากในระยะเวลารวดเร็ว (ฝ่ายวิจัยและการบริการข้อมูล สถาบัน

อาหาร. 2553 : ออนไลน์) 

วงการผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมทานจึงเล็งเห็นความส าคัญของสาเหตุนี้และได้มีการพัฒนา

สินค้าอาหารส าเร็จรูปที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีการน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสินค้าเพื่อท าให้สินค้าเกิดความสะดุดตาและ

น่าสนใจ ทั้งนี้ส่ิงที่ท าให้วงการผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปเป็นนิยมมากขึ้นไม่ใช่เพราะตัวสินค้าหรือบรรจุ

ภัณฑ์อย่างเดียว ยังรวมไปถึงพฤติกรรม ส่ิงแวดล้อม ค่านิยมและวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่แตกต่าง
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กันออกไปในแต่ละยุคสมัยที่เปล่ียนไป ส่งผลให้คนในรุ่นหนึ่งของสังคมมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ที่เข้า

มาช่วยกระตุ้นให้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอด 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับ

บรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในช่วงอายุ 18-35 ปี ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ว่าส่งผลมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของ

ผู้บริโภคกลุ่มคนสมัยใหม่ในช่วงอายุ 18-35 ปี ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่มคนสมัยใหม่

ในช่วงอายุ 18-35 ปี ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม Rogers and Shoumarker (1978) กล่าวถึง การยอมรับ

(adoption process) ว่าเป็นกระบวนการทางจิตของบุคคล เริ่มต้นด้วยการเริ่มรู้หรือได้ยินกับแนวคิดใหม่ 

และสิ้นสุดลงที่การตัดสินใจยอมรับและปฎิบัติกระบวนการคล้ายกับการเรียนรู้และการตัดสินใจ (learning 

and decision making) โดยแบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นรับรู้ (awareness)มีการ

รับรู้ข้อมูลหรือรับทราบข้อมูล รวมทั้งแนวความคิดใหม่แต่ขาดรายละเอียด การรับรู้อาจเกิดโดยบังเอิญ  

ขั้นที่ 2 ขั้นสู่ความสนใจ (interest)บุคคลเริ่มใส่ใจ และให้ความส าคัญแก่แนวความคิดใหม่ และแสวงหา

ความรู้ใหม่เพื่อหารายละเอียด แยกแยะความเป็นประโยชน์และความเหมาะสม ขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ตรอง 

(evaluation)บุคคลพยายามวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด น ามาเปรียบเทียบกับส่ิงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ค านึงถึงการรับแนวคิดใหม่ให้เข้ามาโดยมีทั้งผลดีและผลเสีย ขั้นที่ 4 ขั้นทดลองท า (trial)ขั้นนี้บุคคลจะ

แสวงหาข่าวสารเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ และผลการทดลองมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ

ที่ปฎิเสธหรือยอมรับ ขั้นที่ 5 ขั้นยอมรับ (adoption) บุคคลยอมรับ และตัดสินใจน าแนวความคิดใหม่ไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตหลังจากลองปฎิบัติ และเปรียบเทียบผลการปฎิบัติเป็นที่พอใจ  

แนวคิดเกี่ยวกับ Generation Y (Miller และ Washington, 2008) ให้ค าจ ากัดความของเจเนอ

เรชั่นวายว่า กลุ่มคนที่เกิดใน ช่วงปี ค.ศ. 1981 – 2000 ส่วน Reynolds (2005) อธิบายว่า เจเนอเรชั่น

วายเป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 ซึ่งการแบ่งกลุ่มประชากรตามช่วงอายุนั้น เป็น

เกณฑ์ที่นักวิชาการอเมริกันนิยมใช้ แต่การใช้เกณฑ์ นี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

(พสุ เดชะรินทร์, 2551) โดยสรุป เจเนอเรชั่นวายจึง หมายถึงประชากรที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 – 

1996 หรือระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2539 อันเนื่องมาจากเป็นช่วง ที่วิทยาการต่างๆ เจริญเติบโตก้าวหน้า

อย่างชัดเจน มีการคิดค้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย เกิดส่ือรูป แบบใหม่ชนิดต่างๆที่ใช้ในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ในสังคม โดยเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่นับเป็นคนรุ่นลูก ของเบ-บี้บูมเมอร์และ

เป็นพี่น้องกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และยังเป็นรุ่นที่เกิดในยุคเทคโนโลยีจนเรียกว่าได้อยู่ในโลกดิจิทัลจึงมี
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ความมั่นใจในตนเอง ประเมินทางเลือกต่างๆรอบคอบ และต้องการความรวดเร็ว(Yarrow ; 

O’Donnell,2009) 

แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อมรรัตน์ สวัสดิทัต (2534 : unpage) กล่าวว่า การบรรจุภัณฑ์ คือ 

ระบบรวมในการเตรียม สินค้าส าหรับการขนส่ง จัดจ าหน่าย เก็บรักษาและตลาด โดยใช้ค่าใช้จ่ายที่

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ความต้องการของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้สินค้าอาจบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่หนึ่งหรือ

หลายชนิด โดยบรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้มีตั้งแต่ ขวด หลอด กระป๋อง ห่อ ถุง กล่อง ถ้วย ลัง ฯลฯ โดยท ามาจาก

วัสดุต่าง ๆ กัน อาทิ กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะหรือไม้   

ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร  คงเจริญเกียรติ (2541 : 8-9) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

อาหารแปรรูปมีความสอดคล้องกับวิทยาการ 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิค และด้านการตลาด จ าแนกได้ดังนี้ใน

ด้านของเทคนิค คือ มีการบรรจุใส่ การปกป้องคุ้มครอง การรักษาคุณภาพอาหาร การขนส่ง การวางจัด

จ าหน่าย การรักษาส่ิงแวดล้อม ส่วนทางด้านของการตลาด คือ การส่งเสริมการขาย การแสดงข้อมูลของ

อาหาร การตั้งราคาขายได้สูงขึ้น การเพิ่มปริมาณการขาย ให้ความถูกต้องรวดเร็ว และการรณรงค์  

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค(Schiffman and Kanuk, 1987 : ออนไลน์ ) ให้ความหมายว่า

พฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการใช้ การซื้อ การประเมิน การบริโภค 

บริการและแนวคิดที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ ซึ่งโมเดลพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดขึ้น

จากส่ิงเร้าที่ท าให้เกิดความต้องการในความรู้สึกนึกคิดท าให้เกิดการตอบสนองในการตัดสินซื้อของ

ผู้บริโภค 

 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ตอบสนองที่

ถูกต้องกับส่ิงเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ยังเน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา คือโยงความสัมพันธ์

จากส่ิงเร้าต่างๆที่ท าให้เกิดความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่เกิดขึ้น (กรมวิชาการ. 2544 : 6-7 ; อ้างอิงจาก 

Davis. 1973) 

 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม มีแนวความคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงที่มนุษย์

มีติดตัวตั้งแต่เกิด ผู้ที่สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู้ที่มีสัจการแห่งตน คือรู้จักตนเอง 

พอใจตนเอง และใช้ศักยภาพของตนตามความสามารถความคิดสร้างสรรค์ท่ีตนเองได้มา ซึ่งขึ้นอยุ๋กับการ

สร้างสภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้ออ านวย ประกอบด้วยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความม่ันคงของจิตใจ 

ความปรารถนาที่จะเปิดกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ (กรมวิชาการ. 2544 : 6-7 ; อ้างอิงจาก Davis. 

1973 : ออนไลน์) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

                            
 

 

 

  

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุ

ภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่มคน Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการ

วิจัยในครั้งนี้เป็น ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ขั้นตอนดังนี้ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ยอมรับ

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบประชากร จึงได้ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างตามสูตร(กัลยา วานิชบัญชา,2552. 16) n =
(1.96)2

4(0.05)2
 = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง หรือ

ประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส าหรับ

งานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับ

บรรจุภัณฑ์อาหารส าเสร็จรูปและเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึง

ใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง(Screen 

Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุ

ภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่มคน Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหารเลือก

ซื้ออาหารส าเร็จรูป ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ตอน

ที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป  
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1.ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยการศึกษาอิทธิพล

การยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่มคน Gen Y ในเขต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนงานวิจัยที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอ

ค าแนะน าและท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการศึกษา  

 2.การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า(Rating scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซี่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.876แสดงว่าเป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง 

และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ และสถานะภาพ โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ส่วนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage)ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป 

โดยหาค่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ส่วนที่ 4 วิเคราะ

หืข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป โดยค านวณหาค่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใน

การหาอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่ม Gen 

Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูปด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมุติฐานรอง(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ตาม แนวทางของประสพชัย พสุนนท์

(2553) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพหุเส้นตรงโดยการตั้งสมมติฐานดังนี้ 
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สมมติฐาน 

 1.1 อิทธิพลการยอมนวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 1.2 อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมด้านการน าส่ิงของกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการ

ยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 1.3 อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมด้านศักยภาพส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป

ของผู้บริโภคกลุม่ Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 1.4 อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมด้านวัตถุนิยมส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป

ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 1.5 อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมด้านการเป็นสูนย์กลางส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 1.6 อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมด้านความสุขส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป

ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

(ร้อยละ 62.5) อายุระหว่าง 18-25 ปี (ร้อยละ 64.8)การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 70 ) มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา(ร้อยละ 54.2) มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 53.5) มีสถานะโสด(ร้อยละ 84.2) 

 ส่วนที่2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปประเภทอาหารจานเดียว/แกงถุงส าเร็จรูป (ร้อยละ 41.2)

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกซื้อเป็นแบบถุงพลาสติก/กล่องพลาสติก (ร้อยละ 52)บุคคลที่มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซื้ออาหารส าเร็จรูปมาจากความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 66.5)สถานที่ท่ีเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป

คือร้านค้าสะดวกซื้อ (ร้อยละ 41.8)เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปคือประหยัดเวลา (ร้อยละ 21)ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารส าเร็จรูปจากโทรทัศน์ (ร้อยละ 29)และเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปมาจาก

ชื่อเสียงของตราผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 76.2) 

 ส่วนที่ 3  ระดับความเห็นเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับการยอมรับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปด้านความคิดสร้างสรรค์ 

(Mean=3.74 และ S.D.=0.72)ด้านการน า ส่ิงของมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ (Mean=3.96 และ 

S.D.=0.66) ด้านศักยภาพ (Mean=3.89และ S.D.=0.62)ด้านวัตถุนิยม(Mean=4.05 และ S.D.=0.75)

ด้านการเป็นศูนย์กลาง(Mean=3.91และ S.D.=0.71)ด้านความสุข(Mean=4.06 และ S.D.=0.55)โดย

ใช้เกณฑ์3.51-4.50คือการยอมรับนวัตกรรมมาก 
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 ส่วนที่ 4 ระดับการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่

ในระดับยอมรับในบรรจุภัณฑ์มาก (Mean=4.18 และ S.D.=0.67) โดยใช้เกณฑ์ 3.51-4.50 คือการ

ยอมรับในบรรจุภัณฑ์มาก 

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผล

ต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหขุองบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการเลอืกซื้ออาหารส าเร็จรูป 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean Squares F Sig 

การถดถอย(Regression) 125.267 6 20.878 142.273 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residual)   57.671 393 147   

Total 182.938 399    

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์

อาหารส าเร็จรูปในกลุ่มGen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 6ด้านได้แก่ ด้านความคิด

สร้างสรรค์ ด้านการน าส่ิงของมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์  ด้านศักยภาพ ด้านวัตถุนิยม ด้านการเป็น

ศูนย์กลาง ด้านความสุข ส่งผลต่อการยอมรับในบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง

เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะพบว่าด้านที่

ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์นั้นดังปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรปู 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  0.750 0.202  3.709 0.000 

ด้านความคิดสร้างสรรค ์ X1 0.060 0.027 0.064 2.258 0.025 

ด้านการน าส่ิงของมาใช้

ใหม่อย่างสร้างสรรค ์

X2 0.749 0.175 0.734 4.289 0.000 

ด้านศักยภาพ X3 -0.17 0.035 -0.015 -0.480 0.631 

ด้านวัตถุนิยม X4 0.275 0.084 0.385 3.283 0.001 

ด้านการเป็นศูนย์กลาง X5 -0.153 0.117 -0.161 -1.309 0.191 

ด้านความสุข X6 -0.049 0.054 -0.040 -0.901 0.368 

R=0.827, R Square= 0.685, Adjusted R Square= 0.680, Std Error of the Estimate =0.38307 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการน าส่ิงของมาใช้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์ ด้านวัตถุนิยมนั้น เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการยอมรับในบรรจุภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูป โดยค่า B เป็นค่าที่เราน ามาเพื่อใช้สร้างสมการพยากรณ์ซึ่งต้องดูจากค่า Sig ที่อยู่ในช่วงไม่เกิน

ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อดูจากตารางค่า t ท าให้ทราบว่าตัวแปรอิสระของการยอมรับนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อ

การยอมรับบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม Gen Y นั้นมีเพียง 3 ด้านที่มีความสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบที่ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์

อาหารส าเร็จรูปGen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหารนคร ทั้ง3ด้าน ดังนี้  Y = 0.750+ (0.064) X1 + 

(0.734) X2+ (0.385) X4 เมื่อ Y   แทน การยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป  X1  แทนการยอมรับ

นวัตกรรมปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์  X2  แทนการยอมรับนวัตกรรมปัจจัยด้านการน าส่ิงของมาใช้ใหม่
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อย่างสร้างสรรค์  X4  แทนการยอมรับนวัตกรรมปัจจัยด้านวัตถุนิยม ที่ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์

อาหารส าเร็จรูป  

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การยอมรับนวัตกรรมปัจจัยทั้ง 3 ด้านนั้น ส่งผลต่อการ

ยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึงทั้ง

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการน าส่ิงของกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ และด้านวัตถุนิยมนั้นส่งผลท า

ให้เกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ของอาหารส าเร็จรูป โดยพิจารณาจากค่า R = 0.827 และค่าของ R2 = 

0.680 แสดงให้เห็นว่าค่าของตัวแปรทั้งสามตัวนั้นมีความแม่นย าในระดับที่ดีในการยอมรับนวัตกรรมที่

ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของกลุ่ม Gen Yที่ส่งผลต่อการเปล่ียนคือเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงนวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่จะท าให้เกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์อาหารส า เร็จรูป

มากขึ้น และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่3 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดลอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจยั 

ด้านความคิดสร้างสรรค ์ สนับสนุน 

ด้านการน าส่ิงของมาใชใ้หม่อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุน 

ด้านศักยภาพ ไม่สนับสนุน 

ด้านวัตถุนิยม สนับสนุน 

ด้านการเป็นศูนย์กลาง ไม่สนับสนุน 

ด้านความสุข ไม่สนับสนุน 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 1.จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปประเภทอาหารจานเดียว/แกงถุงส าเร็จรูป  ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่

เลือกซื้อเป็นแบบถุงพลาสติก/กล่องพลาสติก โดยมาจากความชอบส่วนตัว สถานที่ที่เลือกซื้อคือร้านค้า

สะดวกซื้อ เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปคือประหยัดเวลา ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารส าเร็จรูป

จากโทรทัศน์ และเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปมาจากชื่อเสียงของตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการข้อมูลข้างต้นนั้น

สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับ Generation Y ที่กล่าวไว้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาในยุคของ

เทคโนโลยี มีความมั่นใจในตนเอง และต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว มีความรอบคอบและ

รู้จักประเมินทางเลือกที่ให้ความคุ้มค่ากับตนเองมากที่สุด (Yarrow ; O’Donnell, 2009) จึงท าให้เกิด

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นจะส่ิงเร้าที่กระตุ้น

ความต้องการในความรู้สึกนึกคิด(Schiffman and Kanuk, 1987 : ออนไลน์) 

 2.จากผลการศึกษาการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปกลุ่ม Gen Y ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ยอมรับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์มากระดับการยอมรับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ทั้ง 3 ด้านนี้ คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Mean=3.74 และ S.D.=0.72)ด้านการน าส่ิงของมาใช้

ใหม่อย่างสร้างสรรค์ (Mean=3.96 และ S.D.=0.66) ด้านวัตถุนิยม (Mean=4.05 และ S.D.=0.75) 

จากการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของ (Rogers and Shoumarker, 
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1978) ที่กล่าวไว้ว่า การยอมรับ(adoption process) เป็นกระบวนการทางจิตของบุคคล เริ่มต้นด้วยการ

เริ่มรู้หรือได้ยินกับแนวคิดใหม่ และส้ินสุดลงที่การตัดสินใจยอมรับและปฎิบัติกระบวนการคล้ายกับการ

เรียนรู้และการตัดสินใจ ในด้านของบรรจุภัณฑ์นอกจากการเกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่แล้วในด้านความคิด

สร้างสรรค์ก็ถือเป็นตัวกระตุ้นให้บรรจุภัณฑ์ของอาหารส าเร็จรูปนั้นได้ซึ่งจากทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับ

ความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยมนั้นหมายถึงการเรียนรู้ ตอบสนองที่ถูกต้องเน้นความสัมพันธ์ทาง

ปัญญาที่เชื่อมโยงเข้ากับส่ิงใหม่ๆ(กรมวิชาการ. 2544 : 6-7 ; อ้างอิงจาก Davis. 1973) เมื่อเกิดความ

ความสร้างสรรค์จึงส่งผลให้การน ามาใช้ท่ีเกิดประโยชน์โดยทางด้านการน าส่ิงของมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์

สอดคล้องกับทฤษฎีทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยมคือการน าศักยภาพของตนออกมาใช้ตาม

ความสามรถที่ข้ึนอยู่กับการสถานการณ์และความต้องการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ(กรมวิชาการ. 2544 

: 6-7 ; อ้างอิงจาก Davis. 1973 : ออนไลน์) ด้านวัตถุนิยมคือการหาวิธีในการดึงดูดความสนใจจาก

ผู้บริโภคมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านของบรรจุภัณฑ์ ที่ท าให้บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วย

กระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภคได้เนื่องจากตัวของผลิตภัณฑ์เองนั้นไม่สามารถค้นหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

กว่าเดิมได้มากนัก และลักษณะของตัวสินค้าที่เปล่ียนเป็นสินค้าสะดวกซื้อจึงมีการเอากลยุทธ์ทางด้านการ

พัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์มาใช้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวของสินค้าเอง และอยู่ใน

รูปลักษณ์ของพนักงานกับสินค้าขายเงียบ คือ ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นตัวขายสินค้าด้วยตนเอง(ด ารงศักดิ์ ชัย

สนิท ; และก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา. 2537 : 1-9) 

 3. จากผลการศึกษาการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรปู พบว่าอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรม

ส่งผลต่อการยอมรับบรรจุภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปของกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จากปัจจัยท้ัง 3 

ด้าน คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการน าส่ิงของมาใช้ใหม่ และด้านวัตถุนิยม กล่าวคือ ผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปมาก ซึ่งหมายความว่า บรรจุภัณฑ์ถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ

ของผู้บริโภค ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ารวมไปถึงการยอมรับในนวัตกรรมใหม่ๆของบรรจุภัณฑ์

ต่างๆที่ใช้บรรจุอาหาร ท่ีมีความสวยงาม สะอาด ตลอดจนท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเชื่อมั่นในการบริโภค

สินค้าสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ของ (ปุ่น คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ, 2541 : 

7-8) ที่กล่าวไว้ว่า บรรจุภัณฑ์นั้นถือเป็นทั้งศาสตร์และศลิป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าในการจัดจ าหน่ายเพื่อ

สนองความต้องการของผู้ซ้ือหรือ ผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่เหมาะสมศาสตร์และศิลป์ในนิยามของบรรจุภัณฑ์ 

คือ การน าความรู้ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้หลายๆสาขามาประยุกต์ใช้ท้ังด้าน

เทคโนโลยีอาหารเฉพาะทาง พร้อมศึกษาวิธีการถนอมอาหารให้ได้ตามก าหนดเวลาที่ต้องการ และยังต้อง

ใช้ความรู้ทางด้านการตลาด การขนส่ง เพื่อประเมินเวลาสินค้าที่จะคงอยู่ในตลาดและสามารถบริโภคได้

หมดก่อนอาหารแปลงสภาพจนบริโภคไม่ได้  นอกเหนือจากศาสตร์ข้างต้นนี้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็

เป็นสาขาหนึ่งของพานิขยศิลปที่ต้องออกแบบให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางด้านการตลาดได้ก าหนดไว้ 

เพื่อว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ นั้นจะได้รับการยอมรับและซื้อซ้ าหลายๆครั้งจนเป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรวิจัยเชิงคุณภาพ

ควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลายมุมมองมากกว่าศึกษาวิจัยเชิงเดียว ควรศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริโภคเพิ่มในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น 

รวมท้ังศึกษานวัตกรรมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากอาหารส าเร็จรูป และควรศึกษากลุ่ม 

Generation อื่นๆนอกเหนือจากกลุ่ม Gen Y ยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม Generation X, Generation Z เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ครอบคลุมและแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ให้

ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนผู้ท าวิจัยจนท าให้ผลการวิจัยครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 

400 ชุดใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเครื่องมือท่ีใช้ใน

การวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.903 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Website(X1) 

ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Facebook (X2) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Blog (X3) ปัจจัย

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Instagram(X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

และสมการพยากรณ์คือ  Y = 0.636 + (0.130)x1 + (0.266)x2 + (0.171)x3+ (0.287)x4 

ค าส าคัญ   : การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, การรับรู้ตราสินค้า 

 

Abstract 

                  The purpose of this research was to investigate the influence of social media in public relation on 

Maybelline brand awareness of female Gen Y in Bangkok. This study was a survey research in which questionnaire 

was used as an instrument to collect data from 400. That configuration the prediction equation by using quantitative 

methodology. The research sample was female consumers in Bangkok. The research instrument was questionnaire 

with reliability 0.903. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that public relation 

through media on Website (X1) public relation through media on Facebook (X2) public relation through media on 

Blog (X3) public relation through media on Instagram (X4) which affecting brand awareness (Y) with a 

significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 0.636 + (0.130) x1 + (0.266) x2 + (0.171) x3+ 

(0.287) x4 

Keywords: public relation, social media, brand awareness 
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บทน า 

   การส่ือสารข้อมูลในสมัยก่อนมนุษย์มีการส่ือสารข้อมูลที่เรียบง่าย เป็นเพียงการพูดปากต่อ

ปากหรือการใช้โทรเลข และโทรศัพท์ จนกระทั่งปัจจุบันมีการน าอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการส่ือสาร ท าให้

มนุษย์มีการรับส่ง และแบ่งปันข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์มากย่ิงขึ้นท าให้เกิดการติดต่อส่ือสาร

ช่องทางใหม่ๆ มีการเข้าถึงและรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วสามารถน าเสนอในรูปแบบส่ือประสม

(Multimedia) ส่ือสังคมออนไลน์จึงถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการส่ือสารอย่างไร้ข้อจ ากัดทั้งในด้านของเวลาและสถานที่ และก่อให้เกิดการ

รับรู้ได้ในทันที (ฐิติมา เทพญา, 2555) 
       การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เป็นกิจกรรมหรือการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่

ดี สร้างการรับรู้และเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเกิดความชื่นชอบต่อผลิตภัณฑ์  จน

น าไปสู่ความเชื่อมั่นที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด และเป็นที่นิยม

อย่างมาก ในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์  มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง

รุนแรง เพราะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยทีที่ทันสมัยและพฤติกรรมผู้บริโภค มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว 
       กลุ่มของคนที่เกิดมาพร้อมกับยุคที่เทคโนโลยีต่างๆเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งชีวิตประจ าวัน คือกลุ่มของ Generation Y เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 1981-2000 มีขนาดใหญ่เกือบ

1 ใน 3 ของประเทศ เป็นกลุ่มที่มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี ต้องการการยอมรับในสังคม และให้

ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแต่งหน้าและเครื่องส าอางเป็นส่ิงที่สามารถสร้าง

ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ และยังสร้างความม่ันใจในการใช้ชีวิตคนกลุ่มดังกล่าว โดยมีการค้นหาข้อมูล

นี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

       ปัจจุบันการแต่งหน้าเป็นส่ิงที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้หญิงจ านวนมากเพื่อความสวยงาม 

เสริมความมั่นใจ ปกปิดจุดบกพร่องแทนการศัลยกรรมที่ต้องเสียเงินและมีความเส่ียงสูง ซึ่ง "Maybelline" 

จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องส าอาง Drug Store โดยแบรนด์ที่มุ่งท าการตลาดหลากหลายช่องทางรวมถึงด้านส่ือ

สังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีการบริหารด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรผู้บริโภค

ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม GenerationY ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้

ด้วยตัวเอง 

       จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาที่จะศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา สินค้า  Maybelline ของกลุ่มผู้หญิง  Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่และมีความหลากหลายของประชากรสูง จึงเป็น

ที่น่าสนใจในการท าการศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่ือสาร

ทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 

 

 

 

 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1506 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline 

ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

          การติดต่อส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการส่ือสาร

ตลาดซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดที่ต้องใช้การส่ือสารหลายรูปแบบกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเช่นการโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการ

ขายและการประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการส่ือสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มาท างานร่วมกัน เพื่อให้การ

ติดต่อส่ือสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่างๆ (ศิวฤทธ์ิ 

พงศกรรังศิลป์, 2555) 

แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า 

          เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้วผู้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคยในสินค้านั้น ท าให้สินค้า

เป็นที่น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่ง

ผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคไม่มีการตระหนักถึงตราสินค้ามา

ก่อน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)  

         แนวความคิดการท าการตลาดแบบ Social Media Marketing (SMM) 

         Social Media Marketing เป็นการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีก าลังต้นทุนการผลิตค่อนข้าง

ต่ าแต่มีศักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรที่ท าการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้

อย่างตรงเป้าหมายแบบตัวต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ 

Social Media ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แบบปัจจุบันทันด่วน รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ (สยุมพร 

ธรรมเสน ,2557) 

 

วิธีการด าเนินวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษา และการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ คื อก ลุ่ มผู้ บ ริ โ ภค เพศหญิ ง ใน เ ขต

กรุงเทพมหานคร  
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        1.2 ก ลุ่มตั ว อ ย่ า งที่ ใ ช้ ใ น วิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ ก ลุ่ มผู้ บ ริ โ ภค เพศหญิ ง ใ น เ ขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร  

 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน

ในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ 

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้

เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ใน

เรื่องนั้นๆของผู้ท าวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling 

2.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลาย ค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประสัมพันธ์ส่ือสังคม

ออนไลน์ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y 

ประกอบด้วย ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆได้แก่ ด้านความ

ต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล ด้านการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของส่ือ 

ด้านส่ือที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า จ านวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิง 

Gen Y ในตราสินค้า Maybelline โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ

วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า Maybelline โดยการประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y  ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ จ านวน 3 ข้อ และ

ก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็น

การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert 

scale (ธานินทร์ศิลป์จารุ, 2552) 

ส่วนที่ 5 ค าถามใหแ้สดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่

มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จ านวน1ข้อเป็น

ค าถามปลายเปิด 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาเรื่อง

ดังกล่าว โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้ว

น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอ

ค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการศึกษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.903 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้าง

สูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย

ละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดย

การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่า

ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้า Maybelline โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มเพศ

หญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์

, 2553) 
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ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 16 – 21 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 49.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84.3 การศึกษาจบในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.5 

อาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.8 มีรายได้น้อยกว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 49.8 

ส่วนที่ 2 ในการวัดระดับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครื่องส าอางผ่านเว็บไซต์มากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 33.5 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สินค้าเครื่องส าอางมากที่สุดคือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 27.8 

สาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางมากที่สุดคือคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 36.5 เครื่องส าอางที่กลุ่ม

ตัวอย่างใช้มากที่สุดคือมาสคาร่า คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Drug 

Store คิดเป็นร้อยละ 53.8 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อเครื่องส าอางต่อครั้งคือ 301 – 500 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 59.3 ซึ่งความถี่ในการซื้อเครื่องส าอางส่วนใหญ่คือ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 80.0 โดย

มีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Instagram คิดเป็นร้อยละ 54.0 ส่ือออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุดคือ 

Facebook คิดเป็นร้อยละ 39.5 และส่ือออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ 

Facebook คิดเป็นร้อยละ 45.0 

ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า

Maybelline ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูล

ข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของส่ือ ความน่าสนใจของการ

น าเสนอผ่านส่ือ และการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้สินค้า 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคม

ออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean=3.786 และ S.D.=0.623) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 

6 ด้าน พบว่า การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean=3.784 และ S.D.=0.675) การรับรู้ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 3.858 และ S.D. = 0.761) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Blog (Mean =3.792 และ S.D.=0.697) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean =3.843 

และ S.D.=0.721) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean=3.788 และ S.D.=0.679)   

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Maybelline ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ) Mean = และ 4.05 S.D. = 0.706 ( และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่าท่านสามารถรับรู้ตราสินค้า Maybelline จากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์) Mean=

และ 3.95 S.D.= 0.820 ( ท่านสามารถสังเกต รูปลักษณ์ของสินค้า Maybelline จากการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์)Mean =และ 4.05 S.D.= 0.931( และท่านสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์ Maybelline จากการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ )Mean= และ 4.18 S.D.= 0.875(  ซึ่งผลจากการพิจารณารายข้อ 

แสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นในการรับรู้ โดยการสังเกต และสามารถจดตราสินค้า Maybelline ได้

เป็นอย่างดี 

ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้

ในตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุ )Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ใน

กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares       df MeanSquare          F Sig. 

การถดถอย (Regression)        108.250       6    18.042      70.060 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residual)        121.204 393      0.258   

รวม 209.453          399   

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผล

ต่อการรับรู้ในตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 ปัจจัย 

ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์

ผ่าน Blog การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์ผ่านLine การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

YouTube ทั้ง 6 ปัจจัยนี้ ส่งผลต่อการรับรู้ ในตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ใน

กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์เป็นตัวแปร  

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.090 0.156  6.999 0.000 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website X1 0.173 0.053 0.187 3.245 0.001 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook X2 0.381 0.073 0.365 5.224 0.000 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog X3 0.181 0.064 0.178 2.842 0.005 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram X4 0.211 0.073 0.214 2.911 0.004 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line X5 -0.062 0.065 -0.113 -1.718 0.087 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube X6 -0.112 0.065 -0.059 -0.954 0.340 

R = 0.70, R Square = 0.48, Adjusted R Square = 0.48, Std. Error of the Estimate = 0.40 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผล

ต่อการรับรู้ในตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 ปัจจัย ประกอบ

ไปด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์

ผ่าน Blog ด้านประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ด้านการประชาสัมพันธ์

ผ่าน YouTube ดังปรากฏในตารางที่ 3  

 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Maybelline ของกลุ่ม

เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

 Y ̂ = 1.090+ (0.187)X1 + (0.365)X2 + (0.178)X3 + (0.214)X4 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคในตราสินค้า Maybelline 

ของกลุ่มเพศหญิง Gen Yในกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook การประชาสัมพันธ์ผ่านBlog ด้าน
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ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านLine ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube 

มากจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา สินค้า Maybelline มากยิ่งขึ้น และสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจัย 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline 

สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline 

สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Blog ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline 

สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Instagram ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline 

สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ ส่ือออนไลน์ผ่ าน Line ไม่ ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline 

ไม่สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน YouTube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline 

ไม่สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ ส่ือ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถรับรู้การ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครื่องส าอางผ่านทางการเข้าชม Website (ร้อยละ 33.5) เมื่อเกิดการรับรู้การมี

ตัวตนของตัวสินค้าแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องส าอางซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจใช้เครื่องส าอางก็คือ Blogger (27.3) ซึ่งจะท าการน าเครื่องส าอางมาทดลองและเปรียบเทียบ

คุณภาพสินค้ากับตราสินค้าอื่นๆ ซ่ึงคุณภาพตราสินค้าเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

(36.5) เครื่องส าอางส่วยใหญ่ของตราสินค้า Maybelline ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็ยังคงเป็นมาสคาร่า 

(58.5) ที่เป็นสินค้ายอดนิยมของตราสินค้า Maybelline โดยนิยมซื้อเครื่องส าอางผ่านช่องทาง Drugstore 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอางแต่ละครั้งอยู่ที่ 301-500 บาท (49.3) และมีความถี่ในการซื้อ

เครื่องส าอางแต่ละครั้งอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน ซึ่งส่ือออนไลน์ Instagram ก็เป็นส่ือที่สามารถรับรับรู้

ข่าวสารด้านโปรโมชั่นผ่านส่ือชนิดนี้ (54.0) ส่ือที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากที่สุดยังคงเป็น Facebook 

(39.5) ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมอีกท้ัง Facebook (45.0) ก็ยังเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางมากที่สุดเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดการท าการตลาดแบบ 

SMM ที่กล่าวไว้ว่าการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์มีต้นทุนต่ าแต่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงได้ตรงจุด 

มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ (สยุมพร ธรรมเสน ,2557) จึงท าให้ส่ือสังคม

ออนไลน์เป็นส่ือหลักที่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร อีกทั้งยังสอดคล้องกับสมมติฐานที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบส่ือ

ประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Yในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. จากการศึกษาระดับปัจจัยของการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้

ตราสินค้า Maybelline ของส่ือต่างๆ โดยพบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคม
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ออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean=3.786 และ S.D.=0.623) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 6 

ด้าน พบว่าการรับรู้ ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean=3.784 และ S.D.=0.675) การรับรู้ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 3.858 และ S.D. = 0.761) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Blog (Mean =3.792 และ S.D.=0.697) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean =3.843 

และ S.D.=0.721) การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean=3.788 และ S.D.=0.679) จากข้อมูล

ข้างต้น ท าให้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทุกชนิดส่งผลให้เกิดจากรับรู้ของ

กลุ่มเป้าหมายในระดับมากทุกส่ือ สอดคล้องกับแนวความคิดการติดต่อส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 

(Kotler and Armstrong,1999) กล่าวไว้ว่า การส่ือสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและ

น าการส่ือสารแบบต่างๆมาท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปได้ดีท่ีสุด สอดคล้อง

กัน น าไปสู่การรับรู้ตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ตราสินค้า 

 3. จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ในด้านต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า Maybelline ของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

เพียง 4 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website , Facebook , Blog , 

Instagram จะท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ในตราสินค้ามากขึ้นจากปัจจัยการส่ือสารการตลาดทั้ง 4 ด้านที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค มองว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์ อาจจะด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของ

สินค้าและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถบอกไปถึงการรับรู้ข่าวสารและความต้องการของ

ผู้บริโภค จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าได้ง่ายขึ้นและพึงพอใจกับสินค้าที่ซื้อ และไม่

มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้า 2 ด้าน คือ การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Line และการ

ประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Youtube  

 การรับรู้การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Line มีข้อดี สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับได้ในทันที ใช้

งานสะดวก มีความเป็นส่วนตัวสูง นิยมใช้กันในกลุ่มคนสนิท เช่น เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม Line ก็เป็นการใช้ส่ือในการติดต่อส่ือสารที่จ ากัดในกลุ่มแคบๆ ไม่ได้เป็นส่ือที่จะเปิดรับ

ข่าวสารได้อย่างกว้างขว้างและครอบคลุมเหมือนส่ืออื่นๆ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Line 

จึงไม่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

การประชาสัมพันธ์ ส่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Youtube มีข้อดีสามารถรับรู้ ส่ือต่างๆได้ เป็น

ภาพเคล่ือนไหว มีทั้งภาพ เสียง และสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามการอัพเดทรายการภายช่อง

รายการใน Youtube ที่เราสนใจได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ชนิด

นี้ จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการรับรู้หรือมีความต้องการที่จะเข้าชมส่ืออยู่แล้วและการโฆษณาผ่าน Youtube 

ไม่ได้สร้างการรับรู้ในระดับที่มากพอสมควร ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Youtube จึงไม่มี

ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Maybelline ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ พบว่าทุกส่ือสามารถสร้างการรับรู้ตราสินค้าได้อยู่ในระดับมาก โดยส่ือสังคม

ออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากที่สุดคือ Facebook อีกทั้งยังเป็นส่ือที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอางมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาส่ือสังคมออนไลน์ Facebook เป็นหลัก รองลงมา 

คือ Instagram และ Website โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ชนิดอื่นๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนส่ือที่ได้รับความสนใจ

ให้เกิดการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะที่น าไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาวิจัยส่ือสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารทางการตลาด กล่าวคือ การน าแบรนด์ ซึ่งมีการ

ประชาสัมพันธ์ในส่ือประเภทเดียวกันมาเปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่นๆที่ ส่งผลต่อการรับรู้ผ่าน

ช่องทางของส่ือชนิดนั้นๆ และมีประสิทธิภาพที่ต่างกัน เพื่อน ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการ

รับรู้ในด้านต่างๆ เช่น Mebelline ใช้ Facebook โดยการจับกระแสทางสังคมที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น 

หรือการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง ท าให้เพิ่มประสิทธิการรับรู้ สังเกต และจดจ าที่มากกว่า Oriental 

Princess ซึ่งเน้นการเลือกพรีเซ็นเตอร์ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ส่ือให้เห็นว่าผู้หญิงธรรมดาก็สามารถเพิ่ม

ความมั่นใจในตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ของ Oreintal Princess ท าให้ Maybelline มีผลต่อการรับรู้มากกว่า 

การศึกษาในปัจจัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ต่างๆ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลายและ

กว้างขึ้นนอกเหนือจากการใช้แบบสอบถามอย่างงานวิจัยนี้ เช่น มีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิ งลึก

ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลท าให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบ

มากยิ่งขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ 

ในการศึกษาและชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนสามรถทาผลงานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนท่ี์มีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า 3CE  ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  มีค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.903 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ   ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Website(X1) ปัจจัยการประชาสัมพนัธ์

สื่อออนไลน์ผ่าน Facebook (X2) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Blog (X3) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อ

ออนไลน์ผ่าน Instagram(X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ  

Y = 0.636 + (0.130)X1 + (0.266)X2 + (0.171)X3+ (0.287)X4 

ค าส าคัญ:  การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, การรับรู้ตราสินค้า, การสื่อสารการตลาด 

 

Abstract 

The objectives of this research were to the influence of social media in public relation affecting 3CE brand 

awareness of female consumers in Bangkok that configuration the prediction equation by using quantitative 

methodology. The research sample was female consumers in Bangkok. The research instrument was questionnaire 

with reliability 0.903. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that public relation 

through media on website(X1) public relation through media on Facebook(X2) public relation through  media on 

Blog(X3) public relation through  media on instagram(X4) which affecting brand awareness (Y) with a 

significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 0.636 + (0.130)X1 + (0.266)X2 + (0.171)X3 + 

(0.287)X4 

Keywords:  public relation, social media, brand awareness,marketing communication 
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บทน า 
ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงหรือยุคโลกาภิวัตน์  รูปแบบในการด าเนินชีวิต

และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมเปล่ียนไป สังคมมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น มีส่ิงต่างๆ

ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค มีข้อมูลข่าวสารที่เข้ามามากมายในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน

สภาพแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารทางคมนาคมได้มีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกมีการเชื่อมต่อกันโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนกลายเป็นส่ือสังคม

ออนไลน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้ส่ือออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลกันเป็นจ านวน

มาก เมื่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ท าให้ส่ือสังคมออนไลน์กลายเป็น

เครื่องมือท่ีส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการได้หันมายอมรับและเลือกใช้ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ในการส่งเสริมการขาย

เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ เกิดพฤติกรรมในการ

ซื้อขายผ่านส่ือออนไลน์ จากอัตราการแข่งขันในตลาดประเภทเครื่องส าอางถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตที่

สูงขึ้น เนื่องจากความงามเป็นเรื่องที่ส าคัญของผู้หญิงทุกคน ท าให้บริษัทที่ผลิตเครื่องส าอางได้พยายามท า

การตลาดช่องทางส่ือออนไลน์มากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันทางการตลาดเครื่องส าอาง 

เครื่องส าอาง 3CE (3 CONCEPT EYES) เป็นเครื่องส าอางตราสินค้าจากเกาหลี เกิดขึ้นภายใต้

ร้าน  Stylenanda ที่ขายเส้ือผ้าแฟชั่นส าหรับผู้หญิงและในปี 2552 ตราสินค้าอย่าง Stylenanda ได้ท าการ

คิดค้นสูตรเครื่องส าอาง 3CE  (3 CONCEPT EYES)ที่มีความแตกต่าง แปลกใหม่  สีสันสวยงาม เน้น

ความเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นและดูดี ท าให้เครื่องส าอาง 3CE ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีเป็นอย่าง

มากและนอกจากนี้ 3CE ยังเป็นผู้สนับสนุนให้กับดาราและศิลปินประเทศเกาหลีท าให้เกิดการรับรู้ตรา

สินค้าในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส าอาง 3CE โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้

ผู้บริโภคเพศหญิงในประเทศไทยมีความสนใจและเกิดพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าผ่านส่ือออนไลน์  

ด้วยความรวดเร็วของส่ือสังคมออนไลน์บวกกับความหลากหลายของตราสินค้าที่ได้พยายามสร้าง

ภาพลักษณ์ตราสินค้าผ่านส่ือออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้  ท าให้ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันกัน

ในระหว่างตราสินค้า  

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลท าให้เกิดอิทธิพลการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า  3CE (3 CONCEPT EYES)  ของ

ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ประเภทเครื่องส าอาง และน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน พัฒนาเครื่องมือการส่ือสารทางการตลาด เพื่อ

น าไปใช้ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องส าอาง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE  ของ

ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1517 

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ทบทวนวรรณกรรม 

1.แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 

   ความหมายของการรับรู้เป็นการเลือกข้อมูลข่าวสารของบุคคล จนเกิดเป็นภาพรวมต่อ

ตราสินค้า ซึ่งการเลือกของผู้บริโภค มีปัจจัยจากประสบการณ์ส่วนตัว ความเชื่อและทัศนคติเข้ามา

เกี่ยวข้อง โดยผู้บริโภคจะรับรู้ตราสินค้าในภาพรวมที่เกิดจากความรู้สึก ความเชื่อและทัศนคติต่อตรา

สินค้า (Randall ,1996) การรับรู้หมายถึงกระบวนการที่บุคคลเลือกจัดการข้อมูล และตีความส่งเร้าเกิด

เป็นความหมาย ซึ่งแม้ว่าบุคคลจะได้รับส่ิงเร้าเดียวกันในสถานการณ์เดียว แต่บุคคลทั้งสองอาจตีความส่ิง

เร้าแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการ ความคาดหวังและคุณค่าของแต่ละบุคคล (Schiffman 

และ Kanuk,2004) 

2.ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

           การส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) เป็นกระบวนการของการพัฒนา

แผนงานการส่ือสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของ 

IMC คือ การที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการ

พิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้า และน าไปสู่

ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อ ในสินค้าย่ีห้อใด ย่ีห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการส ารวจ 

กระบวนการติดต่อส่ือสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันนี้  เครื่องมือการส่ือสารทาง

การตลาดที่นิยมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และได้รับความส าเร็จประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising), 

การตลาดทางตรง (Direct marketing), การขายโดยบุคคล (Personal selling), การส่งเสริมการขาย 

(Sales promotion) และการประชาสัมพันธ์ (Public relation) (เสรี วงษ์มณฑา 2540:28-29) 

3.แนวคิดเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ์ 

  การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขององค์การกับกลุ่ม

ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้นหรือลูกค้าโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ ความเชื่อ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการ

ให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เสรี วงษ์มณฑา,2547) 

4.แนวคิดเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ 

   สังคมออนไลน์  คือ เครือข่ายสังคมไร้สายบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ผู้คนมักจะมาท า

ปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางเว็บไซต์หรือชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ เช่น  Facebook, Instragram, Twitter, Pantip 

เป็นต้น ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ รวมถึงการแสดงออกทางตัวตนของตนเองผ่านทางชุมชน

ออนไลน์ต่าง ๆ พฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันนั้นมีการติดต่อส่ือสารกันในรูปแบบสังคมออนไลน์เป็น

จ านวนมากองค์กรต่าง ๆ ก็ได้เริ่มหันมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น การสร้าง Blog หรือการสร้าง Fanpage 

บน Facebook เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรรวมถึงการบริการต่าง ๆ มาก

ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักใช้สังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่

ตนเองสนใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมหรือส่ือออนไลน์จะท าให้เข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ออนไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงและยังสามารถติดต่อส่ือสาร

กับลูกค้าได้ตลอดเวลา 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1518 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)          ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

   

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มี

ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุ ง เทพมหานคร  ซึ่ ง เป็ นการวิ จั ย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) และใช้ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มี

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 
 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

 

            ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 

การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือก

ตัวอย่างได ้5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
 = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 

           โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้

เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับเพศหญิงที่ใช้

เครื่องส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ(Multiple choice) มีจ านวน 5 ข้อ 

ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

เป็นลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มีจ านวน 9 ข้อ  

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ 

-ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ ไดแ้ก่ 

Website, Facebook, Blog, Instagram, 

Youtubeและ Line                             

การรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญงิในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์  ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

การประชาสัมพันธ์ผ่าน  Website, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน  Facebook, ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

YouTube และ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line รวมทั้งหมด 30 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท

อันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5

ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อม ี5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้าซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ

จ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่

ละข้อม ี5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)       

ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า 3CE  จ านวน 2 ข้อ มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพล

การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.903 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้าง

สูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย

ละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ โดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ โดยค านวณหาค่าสถิติ 

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หา อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE  ของผู้บริโภคเพศ

หญิงในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หาก

ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท ์(2553) 

 

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรืออายุ 25 ปี (ร้อยละ 78.50) ซึ่งมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 84.80) โดยมี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 74.00) ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 65.50)

และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 70.00) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครื่องส าอางส่ือออนไลน์ผ่านทาง

Facebook(ร้อยละ 65.50) โดยเพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สินค้าเครื่องส าอาง(ร้อยละ 

28.3) คุณภาพสินค้าเป็นสาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง(ร้อยละ 66.50) ส่วนใหญ่ซื้อ

เครื่องส าอางจากช่องทางเค้าน์เตอร์แบรนด์ (ร้อยละ 26.5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอางในแต่ละครั้ง

ต่ ากว่า1,000 บาท (ร้อยละ 54.00) โดยมีการซื้อเครื่องส าอางเดือนละ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ 73.30) รับรู้

การจัดโปรโมชั่นของเครื่องส าอางผ่านFacebook (ร้อยละ68.30) โดยเข้าถึงส่ือ Facebook มากที่สุด(ร้อย

ละ78.30) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง (ร้อยละ 62.30) 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์  ประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook,ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog,ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน

YouTube และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line จากการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 3.86 และ 

S.D.=0.56)เนื่องจากการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในตราสินค้าอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน ได้แก่ 

ปัจจัยด้ านการประชาสัมพันธ์ผ่ าน  Website (Mean = 4.02 และ S.D.=0.61) ปัจจัยด้ านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook  (Mean = 3.97 และ S.D.=0.63) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog 

(Mean = 3.84 และ S.D.=0.70) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 3.91 และ 
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S.D.=0.70)ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean = 3.88 และ S.D.=0.67) ปัจจัยด้าน

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean = 3.55 และ S.D.=0.82)  

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า อยู่

ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.11 และ S.D.=0.69)เนื่องจากผู้บริโภคสามารถรับรู้ จดจ า สังเกตตรา

สินค้าอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าสามารถรับรู้ตราสินค้า 3 CONCEPT 

EYES จากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Mean = 4.15 และ S.D.=0.75) ข้าพเจ้าสามารถ

สังเกต รูปลักษณ์ของสินค้า 3 CONCEPT EYES จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean = 

4.07 และ S.D.=0.74)ข้าพเจ้าสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์ 3 CONCEPT EYES จากการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์(Mean = 4.14 และ S.D.=0.69) 

ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ี

มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE  ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares       df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 95.435        6 15.906 65.193 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residust) 95.885    393      244   

Total 191.320    399    
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้า 3CE  ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

การประชาสัมพันธ์ผ่าน  Website, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน  Facebook, ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

YouTube และ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน

ตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือให้ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta T Sig. 

(Constant)  0.636 0.187  3.398 0.001 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน

Website 

 X1 0.148 0.063 0.130 2.368 0.018 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Facebook 

X2 0.292 0.060 0.266 4.899 0.000 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Blog 

X3 0.170 0.055 0.171 3.115 0.002 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Instagram 

X4 0.286 0.053 0.287 5.348 0.000 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

YouTube 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Line            

X5 

 

 

X6 

0.035 

 

 

-0.050 

0.054 

 

 

0.044 

0.034 

 

 

-0.060 

0.645 

 

 

-1.140 

0.520 

 

 

0.255 

R=0.706 , R Square = 0.499 , Adjusted R Square = 0.491 , Std Error of the Estimate = 0.494 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้า 3CE  ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียง 4 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog, และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram และไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า 3CE ประกอบด้วย 2 ด้าน  ได้แก่ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube และ ปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line   ดังปรากฏในตารางที่ 2  และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา

สินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 5 ด้านดังนี้ 

Y = 0.636 + (0.130)x1 + (0.266)x2 + (0.171)x3+ (0.287)xภ 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผล

ต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครจะมีความสัมพันธ์เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website, การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน 

Facebook,  การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Blog และการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Instagram 

ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE และสามารถสรุปผล

การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐาน

การวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจัย 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE  สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Blog ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Instagram ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน YouTube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ไม่สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ไม่สนับสนุน 

 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1523 

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

สรุปผลและอภิปลายผล 

จากผลการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า  

3CE  ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ของผู้บริโภคเพศ

หญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก(Mean = 3.86 และ S.D.=0.56) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน ได้แก่ 

ปัจจัยด้ านการประชาสัมพันธ์ผ่ าน  Website (Mean = 4.02 และ S.D.=0.61) ปัจจัยด้ านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook  (Mean = 3.97 และ S.D.=0.63) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog 

(Mean = 3.84 และ S.D.=0.70) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 3.91 และ 

S.D.=0.70)ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean = 3.88 และ S.D.=0.67) ปัจจัยด้าน

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean = 3.55 และ S.D.=0.82) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน

สอดคล้องกับแนวคิดสังคมออนไลน์คือผู้บริโภคมีการติดต่อส่ือสารกันในรูปแบบสังคมออนไลน์เป็น

จ านวนมากและองค์กรต่างๆได้เริ่มหันมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์เช่น การสร้างบล็อกหรือการสร้าง Fanpage 

บน Facebook เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับการส่ือสาร

การตลาดที่มุ่งสร้างพฤติกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้า และน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อ โดยใช้

ส่ือสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่ตนเองสนใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้นการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมหรือส่ือออนไลน์จะท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นและการประชาสัมพันธ์

ออนไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงและยังสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลา  

จากผลการศึกษาปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าพบว่า 

ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพียง 4 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน 

Facebook, การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Blog และการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Instagram 

และที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า คือการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน YouTube, การประชาสัมพันธ์

ส่ือออนไลน์ผ่าน Line ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้กล่าวคือผู้บริโภคจะเลือกรับข้อมูลข่าวสาร

จากบุคคล ซึ่งการเลือกของผู้บริโภคเกิดจากความเชื่อและทัศนคติที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้บริโภคจะรับรู้

ตราสินค้าในภาพรวมที่เกิดจากความรู้สึก ความชอบ และทัศนคติต่อตราสินค้า (Randall,1996)และการ

ด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและไหวทัน

ต่อการเลือกใช้ ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องศึกษาและตามให้ทันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้น 

(James,2007) 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้

ตราสินค้า 3CE  ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Website, การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Facebook, 

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Blog และการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Instagram แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในด้านการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน  YouTube และการ

ประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Line กล่าวคือเมื่อตราสินค้า 3CE ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ส่ือ

ออนไลน์ผ่าน Website, การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Facebook, การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์

ผ่าน Blog และการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน Instagram จะส่งผลให้ผู้บริโภคเพศหญิงรับรู้ต่อตรา

สินค้า 3CE ได้มากขึ้นเพราะผู้บริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่รับรู้ตราสินค้าผ่านทางส่ือออนไลน์ดังนั้นตรา

สินค้า 3CE ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์แต่ละชนิดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์  

ดังนี้ 

เนื่องจากผลสรุปการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเพศหญิงนั้นได้ให้ความส าคัญ

กับการรับรู้ตราสินค้าผ่าน Website, Facebook, Blog และInstagram ดังนั้นหากองค์กรหรือผู้ประกอบการ

ที่ประกอบธุรกิจผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ต้องการที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าใน

ช่องทางที่รวดเร็วที่สุด องค์กรหรือผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์

ตราสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ตราสินค้าในที่สุด 

จากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงที่ได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้  แสดงให้เห็นว่า

การประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ผ่าน YouTube และ Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE เนื่องจากเป็น

ช่องทางที่ไม่ท าให้เกิดความรวดเร็วในการรับรู้ตราสินค้าและไม่เป็นช่องทางหลักที่จะท าให้ผู้บริโภคสนใจ 

ดังนั้นองค์กรหรือผู้ประกอบการไม่ควรให้ความส าคัญต่อการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์นี้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ 

ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทาให้งานวิจัยครั้งนี้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนสามรถท าผลงานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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กลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน 

สารินี ซับซ้อน1, วิมลวรรณ ตันกิจเจริญ2 และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี3 

The influence of social media in public relation affecting Dove brand awareness of 

Generation Y in Hua-Hin district 

Sarinee Subson1, Vimonwan Tankitchalorn2 and Kedwadee Sombultawee3 

 

1,2นักศึกษา สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76120 

3อาจารย์ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76120 

1,2Students (Department of marketing, Faculty of Management, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus,Phetchaburi 76120) 

3Lecturer (Department of marketing, Faculty of Management, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi 76120) 

E-mail : sarinee2553@gmail.com , pare_v.37@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการประชาสัมพันธ์และการได้รับข่าวสารโดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตราสินค้า DOVE ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคือกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและชายท่ีเคยใช้ Dove โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้

ในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อถือเท่ากับ 0.817 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเป็นสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่าย

ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัว

หิน มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของตราสินค้า Dove อยู่ในระดับมาก 

ผลการวิจัยคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite (X1) Facebook (X2) และDovethailand.com (X5)  ส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินค้า Dove (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ  Y = 1.022 + (0.115)X1 + (0.136)X2 

+ (0.425)X5  

ค าส าคญั : การประชาสัมพนัธ์  สื่อสังคมออนไลน์  การรับรู้  โดฟ 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study the influence of social media in public relation affecting Dove 

brand awareness of Generation Y in Hua-Hin district. The sample group in this study included 400 males and 

females who had used Dove. Questionnaires were used as the research tool with reliability value of 0.817. The 

questionnaire was checked for validity by expert persons in the field. The statistical data analysis was conducted 

using the descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The 

result reveals that the majority group uses the online networking to communicate. In particular, most of people 

perceive the social network in public relation a high level. The results show that Website (X1) Facebook (X2) and 

Dovethailand.com (X5) which affecting brand awareness (Y) with a significance level of 0.05. The prediction 

equation was Y = 1.022 + (0.115)x1 + (0.136)x2 + (0.425)x5 

Keywords : Public,  relations,  Social media,  Awareness,  Dove 
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บทน า 

ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมีความคล้ายคลึงกันอยู่มากจนท าให้

ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมได้ยากขึ้น ส่ือสมัยใหม่มีอิทธิพลและบทบาทต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของคนมากขึ้น จนทุกคนรู้จักว่าเป็นยุคสังคมแห่งการส่ือสารหรือสังคมแห่งข่าวสาร โดย

แยกแยะตามความสนใจส่วนบุคคลตามกลุ่มค่านิยม ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงการส่ือสารทางการตลาดและ

การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ที่มีความสะดวกสบายได้มากกว่าการส่ือสารการตลาดแบบธรรมดา

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านโลกดิจิตอลสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย 

รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และประหยัดงบประมาณ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ไม่ได้สร้างแค่

ตราสินค้าให้คนรู้จักเพียงแค่ในประเทศ แต่ยังรู้จักไปถึงต่างประเทศ และยังสร้างการรับรู้แก่สินค้าและตรา

สินค้า ท าให้ผู้คนเห็นและรู้จักสินค้าและตราสินค้าได้มากขึ้น ผ่านทางโลกออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์ 

Search Engine , Website และเครื่องมือทาง Social Media ต่างๆ เป็นต้น ผู้คนมีการติดต่อส่ือสารผ่านทาง

เครือข่ายออนไลน์แทบทุกเวลา จึงเป็นเหตุผลที่โลกออนไลน์เฟื่องฟู 

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้การส่ือสารเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว 

ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมได้มากขึ้น ตระหนักถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้น

ผมที่ตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด และสามารถสร้างความพึงพอใจได้มากที่สุด ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี จนธุรกิจต้อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆ ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากเดิม สามารถเข้าถึงตลาด

ได้อย่างรวดเร็วและสร้างการรับรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ 

Dove เป็นแบรนด์ภายใต้ของ Unilever บริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ มีจัดจ าหน่ายมากกว่า 80 

ประเทศทั่วโลก และปฏิเสธไม่ได้ว่า Dove ให้ความส าคัญกับ Social Media ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในโลกของการส่ือสารข่าวสารข้อมูลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ส่ือสังคมออนไลน์

เป็นการส่ือสารที่ได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมี

แนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต องค์กรธุรกิจใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์

สินค้า เพื่อช่วยในการส่งเสริมการส่ือสารทางการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น Core 

Target ของ Dove คือ ผู้หญิงอา ยุ 25-45 ปี  โดย Dove จะพิจารณาจาก LSM: Lifestyle Measurement 

(positioningmag,2557) และจากผลส ารวจเผยว่า  Generation Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต

มากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉล่ียแล้วคน Generation Y ท่องอินเทอร์เน็ตวันละ เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน 

(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA,2558) กลุ่มผู้ใช้ส่ือออนไลน์ Generation Y อยู่ใน

วงกว้าง และหลากหลาย Dove นับเป็นแบรนด์ของยูนิลีเวอร์ที่ใช้งบโฆษณาในส่วนของส่ือดิจิตอลมากที่สุด 

โดยเฉล่ียคือ 20% แต่ส าหรับ Dove เพิ่มขึ้นเป็น 30% เนื่องจากผู้หญิงยุคใหม่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต 

(positioningmag,2557) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการประชาสัมพันธ์ 
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เพื่อใช้ในการแข่งขันในธุรกิจของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและเป็นแนวความคิดให้กับผู้ท่ีสนใจในเรื่องนี้น าไป

ศึกษาต่อและใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการได้รับข่าวสารของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน โดยการประ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของตราสินค้า Dove 

 

สมมติฐาน 

1.อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าDove ของกลุ่ม

Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการรับรู้  

การรับรู้ หมายถึง วิธีทางที่ปัจเจกชนรวบรวม จัดกระบวนการ และแปลความข่าวสารต่างๆจาก

ส่ิงแวดล้อม (Berkman, Harold W.; & Gilson, Chistopher, 1986) 

Assael, Henry ให้ความหมายแนวคิดการรับรู้ของผู้บริโภค คือ การเลือก การจัดระบบและการแปล

ความหมายของส่ิงกระตุ้น (Stimuli) ทางส่ิงแวดล้อมและสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Coherent picture) (Assael, 

& Henry, 1992) 

ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด 

การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความ

เข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการส่ือสาร

ทางการตลาดนั้น อาจจะส่ือสารผ่านภาพ (Imagery) ถ้อยค า (Word) หรือ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แต่

ทั้งนี้การส่ือสารการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องส่ือสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดย

อาจใช้วิธีการโน้มน้าวจิตใจ กระตุ้นความต้องการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2537, น. 157) 

ทฤษฎี Generation Y 

Generation Y หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981 - 2000 ส่วน Reynolds (2005) อธิบาย

ว่า Generation Y เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 ซึ่งในการแบ่งกลุ่มประชากรตามช่วง

อายุนั้น เป็นเกณฑ์ที่นักวิชการอเมริกันนิยมใช้ แต่การใช้เกณฑ์นี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งใน

ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

Website, Facebook, Instagram, YouTube, 

Dovethailand.com 

 

การรับรู้ตราสินค้า Dove 

ของกลุ่ม Generation Y 
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ประเทศไทยด้วย (พสุ เดชะรินทร์,2551) โดยสรุป Generation Y จึงหมายถึง ประชากรที่เกิดระหว่างปี 

ค.ศ. 1981 - 1996 หรือระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2539 อันเนื่องมาจากเป็นช่วงที่วิทยาการต่างๆ

เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างชัดเจน มีการคิดค้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย (Miller, & Washington, 

2008, p. 21-27) 

คนกลุ่ม Generation Yเป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที  

คุ้นเคยกับเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้จะยึดติดกับเทคโนโลยีเสมือนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิต  ชอบส่งอีเมล์

มากกว่าพูดกันต่อหน้า (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2556) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผล

ต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

-ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้น

ผม Dove ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร  

-ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ดูแลเส้นผม Dove เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหา

กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

n =
𝑍2

4𝑒2
 

 

 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 

Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้ 

  

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้

ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% 

(0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 
 

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
  =384.16 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหินที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ดูแลเส้นผม Dove ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับ
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นัยส าคัญที่ 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) 

(ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามเรื่อง อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove 

ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของ

ค าถามจะเป็นค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเข้าใช้ส่ือออนไลน์ 

ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question)  จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของตราสินค้า 

จ านวน 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้

แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในการ

รับรู้ตราสินค้า จ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้

แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษา

วิจัย ถือเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย 

อีกทั้งการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยก

ส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน       

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขต

อ าเภอหัวหิน กับพฤติกรรมการได้รับข่าวสารของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน โดยการประ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของตราสินค้า Dove ใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความ

เที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา   

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ 

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความ
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เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.817 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้าง

สูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านการเข้าใช้ ส่ือออนไลน์ โดย

ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของตราสินค้า โดย

ค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการ

รับรู้ตราสินค้า โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา 

อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y 

ในเขตอ าเภอหัวหิน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ 0.00 

ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.3  มีอายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5  มีอาชีพเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 68.8 โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.5 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการเข้าใช้ส่ือออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีความถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 88.8 โดยมีระยะเวลา

เฉล่ียในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้งมากกว่า 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 63.5  มี
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ช่วงเวลาที่เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 66.3 โดยเว็บไซต์เครือข่าย

สังคมออนไลน์ที่เข้าใช้มากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 65.5 

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของตราสินค้า 

Dove ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน  Website, Facebook, Instagram, YouTube, 

Dovethailand.com จากการวิเคราะห์พบว่า อิทธิพลด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในการรับรู้

ตราสินค้า Dove ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.98 และ S.D.=0.35) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5 ด้าน ได้แก่  การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean = 3.88 และ S.D.=0.48), Facebook (Mean = 3.93 และ S.D.=0.49), 

Instagram (Mean = 3.97และ S.D.=0.48), YouTube (Mean = 4.06 และ S.D.=0.44), Dovethailand.com 

(Mean = 4.04 และ S.D.=0.51)                   

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการ

รับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก (Mean = 4.14 และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า Dove (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.84)  การตระหนักถึงตรา

สินค้า Dove (Mean = 4.08 และ S.D. = 0.85)  และการจดจ าผลิตภัณฑ์ Dove (Mean = 4.17 และ S.D. = 

0.87)  จากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove 

 

ตารางที่1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธพิลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผล

ต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
การถดถอย (Regression) 45.778 5 9.156 33.127 0.00 

ส่วนที่เหลือ (Residust) 108.893 394 0.276   

Total 154.671 399    
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า อิทธิพลด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในการ

รับรู้ตราสินค้า Dove จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite, Facebook, Instagram, 

YouTube, Dovethailand.com ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางที2่  แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในการรับรู้ตราสินค้า Doveโดยใช้การวเิคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.022 .304  3.361 .001 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website X1 .148 .068 .115 2.177 .030 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook X2 .172 .062 .136 2.773 .006 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram X3 .012 .067 .009 .179 .858 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube X4 -.063 .072 -.044 -.864 .388 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Dovethailand.com X5 .514 .063 .425 8.136 .000 

R=0.544 , R Square = 0.296 , Adjusted R Square = 0.287 , Std. Error of the Estimate = 0.526 
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่2 พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite การประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook 

และการประชาสัมพันธ์ผ่านDovethailand.com ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ใน

เขตอ าเภอหัวหิน แต่การประชาสัมพันธ์ผ่านInstagram และการประชาสัมพันธ์ผ่านYouTube ไม่ส่งผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 

Y = 1.022 + (0.115)X1 + (0.136)X2 + (0.425)X5 

 

เมื่อ Y แทน การรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน 

      X1  แทน ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

      X2  แทน ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

     X5  แทน ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Dovethailand.com 

 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผล

ต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ การประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite การประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook และการประชาสัมพันธ์ผ่าน

Dovethailand.com ส่งผลให้อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Dove และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ไม่สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ไม่สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Dovethailand.com สนับสนุน 
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สรุปผลและวิจัยผล 

1.จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเข้าใช้ส่ือออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

88.8 โดยมีระยะเวลาเฉล่ียในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครั้งมากกว่า 3 ชั่วโมง คิด

เป็นร้อยละ 63.5  มีช่วงเวลาที่เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 66.3  

โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้าใช้มากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 65.5 แสดงให้เห็นว่า 

ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ตลอดจนมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์คนกลุ่ม 

Generation Y ซึ่งสอดคล้องกับโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2556)  ได้เขียนถึงคนกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มคนที่

โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที  คุ้นเคยกับเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้จะยึดติด

กับเทคโนโลยีเสมือนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิต  

2.จากการศึกษาปัจจัยเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามคิดว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite, Facebook และDovethailand.com ส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า Dove ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย (2556) ได้จัดอันดับ10 แอป

พลิเคชันยอดนิยมของสมาร์ทโฟน โดยได้ส ารวจผู้ใช้สมาร์ทโฟน พบว่า ในประเทศไทย Line เป็นแอป

พลิเคชันยอดนิยมอันดับ 1 รองลงมาคือ Facebook 

3.จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่

มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean = 4.14 และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า Dove (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.84)  การตระหนักถึงตราสินค้า 

Dove (Mean = 4.08 และ S.D. = 0.85)  และการจดจ าผลิตภัณฑ์ Dove (Mean = 4.17 และ S.D. = 0.87)  

จากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดซึ่ง

ท าโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ของตราสินค้า อยู่ในระดับมากโดยการประชาสัมพันธ์สร้าง

การรับรู้ในตัวสินค้าและบริการได้ในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ที่ได้

ให้ความหมายว่า การส่ือสารทางการตลาด เป็นกิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ 

   

ข้อเสนอแนะ 

1.จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า การประชาสัมพันธ์ส่ือสังคมออนไลน์ผ่านWebsite, Facebook และ

Dovethailand.com ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y กล่าวคือ ตราสินค้า Dove ควรให้

ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในด้านเหล่านี้ให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของ

ผู้บริโภคสามารถตระหนักถึงตราสินค้าและสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์ Dove จากการประชาสัมพันธ์ได้ 

2.Dove ควรมีการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ เช่น 

ศึกษารูปแบบของข้อความท่ีหลากหลายและสร้างสรรค์ลักษณะของเสียงที่สร้างสรรค์ที่จะท าให้ผู้บริโภคนั้น

สามารถรับรู้ตราสินค้าได้ดีย่ิงขึ้น 
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3.Dove ควรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆควบคู่ ไปด้วยและควรเปรียบเทียบการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์กับการประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่น เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อให้

ทราบว่า ผู้บริโภคเกิดความสนใจและรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ทางใดมากที่สุดและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด 

ข้อแนะน าส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรท าการศึกษากับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ เช่น Baby Boomer, Generation X, 

Generation Z เพราะกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันก็จะมีความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกัน

ออกไป 

2.การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการท าการวิจัยในเชิง

คุณภาพควบคู่กันไปด้วย เพื่อเข้าใจระดับการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคได้ และจะท าให้งานวิจัยมี

หลากหลายมุมมอง 

3.ควรมีการศึกษาอิทธิพลและรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ 

ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภค เช่น อีเมล์ บล็อก เว็บบอร์ด เป็นต้น 

4.ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงก้าวหน้า 

กระแสความนิยม ความรู้สึก การรับรู้ของบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถท าส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขา

การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ให้
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งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลา

ในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อด้านความเชื่อม่ันในตราสินค้า  

“BMW” ของผู้ใช้ในกลุ่ม ฅ-คนรักรถ และสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

คือผู้ใช้ในกลุ่ม ฅ-คนรักรถ ท่ีได้รับสื่อของตราสินค้า ”BMW” จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบ

ข้อมูล มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.939 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือการรับรู้ต่อตราสินค้าด้านโฆษณา (x1) การรับรู้ต่อตราสินค้าด้านสื่อ

สังคมออนไลน์ (x2)  การรับรู้ต่อตราสินค้าด้านการส่งเสริมการขาย (x3) การรับรู้ต่อตราสินค้าด้านการจัดกิจกรรม 

(x4)  ส่งผลต่อเชื่อม่ันในตราสินค้า (y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 1.043+ (0.118) 

x1 + (0.236) x2  + (0.116) x3 +(0.189) x4  

ค าส าคญั: การสื่อสารการตลาด, ความเชื่อม่ัน, ตราสินค้า 

 

Abstract 

The objectives of this research aims to study the influence of marketing communications on trust in "BMW" 

brand of member in Koh-Konrakrod fanpage and develop the prediction equation by using quantitative research. 

The samples was collected from 400 members of Koh-Konrakrod fanpage with confidence coefficient equal to 

0.939. The data was analyzed by using multiple linear regression analysis. The results show that the recognition of 

the brand advertising (x1),  the recognition of the brand on social media (x2),   the recognition of the brand on 

promotion (x3),  the recognition of the brand on event (x4) which affecting trust on BMW brand (y) with a 

significance  

Keywords: marketing communication, trust, trademark 
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บทน า 

ปัจจุบันรถยนต์ได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่จะช่วยอ านวย

ความสะดวกในการเดินทางให้กับมนุษย์อีกทั้งรถยนต์เป็นส่ิงที่แสดงฐานะที่หลายคนให้ความส าคัญเพื่อเข้า

สังคมหรือเสริมสร้างหน้าที่การงานของตนเอง (ศิริวรรณเสรีรัตน์, 2538) ซึ่ง “BMW” เป็นรถสปอร์ตที่มี

ส่ิงอ านวยความสะดวกครบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อท าธุรกิจ

คนไทยค่อนข้างให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งพฤติกรรมและค่านิยมของมนุษย์ก็มีความแตกต่างกันออกไป

ก่อให้เกิดความหลากหลายในการเลือกซื้อ และเกิดการแข่งขันในตลาดการประกอบอุตสาหกรรมสูงขึ้น

การมีรถในปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญ แต่การเลือกรถให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานประโยชน์ใช้สอยนั้น เป็น

ส่ิงที่ดีที่สุด การมีรถที่หรูเกินไปค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็มากเกินความจ าเป็น การมีรถที่เกินก าลังความสามารถ

ก็ท าให้ชีวิตเดือดร้อน (จักรมนฑ์ ผาสุกวนิช, 2558) 

การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์มีการแข่งขันสูง ท าให้ตราสินค้า“BMW”  ต้องศึกษา

ค้นคว้ารูปแบบการส่ือสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เป็นการส่ือสารข้อมูลที่ถูกต้องถูกช่องทางถูกเวลา

และถูกกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้การส่ือสารที่ถูกส่งออกไปนั้นมีประสิทธิผลสูงสุด มีการส่ือสารอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มช่องทางการส่ือสาร และสร้างเครือข่ายการส่ือสารเพียงครั้งเดียวนั้นไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสินค้ากับผู้บริโภคได้ดีพอ ข้อความที่จะส่ือสารนอกจากจะต้องชัดเจนแล้วควรจะมีความถี่ที่

พอเหมาะอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่ิงเหล่านี้ล้วนแต่ท าให้เกิดยอดขายที่สูง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเจ้าของสินค้าและลูกค้าผู้บริโภค ซึ่งนั่นหมายถึงการมีประสิทธิภาพของการส่ือสาร

เพื่อสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ท าให้ผู้บริโภครู้สึกเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า (ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร

, 2557) 

การส่ือสารการตลาด เป็นการชักจูงให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาพิจารณาตราสินค้ามากขึ้น เมื่อ

สร้างการรับรู้สร้างความน่าเชื่อถือ และใช้บุคคลในการจูงใจลูกค้าแล้วเครื่องมือการส่งเสริมการขาย ก็จะท า

หน้าที่ในการชักจูง และให้เหตุผลในการโน้มน้าวให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาพิจารณาตราสินค้านั้นๆมาก

ขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการขายมีคุณสมบัติเฉพาะในการน าข้อเสนอพิเศษ (Extra Value) ที่ตราสินค้ามี

ให้มากกว่า ในขณะที่ตราสินค้าอื่นไม่มีหน้าที่ในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย คือการจัด

กิจกรรมทางการตลาดการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด และการบริการลูกค้าการส่ือสารการตลาดจะช่วย

สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ ยึดต าแหน่งครองใจสินค้าดึงลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเก่าส่งเสริมการขายท า

ให้ผู้บริโภค เกิดการยกระดับเตือนความทรงจ า อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง (สุธีรา เดชนครินทร์, 2555) เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ถือเป็น

เป้าหมายส าคัญทางการตลาด ที่องค์การธุรกิจจะต้องสร้างเสริมให้มีความโดดเด่น และเข้มแข็งเพื่อให้

สามารถพัฒนาตนเองในภาวการณ์แข่งขันของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ใน

ระยะยาวระหว่างตราสินค้าและลูกค้า เพื่อให้การส่ือสารการตลาดสามารถสร้างตราสินค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุผลดังที่ก าหนดไว้จะต้องผสมผสานการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันอย่าง

ลงตัวเพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ 

 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยศึกษาถึงอิทธิพลการส่ือสารการตลาดที่มีต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า “BMW” ของสมาชิกกลุ่มฅ-คนรักรถเหตุผลที่เลือกศึกษาประชากรกลุ่มนี้เพราะผู้ใช้ในกลุ่มนี้เป็น
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ผู้ให้ความสนใจชื่นชอบในเรื่องรถยนต์ ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่ือสารการตลาด

และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใช้ในการแข่งขันในธุรกิจรถยนต์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าBMW ของสมาชิก

กลุ่ม ฅ-คนรักรถ 
 

ขอบเขตการศึกษา 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการส่ือสารการตลาด ทฤษฎีความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่ม ฅ-คนรักรถ 

3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

   3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาด 

   3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านด้านความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่เครือข่าย

ออนไลน์ของ กลุ่มกลุ่ม ฅ-คนรักรถ และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 

2559 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการสื่อสารการตลาด 

การส่ือสารการตลาด คือ กิจกรรมทั้งหมดที่นักการตลาดได้กระท าขึ้น ครอบคลุมถึงกระบวนการ

ทุกอย่าง ที่ไม่ใช่เพียงการพูดและการเขียนเท่านั้น แต่รวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ 

ของมนุษย์ โดยผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับสาร เพื่อให้เป็นข่าวสาร ที่มีความเข้าใจร่วมกัน 

กระตุ้น จูงใจ เพื่อส่ือความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านส่ือต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หรือบริการ เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อในที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่าง

หนึ่งตามมุ่งหวังไว้ (Bovee,Houston , Charl E.Osgood , Worren W. Weaver ,Thill and Wilber Schramm.1995:526) 

ทฤษฎีความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

ทฤษฎีความเชื่อมั่นในตราสินค้า คือ การที่องค์กรแสดงศักยภาพที่บ่งบอกว่ามีความสามารถผลิต

สินค้าให้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ มีการส่ือสารอย่างชัดเจน และตอกย้ าให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับ

สินค้าที่ดีที่สุด ท าให้เกิดความไว้วางใจของผู้ลูกค้า ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อลูกค้าพิจารณา ความ

น่าเชื่อถือและมีความซ่ือสัตย์ขององค์กร 

องค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฏีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เอาใจใส่เพื่อครองใจลูกค้ามีทฤษฏีทั้งส้ิน 5 

C ได้แก่ การส่ือสาร ความดูแลและการให้ การให้ข้อผูกมัด การให้ความสะดวกสบายหรือความสอดคล้อง 

การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง และการให้ความไว้วางใจ 

ความเชื่อมั่นของลูกค้าสามารถ ประเมินได้จากลูกค้าที่ได้บริโภคสินค้า เมื่อรับบริโภคเสร็จ

เรียบร้อย การสินค้านั้นจะถูกเปรียบเทียบกับข้อตกลงก่อนการใช้สินค้า ที่องค์กรก าหนดไว้ หากลูกค้า
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บรรลุวัตถุประสงค์ ความเชื่อม่ันจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร การประเมิน

ความเชื่อมั่นพิจารณาจาก ความน่าเชื่อถือของบริษัท สินค้าและบริการมีคุณภาพดี การท าให้ลูกค้าเกิด

ความสนใจก่อนเป็นเจ้าของ  และการรักษาสัญญาหรือค าพูด  (Parasuraman, Berry, Moorman, 

Deshpande ,Zaltman, Morgan , Hunt, Stern & Zeithaml,1997) 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

นายมานิตย์ แก้วมา (2555) โดยศึกษาเรื่อง การรับรู้การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์

ตราสินค้าของ รถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การ

ส่ือสารการตลาดของรถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส ของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

เคยพบโฆษณาผ่านส่ือป้ายโฆษณา แสดงตามห้างสรรพสินค้า พบส่ือเพื่อการเผยแพร่ภายในโชว์รูมฟอร์ด 

โบรชัวร์ รถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส และเคยพบจากส่ืออื่นๆ ได้แก่ Internet TV Motor Show/Expo และรับรู้ 

โฆษณารถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส จากคล่ืนวิทยุ FM 93.0 MHz จากนิตยสาร GM Car จากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ และจากเว็บไซต์ www.ford.co.th การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักรถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีการรับรู้เกี่ยวกับการออกแบบ รูปลักษณ์

ภายนอกทันสมัย สวยงาม โฉบเฉี่ยวมากที่สุด ด้านศูนย์บริการและโชว์รูม มีการรับรู้ เกี่ยวกับศูนย์บริการ

รถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัสมีการตกแต่งโชว์รูมสวยงาม ทันสมัยมากที่สุด ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีการ

รับรู้เกี่ยวกับรถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัสมีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากที่สุด และด้านการส่ือสารการตลาด มีการ

รับรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ รถยนต์ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส เผยแพร่ทางส่ือต่างๆ คลอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดซึ่งทั้ง 4 ข้ออยู่ในระดับมาก  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)          ตัวแปรตาม(Dependent Variable)  
 

 

   

 

 

 
 

 เนื่องจากปัจจัยการส่ือสารการตลาดมีเครื่องมือที่หลากหลาย ในงานวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษาตาม

แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ได้ท าการศึกษาในทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้น 

  

 

 

 

การส่ือสารการตลาด ได้แก่ ด้าน

โฆษณา (Advertising) ด้านส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social media) 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 

ด้านการจัดกิจกรรม(Event) 

 

 

 

 

ความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

“BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้

ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

  ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกของ ผู้ใช้ตราสินค้า “BMW” ในกลุ่ม ฅ-

คนรักรถ โดยในปัจจุบัน พ.ศ. 2559 มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 97,433 คน (10 กุมภาพันธ์ 2559) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกของ ผู้ใช้ตราสินค้า “BMW” ในกลุ่ม ฅ-

คนรักรถ ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ 

เครจซีและมอร์แกน (krejcie and Morgan,1970)  

 และส าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้  5% (0.05) 

จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น 

ขนาดตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (network sampling) ด้วย

วิธีการเลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในที่นี้คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิด

ด้านการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ ที่
ใกล้เคียงกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “การส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 

ส่วนดังนี้          

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลายค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับส่ือ ของผู้ใช้ในกลุ่ม ฅ-คน

รักรถ ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ข้อ    

 ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่ือสารตลาด “BMW” ของผู้ใช้ในกลุ่ม ฅ-คนรักรถ 

ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับ ด้านโฆษณา, ด้านส่ือสังคมออนไลน์, ด้านการส่งเสริมการขาย และ ด้าน

การจัดกิจกรรม รวมทั้งหมด 25 ข้อ ตามทฤษฎีของ (Kotler.1997:630) เพื่อใช้วัดการส่ือสารการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ

อันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 

ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อม ี5 ตัวเลือก 
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 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการความเชื่อมั่นในตราสินค้าประเภทรถยนต์  ประกอบด้วย

ค าถามท่ีเกี่ยวกับ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความซ่ือสัตย์ ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 6 ข้อ  

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 

ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552)  

 ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้า “BMW” จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็น

ค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการ

ศึกษาวิจัย ถือเป็นส่ิงส าคัญ เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของ

งานวิจัย อีกทั้งการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ เครื่องมือไม่

สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัย ศึกษาการ

ส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ โดยใช้แนวคิด

และทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้าง

ขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะน าและท าการปรับปรุง

แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ 

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  จ านวน 30 คน 

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.939 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้าง

สูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่น

ไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ ที่ได้รับการส่ือสารการตลาดของตราสินค้า “BMW” จ านวน 

400 ชุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   
    

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ สถานภาพ

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก ค่าความถี่ (Frequency) และหา

ค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับส่ือโดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

“BMW” โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินค้า โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หาการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า  “BMW” ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ 

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตาม

แนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 67.2) มีอาย ุ23-27 ป ี(ร้อยละ 55.9) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 86.9) ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (78.8) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 79.3) มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท (ร้อยละ 80.8) 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับส่ือของผู้ใช้รถยนต์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ รับรู้ข่าวสารของตราสินค้า “BMW” จากส่ือ Website (ร้อยละ 45.3) ส่วนใหญ่ ครอบครัว จะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า“BMW” (ร้อยละ57.4) เวลา 16.01 – 20.00 น. ช่วงเวลา

ที่รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด (ร้อยละ56.2) ส่ือที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อตราสินค้า“BMW” คือ 

Website (ร้อยละ43.8) สาเหตุที่ท่านตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า “BMW”  คือ ความพึงพอใจส่วนตัว 

(ร้อยละ39.9) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จักตราสินค้า “BMW” จากส่ือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ

52.5) 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารตลาด “BMW” ของผู้ใช้ในกลุ่ม ฅ-คนรักรถ 

ประกอบด้วยค าถามท่ีเกี่ยวกับ ด้านโฆษณา, ด้านส่ือสังคมออนไลน์, ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการ

จัดกิจกรรม จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสารตลาด “BMW” ของผู้บริโภค

อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean = 2.75 และ S.D. =0.37) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านส่ือโฆษณา (Mean = 3.01 และ S.D. = 0.65)  รองลงมาคือด้านส่งเสริมการขาย (Mean = 2.86 
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และ S.D. =0.57) ด้านออนไลน์ (Mean = 2.29 และ S.D. =0.64)  ด้านการจัดกิจกรรม (Mean = 2.26 

และ S.D. =0.57 ) ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 4 จากผลการศึกษาความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

ภาพรวมพบว่าผู้ที่รับส่ือมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด  (Mean = 2.75 และ S.D. 

=0.37) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าตราสินค้า “BMW” มีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

(Mean = 1.88 และ S.D. = 0.76) ตราสินค้า “BMW” เป็นตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในความเป็นแบ

รนด์ที่ย่ังยืน (Mean = 3.86 และS.D. = 0.88)           

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

ความ   เชื่อมั่นในตราสินค้า 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 58.912 5 11.782 26.946 .000 

ส่วนที่เหลือ(Residust) 172.278 394 0.437   

Total 231.190 399    
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

“BMW” ของผู้ใช้ในสมาชิกกลุ่ม ฅ. คนรักรถ จากทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโฆษณา, ด้านส่ือสังคม

ออนไลน์, ด้านการส่งเสริมการขาย และ ด้านการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ

แบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้บุคลิกภาพการตัดสินใจซื้อเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.043 0.055  4.103 0.000 

ด้านโฆษณา 

(Advertising) 

 X1 0.139 0.035 0.118 2.635 0.009 

ด้านส่ือสังคมออนไลน์ 

(Social media) 
X2 0.280 0.032 0.236 4.749 0.000 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 

X3 0.154 0.037 0.116 2.249 0.025 

ด้านการจัดกจิกรรม(Event) X4 0.254 0.047 0.189 3.838 0.000 

R=0.505 , R Square = 0.255 , Adjusted R Square = 0.245 , Std Error of the Estlimate = 0.66 
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าการส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

“BMW” ชองผู้ใช้ในกลุ่มสมาชิก ฅ.คนรักรถ ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านโฆษณา ด้านส่ือสังคมออนไลน์ ด้าน

การส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรม ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของผู้ใช้ในกลุ่ม ฅ.คนรักรถ ทั้ง 4 ด้านดังนี้ 
 

Y = 1.043 + (0.139)X1 + (0.280)X2 + (0.154)X3 + (0.254)X4 
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า “BMW” ของผู้ใช้ในกลุ่ม ฅ.คน รักรถ จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการส่ือสาร

การตลาด ด้านโฆษณา ด้านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรม มีอิทธิพล

ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน

ตารางที ่3  
     

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน ผลการวิจัย 

การส่ือสารการตลาด ด้านโฆษณา มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” สนับสนุน 

การส่ือสารการตลาด ด้านส่ือสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” สนับสนุน 

การส่ือสารการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” สนับสนุน 

การส่ือสารการตลาด ด้านการจัดกิจกรรม มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 

1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรม การรับส่ือของผู้ใช้รถยนต์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ รับรู้ข่าวสารของตราสินค้า “BMW” จากส่ือ Website (ร้อยละ 45.3) ส่วนใหญ่ครอบครัว จะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า“BMW” (ร้อยละ57.4) เวลา 16.01 – 20.00 น. ช่วงเวลา

ที่รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด (ร้อยละ56.2) ส่ือที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อตราสินค้า“BMW” คือ 

Website (ร้อยละ43.8) สาเหตุท่ีตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า “BMW” คือ ความพึงพอใจส่วนตัว (ร้อยละ

39.9) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จักตราสินค้า “BMW” จากสื่อ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ52.5) 

กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของตราสินค้า “BMW” จากส่ือ 

Website อีกทั้งส่ือ Website ยังเป็นส่ือที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อตราสินค้า และรู้จักตราสินค้าจาก ส่ือ

อินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาที่มีการรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุดจะเป็นช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ข้อมูลที่ได้

จากแบบสอบถาม พบว่า ครอบครัว จะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า“BMW” และ

สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า เกิดจากความพึงพอใจส่วนตัว 

2. จากการศึกษาการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม

สมาชิก ฅ-คนรักรถ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean = 2.75 และ S.D. =0.37) และ

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านส่ือโฆษณา (Mean = 3.01 และ S.D. = 0.65)  รองลงมาคือด้าน

ส่งเสริมการขาย (Mean = 2.86 และ S.D. =0.57) ด้านส่ือออนไลน์ (Mean = 2.29 และ S.D. =0.64)  
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และด้านการจัดกิจกรรม (Mean = 2.26 และ S.D. =0.57 ) ตามล าดับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความส าคัญต่อการรับรู้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดในแต่ละด้านเท่าๆกัน  โดยขึ้นอยู่กับความ

น่าเชื่อถือและความน่าสนใจของส่ือว่าสามารถโน้มน้าวหรือชักจูงให้ผู้บริโภคเกิดความคล้อยตามแล้ว

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ส่ือได้น าเสนอ  เนื่องจากการส่ือสารการตลาดเป็นรูปแบบของการ

ผสมผสานส่ือหลายๆรูปแบบเข้าด้วยกัน  โดยเลือกใช้ ส่ือที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

(Bovee,Houston and Thill.1995:526)  ผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารการตลาดจึงเป็นส่วน

ส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า เป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในตราสินค้า และสามารถน าไปขยายผลทางธุรกิจ 

3.  จากผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า  “BMW”  

ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ พบว่าการส่ือสารการตลาดเป็นไปในทิศทางบวกซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบไปด้วย  ด้านโฆษณา,ด้านส่ือสังคมออนไลน์,ด้านการส่งเสริมการขาย และ

ด้านการจัดกิจกรรม กล่าวคือ เมื่อตราสินค้า “BMW” ให้ความส าคัญกับการส่ือสารการตลาดในด้าน

โฆษณา,ด้านส่ือสังคมออนไลน์, ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรม จะส่งผลท าให้ผู้บริโภค

เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากการใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดทั้ง  4 ด้าน โดยมองว่า

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการส่ือสารการตลาด เนื่องจากการส่ือสารการตลาดเป็นการน าเสนอเพื่อบ่งบอก

ถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความคล้อยตามแล้วเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการที่ได้คาดหวังไว้  (Bovee,Houston and Thill.1995:526) ซึ่งการส่ือสาร

การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในตราสินค้า และส่งผลให้เกิด

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าตามมา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถน าไปปรับใช้ในการก าหนดแผนธุรกิจ 

เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในตราสินค้า สร้างยอดขายท่ีต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

การส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ 

โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในปานกลาง แสดงให้เห็นว่าตราสินค้า “BMW” เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคในมาตรฐานของตราสินค้าเป็นอย่างดี โดยการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อด้านความเชื่อมั่นใน

ตราสินค้า “BMW” ของกลุ่ม ฅ-คนรักรถ ส่งผลไปในทิศทางเดียวกันกับด้านโฆษณา, ด้านส่ือสังคม

ออนไลน์, ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในเครื่องมือ

การส่ือสารด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งจากการพิจารณาดังกล่าว ผู้จัดท าวิจัยมี

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในเครื่องมือการส่ือสารด้านต่างๆ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายตรา

สินค้า “BMW” ควรพัฒนาและส่งเสริมการส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาช่องทางการส่ือสาร

การตลาดในด้านการส่งเสริมการขาย โดยควรเปล่ียนแปลงรูปแบบในด้านการส่งเสริมการขายให้มีความ

หลากหลายและมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ต่อด้านการส่งเสริมการขายมากย่ิงขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมพิเศษน าเสนอสินค้า “BMW” มีกิจกรรมให้ทดลองขับ, การมอบของ
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สมนาคุณให้กับลูกค้าเมื่อซื้อสินค้า “BMW” เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและรับรู้ในตราสินค้า

“BMW” มากขึ้นในช่องทางการส่ือสารการตลาด 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่ม ฅ-คนรักรถ โดยมีการแบ่งเขตอย่างชัดเจน ดังนั้น 

การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มอื่น ที่ชื่นชอบและให้ความสนใจ สินค้าประเภท

รถยนต์ ว่ามีการรับรู้การส่ือสารการตลาดของตราสินค้า “BMW”ในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้

น าผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน 

2.  ควรท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเชื่อมั่นในตราสินค้าเป็นเรื่องของการรับรู้ ของ

ผู้บริโภคและทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้เป็นข้อมูล

ส าหรับธุรกิจได้น าไปปรับกลยุทธ์ต่างๆในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตราสินค้า  เพื่อรักษาและจูงใจ

ผู้บริโภคให้คงอยู่ต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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เอกสารอ้างอิง 

การส่ือสารการตลาด. (2554). ทฤษฎีการส่ือสาร.ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559,  

               จาก http://free4marketingad.blogspot.com/2011/08/blog-post_31.html 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, นริศา ชุ่มอินจักร, ปิยฉัตร ศรีสะอาด.(2557).ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคในตราสินค้า ไอเดีย กรีน ของกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อม: 

คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. ฐานเศรษฐกิจ. 

(2559). ตลาดรถยนต์ปี59 ภาษีสรรพสามิตกระทบรถใหม่.สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2559,  

           จาก http://www.thansettakij.com/2016/01/02/24088 
ประสพชัย พสุนนท.์ (2553). สถิติธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ท็อป. 

ประสพชัย พสุนนท.์(2555). การวิจัยการตลาด.หน้า 214.กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ท๊อป. 

เพจ ฅ-คนรักรถ.(2559). สมาชิกที่กดถูกใจ. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559,  

          จาก https://www.facebook.com/korkonrakrodtv/likes 
มานิตย์ แก้วมา (2555). “การรับรู้การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ รถยนต์

ย่ีห้อฟอร์ด โฟกัส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”: มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 

http://free4marketingad.blogspot.com/2011/08/blog-post_31.html
http://www.thansettakij.com/2016/01/02/24088


นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1548 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

Bovee,Houston and Thill. (1995).ทฤษฎีการส่ือสาร.ค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559,  

          จาก http://free4marketingad.blogspot.com/2011/08/blog-post_31.html 

KlasikFramework. (2558). เรียนลัด การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC).สืบค้นเมื่อ 8 

กุมภาพันธ์  2559, จาก http://www.clpark.rmuti.ac.th 

Rempel, Holmes and Zanna.(1985).ทฤษฎีความเชื่อมั่นในตราสินค้า.ความไว้วางใจ.ค้นเมื่อวันที ่1 

กุมภาพันธ์ 2559 , จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/ความไว้วางใจ 

 
  

 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/ความ


  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1549 

ก
ล
ุ่ม
ม
น
ุษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

 

อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของ 

กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม 
ฐิติ  ปฐมชัยคุปต์1  และเกตุวดี  สมบูรณ์ทวี2  

The sticker line character’s influence affecting Brand Recall of 

Gen Y in Nakhonpathom 
Thiti  Pathomchaikup1 and Kedwadee Sombultawee2  

 
1 สาขาธุรกิจและภาษาอังกฤษ  คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76120 
2 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76120 
1 Business management and English , Faculty of management science, Silpakorn University, Cha-Am District, phetchaburi,76120) 

2 Marketing , Faculty of management science, Silpakorn University, Cha-Am District, phetchaburi,76120) 

E-mail  : thiti.4938@gmail.com   

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ท่ีมีต่อการจดจ าตรา

สินค้าของ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัด

นครปฐม และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแบบห้าวหาญ บุคลิกภาพแบบ และบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 
ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า  

ค าส าคัญ:  รูปแบบ  อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น  การจดจ าตราสินค้า 

 
Abstract 

 This research is conducted with the objective of studying the sticker line character’s influence affecting 

brand recall of Gen Y in Nakhonpathom. This research is conducted with the quantitative research method. The data 

were collected using questionnaire. The data is analyzed using Brand Personality that included Excitement, 

Ruggedness, Sophistication, Sincerity and also Competence. The finding of the research were sticker line character; 

Ruggedness, Sophistication and Sophistication affected brand recall. 

Keywords:  character sticker line character’s and brand recall 
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บทน า 

 ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งสังคมเต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร และเป็นโลกของ

การติดต่อส่ือสารที่ไร้พรมแดน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมีความทันสมัย ก้าวหน้ าสามารถ

เชื่อมต่อโลกทั้งโลกได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ,2553) 

ขณะเดียวกันนั้นวัฒนธรรมทางสายตาก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันอย่างเล่ียงไม่ได้  การรับรู้

ภาพรอบตัวผ่านระบบสัญลักษณ์ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในการตีความหมายและให้ความหมายนั้นจึงมี

ความส าคัญที่ช่วยผลักดันทิศทางของส่ิงที่ต้องการจะส่ือสาร เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมและบริบท

แวดล้อม  เต็มไปด้วยภาพจ านวนมากผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ และสื่อใหม่อย่าง

โซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีความกระจายตัวสามารถเข้าถึงและส่ือสารกับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ จดจ า ความคิด พฤติกรรมของผู้ใช้ส่ือเป็นอย่างมาก (รพีพัทธ์ เขมราช , 2557) ท าให้ธุรกิจต่างๆ

สนใจประโยชน์ของภาพ จึงได้น าภาพมาเป็นเครื่องมือการส่ือสารทางการตลาด  

 จากการส ารวจของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2558 

พบว่า ไลน์แอพพลิเคชั่นเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดีย (social media) ที่มีการใช้งานเป็นประจ า โดยอันดับ

หนึ่งคือ Facebook (ร้อยละ 92.1) อันดับสองคือ Line (ร้อยละ 85.1) และอันดับสามคือ Google+(ร้อย

ละ67.0) (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,2558) แสดงให้เห็นว่า แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท

โฟนเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก และสิ่งที่ท าให้ไลน์แอพพลิเคชั่นมี

ชื่อเสียงได้ในประเทศไทยคือสติกเกอร์ เนื่องจากง่ายต่อการเข้าใจบทสนทนา และคนไทยนิยมถ่ายทอด

ความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์ ดังนั้นบริษัทต่างๆในประเทศไทยจึงให้ความสนใจและเล็งเห็นประโยชน์ของการ

สร้างช่องทางใหม่ๆ ในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มผู้บริโภคของตนผ่านทาง สติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น  

 สติ๊กเกอร์จะถูกออกแบบเป็นการ์ตูน ที่มีคาแรคเตอร์น่าสนใจ ง่ายต่อการน าไปใช้ในบทสนทนา

และการส่ือสารประจ าวัน ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ข้อความ และรูปภาพที่เข้าใจได้ง่าย  

พร้อมท าการผสมผสานกับภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นการแทรกตราสินค้าผ่านสติ๊กเกอร์บนบท

สนทนาเพื่อสร้างการจดจ าตราสินค้าขององค์กรธุรกิจและแบรนด์ให้กับผู้ใช้งานบนไลน์แอพพลิเคชั่น ท า

ให้ผู้ใช้สติ๊กเกอร์ในธุรกิจนั้นๆ เกิดความนิยมและพึงพอใจ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตราสินค้า

ในตัวธุรกิจอีกด้วยและคาดหวังว่าผู้บริโภคก็จะหันมาใช้สินค้าและบริการในธุรกิจนั้นเพิ่มมากขึ้น 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์บนไลน์

แอพพลิเคชั่นที่มีต่อการจดจ าตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภค  และศึกษาเฉพาะในกลุ่ม Gen Y  เขตจังหวัด

นครปฐมเท่านั้น เนื่องจากนครปฐมเป็นเมืองใหญ่ที่มีกลุ่ม Gen Y อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มคนวัยท างาน โดยนครปฐมมีความหลายหลายสูง จึงเป็นที่น่าสนใจในการ

ท าการศึกษาเป็นอย่าง นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถน าผลการวิจัยชิ้นนี้ ไปออกแบบรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์

แอพพลิเคชั่นที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุดอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่มีต่อการจดจ าตราสินค้าของ 

กลุ่ม Gen Y จังหวัดนครปฐม 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่ส่งผลต่อ

การจดจ าตราสินค้าของ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) 
สินค้าทุกชนิดนอกจากมีตัวตนที่จับต้องได้แล้วยังมีอีกมิติหนึ่งที่จับต้องไม่ได้  คือการเป็นส่ิง

สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ชื้อ หรือบุคลิกที่ผู้ซื้ออยากเป็น นั่นคือลูกค้าซื้อตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ตรง
กับตัวเอง (เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2546, หน้า 67) บุคลิกภาพตราสินค้าในสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่เป็นจุดเด่นของสินค้าแต่ละตัว และยังสามารถสะท้อนบุคลิกภาพของผู้บริโภคที่บริโภคสินค้านั้นๆ

ได้อีกด้วย (Plummer, 2000) Aaker ได้แบ่งประเภทบุคลิกภาพของตราสินค้าเป็น 5 ลักษณะได้แก่ 
บุคลิกภาพแบบความจริงใจ (Sincerity) บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement) บุคลิกภาพแบบมี
อ านาจ (Competence) บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) 
(Aaker,1996) 
ทฤษฎกีารตระหนักรู้ในชื่อตราสินค้า  
      การตระหนักรู้ในชื่อตราสินค้า(Name awareness) หมายความว่า ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงหรือ
จดจ าตราสินค้านั้นได้ ซึ่งการตระหนักรู้ในตราสินค้ามีความส าคัญมากเพราะ ถ้าผู้บริโภคสามารถรับรู้ตรา

สินค้าหรือระลึกถึงตราสินค้าได้มากเท่าไร จะท าให้เกิดความคุ้นเคยและไว้วาสงใจในตราสินค้านั้นและ

น าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า นั่นหมายความว่า ถ้าตราสินค้านั้นเป็นที่รู้จักมากท าให้มีโอกาสถูกเลือก

ซื้อเป็นอันดับแรก (Aaker,1991) และเมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิด
ความคุ้นเคยในตราสินค้านั้น ท าให้สินค้าเป็นที่น่าไว้ใจ น่าเชื่อถือและมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุ

หลักในการตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่

ผู้บริโภคไม่รู้จัก (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2557) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
    ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                          ตัวแปรตาม (dependentVariable) 

 

 
 
                                                                                   
 
 
 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่

ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
-ประชากรที่ใช้ในในจังหวัดนครปฐม ที่ซื้อสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากร  

-ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ที่ซื้อสติ๊กเกอร์

บนไลน์แอพพลิเคชั่น เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ

หากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

n =
𝑍2

4e2
 

 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 

Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้  

p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก าหนด p=0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนด

ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) 

ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 
 

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพตราสินค้า ได้แก่           
บุคลิกภาพแบบความจริงใจ (Sincerity), 
บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement), 
บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ (Competence), 
บุคลิกภาพแบบหรูหรา 
(Sophistication),และ บุคลิกภาพแบบห้าว
หาญ (Ruggedness) 
 

รูปแบบของสติกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น

ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค

กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม 
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𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 =384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่างกลุ่ม

ตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ทีซ่ื้อสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น 

ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การ

ค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 

2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเรื่อง “อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น 

ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี ้                           

 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency) และหา

ค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่  2 การวิ เคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ เลือกซื้อสติ๊กเกอร์บนไลน์

แอพพลิเคชั่น โดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นที่ส่งผล

ต่อการจดจ าตราสินค้า ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับ การจดจ าตราสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มGen Y 
ในจังหวัดนครปฐม โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หาอิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ใน

จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในการยอมรับนวัตกรรมด้วยค่า Sig. หาก

ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง

(H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานตามท่ีตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสบชัย พสุนนท์(2553) 
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ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 48.90) อายุระหว่าง 16-25 ปี (ร้อยละ60.10) เป็นกลุ่มคนโสด (ร้อยละ 47.40) การศึกษา

ปริญญาตรี (ร้อยละ37.50) มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 33.10) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

10,001-20,000 บาท (ร้อยละ32.90) 

 ส่วนที่2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 

59.60) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นต่ ากว่า 200 บาท (ร้อยละ 82.70) ซื้อผ่าน 

Sticker shop (ร้อยละ 74.80) ปัจจัยที่ท าให้เลือกซื้อคือ สติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น มีความน่ารัก 

เหมาะกับตัวเอง (ร้อยละ 76.50) บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อคือ เลือกซื้อด้วยตนเอง 

(ร้อยละ 80.30) 

 ส่วนที่ 3  ระดับความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการจดจ า

ตราสินค้า ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคลิกภาพของสติ๊กเกอร์

บนไลน์แอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.38 และ 

S.D.=0.47) โดยใช้เกณฑ์  2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 

 ส่วนที่ 4 ระดับความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่

ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.75 และ S.D. = 0.57)  โดยใช้เกณฑ์ 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้รูแบบต่อการจดจ าตราสินค้าเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error t Sig. 
Constant  1.142 0.210 5.447 0.000 

รูปแบบห้าวหาญ X1 0.183 0.063 2.896 0.004 

รูปแบบมีสมรรถนะ X2 -0.091 0.056 -1.610 0.108 

รูปแบบหรูหรา X3 0.124 0.051 2.414 0.016 

รูปแบบจริงใจ X4 -0.021 0.058 -0.358 0.721 

รูปแบบน่าตื่นเต้น X5 0.534 0.071 7.564 0.000 

R=0.567, R Square= 0.322, Adjusted R Square= 0.313, Std Error of the Estimate =0.474 
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า รูปแบบของสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการ

จดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปห้าว

หาญ,รูปแบบหรูหรา และ รูปแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) ส่งผลให้รูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์

แอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดง

ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการทดลอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจัย 

รูปแบบสติ๊กเกอรไ์ลน์ แบบห้าวหาญที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า     สนับสนุน 
รูปแบบสติ๊กเกอรไ์ลน์ แบบมีสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า     ไม่สนับสนุน 

รูปแบบสติ๊กเกอรไ์ลน์ แบบหรูหรา ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า     สนับสนุน 

รูปแบบสติ๊กเกอรไ์ลน์ แบบจริงใจ ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า     ไม่สนับสนุน 

รูปแบบสติ๊กเกอรไ์ลน์ แบบน่าตื่นเต้น ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า     สนับสนุน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1.จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ Sticker Line ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่

จะซื้อ Sticker Line 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 59.60) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งต่ ากว่า 200 บาท (ร้อย

ละ 82.70) เลือกซื้อผ่านทาง Sticker shop (ร้อยละ 74.8) ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อคือ Sticker 

Line มีความน่ารัก เหมาะกับตัวเอง (ร้อยละ 76.5) บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อคือตนเอง 

(ร้อยละ 80.3) กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ Sticker line 1 ครั้งต่อเดือนโดยมี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 200 บาท ส่วนมากจะเลือกซื้อผ่าน Sticker shop ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกซื้อ Sticker line เพราะมีความน่ารักเหมาะกับตัวเอง นอกจากนี้จะเลือกซื้อด้วยตนเอง 

 2.จากผลการศึกษารูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean=3.38 และ S.D.=0.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบห้าวหาญ (Mean 

= 3.25 และ S.D. =0.65),รูปแบบมีสมรรถนะ (Mean = 3.32 และ S.D. = 0.71) รูปแบบจริงใจ 

(Mean = 3.21 และ S.D. = 0.64) และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ รูปแบบหรูหรา(Mean = 3.47 และ 

S.D. = 0.50) และรูปแบบน่าตื่นเต้น (Mean =3.66 และ S.D. = 0.50) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความส าคัญกับรูปแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) มากกว่ารูปด้านอื่นๆ โดยผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อ

รูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นตามบุคลิกภาพส่วนตัว ตามความชอบ เนื่องจากรูปแบบของสินค้า

ในแต่ละด้านจะสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาผ่านเอกลักษณ์ของตราสินค้า(Aaker,1996) ผลที่ออกมา

ได้จึงสามารถบอกได้ว่ารูปแบบมีส่วนส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ 

 3.จากผลการศึกษารูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า พบว่ารูปแบบสติกเกอร์

ไลน์ส่งผลทางบวกต่อการจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐมเพียง 3 ด้าน ประกอบไป

ด้วยรูปแบบห้าวหาญ,รูปแบบหรูหรา และรูปแบบน่าตื่นเต้น และไม่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าคือ 

รูปแบบมีสมรรถนะ และรูปแบบจริงใจ กล่าวคือ เมื่อสติกเกอร์ไลน์ให้ความส าคัญกับแบบห้าวหาญ

,หรูหรา และน่าตื่นเต้นจะท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าได้มากเพิ่มขึ้น  จากลักษณะรูปแบบทั้ง 3 

แบบที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า มองว่าเมื่อผู้บริโภคสามารถระลึกถึงหรือจดจ าตราสินค้านั้นได้ ซึ่งการ

ตระหนักรู้ในตราสินค้ามีความส าคัญมากเพราะ ถ้าผู้บริโภคสามารถรับรู้ตราสินค้าหรือระลึกถึงตราสินค้า

ได้มากเท่าไร จะท าให้เกิดความคุ้นเคยและไว้วาสงใจในตราสินค้านั้นและน าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้า (Aaker,1991) 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาจัยพบว่า รูปแบบของสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัด
นครปฐม โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบห้าวหาญ (Ruggedness),รูปแบบหรูหรา 
(Sophistication) และรูปแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) แต่ความสัมพันธ์ในด้านรูปแบบมีสมรรถนะ 

(Competence) กับรูปแบบจริงใจ (Sincerity) ไม่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัด

นครปฐม หมายความว่าเมื่อธุรกิจให้ความส าคัญกับรูปแบบห้าวหาญ (Ruggedness),รูปแบบหรูหรา 

(Sophistication) และรูปแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้านั้นๆ

ได้มากขึ้น เพราะผู้บริโภคเชื่อว่ารูปแบบสติ๊กเกอร์นั้นสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ดังนั้นบริษัทที่

ผลิตสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นควรให้ความส าคัญกับรูปแบบของสติกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่นแต่

ละด้าน เพื่อปรับกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1.รูปแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) ของสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น จะบ่งบอกถึง ความ

ทันสมัย ความร้อนแรง ความเป็นวัยรุ่น ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ การจิตนาการ การผจญภัย ความ

ตื่นเต้น และความสนุกสนาน ถ้าภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แบบน่าตื่นเต้น ก็

จะท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สินค้าและบริการของธุรกิจนั้นใน

ภายหลัง 

 2.รูปแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ของสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ภาคธุรกิจควรให้

ความส าคัญกับรูปแบบสติกเกอร์ไลน์นี้ เนื่องจากผู้บริโภคจะสามารถจดจ าตราสินค้าของธุรกิจผ่านรูปแบบ

สติกเกอร์ไลน์นี้ได้ดี เพราะสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นบุคลิกภาพที่ แข็งแกร่ง อดทน คล่องแคล่ว มีเหตุผล 

นอกจากนี้บุคลิกภาพแบบหาวหาญเหมาะกับสินค้าประเภท มอเตอรไซด์ กางเกงยีนส ์ บุหรี่ เป็นต้น 

3.รูปแบบหรูหรา (Sophistication) ของสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น จะบ่งบอกถึงผูม้ีฐานะทาง

การเงิน สุขุม นุ่มลึก มีเสน่ห์ บุคลิกภาพหรูหราเป็นต้น ถ้าธุรกิจให้ความส าคัญกับการออกแบบรูปแบบ

สติก๊เกอร์ไลน์นี้ก็จะสามารถท าให้กลุ่มผู้บริโภคจดจ าตราสินค้าของธุรกิจนั้นได้ 

 4.รูปแบบจริงใจ (Sincerity) เนื่องจากรูปแบบจริงใจไม่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของผู้บริโภค 

ดังนั้น ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในรูปแบบหรูหรา เพราะถึงให้ความส าคัญไปก็ไม่สามารถเพิ่ม

การจดจ าตราสินค้าของผู้บริโภคได้ 

 5.รูปแบบมีสมรรถนะ (Competence)เนื่องจากรูปแบบมีสมรรถนะ ไม่ส่งผลต่อการจดจ าตรา

สินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจจึงไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในรูปแบบมีสมรรถนะ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรเพิ่มวิธีการในการเก็บข้อมูลวิจัย กล่าวคือควรท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้มีสติ๊กเกอร์หลากหลายรูปแบบมาก

ขึ้น เช่น สติ๊กเกอร์ที่มีเสียงพูดได้ หรือ สติ๊กเกอร์ที่สามารถขยับได้ 
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บทคัดย่อ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า สมาร์ทโฟน 

ของกลุ่ม GEN Y ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่ม GEN Y ใน

เขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์

การถอดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis ) ผลการวิจัย สื่อสังคมออนไลน์ด้าน Online video และ Social 

network ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสมาร์ทโฟน 

ค าส าคัญ :  สื่อสังคมออนไลน์, การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 

         The objectives of this research were to study the influence of social media affecting purchasing decision 

for smartphone of Gen Y in Bangkok. by using quantitative methodology. The samples used in this research was 

Gen Y in Bangkok .The research instrument were questionnaire. The data was analyzed by multiple regression 

Analysis. The result show that Online video and Social network are effect on smartphone purchasing decision.  

Keywords : Social Media, Online video, Social network, Purchasing decision  
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บทน า 

  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การส่ือสารมีการพัฒนา

และมีศักยภาพมากขึ้นเช่นกันส่งผลให้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามาบทบาทในชีวิตมากขึ้น  เช่น เทคโนโลยีการ

ส่ือสารในยุคปัจจุบันหรือยุคดิจิตอล ที่มีความสะดวกรวดเร็วในการรับ-ส่ง ข้อมูลท าให้ง่ายต่อการ

ติดต่อส่ือสาร หรือ ค้นหาข้อมูลข่าวสารหรือพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนบนอินเทอร์เน็ตได้อย่าง

อิสระ ภาคธุรกิจจึงเริ่มให้ความส าคัญโดยการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกระแส

ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ หรือ Social Media  เช่น Social network, Online 

video,Photo sharing เพราะการส่ือสารผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจ านวนมาก 

และสามารถท าการส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลารวมทั้งสามารถให้ข้อมูลแก่

กลุ่มผู้บริโภคได้มากกว่าวิธีอื่นๆ จึงท าให้ภาคธุรกิจสนใจที่จะเพิ่มช่องทางการโฆษณาโปรโหมดผลิตภัณฑ์

และบริการลูกค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์กันมาก ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้บริโภคในปัจจุบันที่

เน้นความสะดวกรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone)ท าให้สมาร์ทโฟนมีความ

จ าเป็นในชีวิตประจ าวันที่ก าลังได้รับความนิยมมากอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน ที่มีประโยชน์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ ท าให้การส่ือสารผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์ท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกทั้ง ยังมี

แอพพลิเคชั่นต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ท าให้สมาร์ทโฟนก

ลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในชีวิตประจ าวันของคนไทยและยังมีราคาที่หลากหลายท าให้สามารถผู้บริโภคสามาร

เลือกซื้อได้ง่ายขึ้นอีกทั้งการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ หรือ 

หาข้อมูลผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดความ

ต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ หรือท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น  

สังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภคใช้ในการหาข้อมูลต่างๆ หรือ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความ

คิดเห็น เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน กันมากขึ้นท าให้ผู้บริโภคในปัจจุบันจะมีทัศนคติและความ

เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มากขึ้น  เนื่องจากมีการแลกเปล่ียนความรู้ในสินค้าจากผู้ที่เคยใช้มาก่อน ท าให้ง่ายต่อ

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของสินค้าและ การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของผู้ผลิต ท าให้ส่ือ

สังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม generation Y เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีใช้อินเทอร์เน็ต

มากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y  พบว่า ผู้คนกลุ่มนี้จะใช้เวลาในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่

ไปกับการใช้ส่ือออนไลน์ และผู้บริโภคจะใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาและค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับที่ตนเองต้องการ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาส่ือสังคม

ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  สมาร์ทโฟน ของกลุ่ม GEN Y ในเขตพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา

ครั้งนี้เพื่อให้ ผู้ท่ีสนใจน าข้อมูลจากวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจต่างๆ

ให้มีความเหมาะสมเข้ากับส่ือสังคมออนไลน์ที่ก าลังได้รับความนิยมและมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 1560 

   
   กล
ุ่มม

นุษ
ย์ศ
าส
ตร
์แล
ะสั
งค
มศ

าส
ตร
์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาส่ือสังคมออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคกลุ่ม    

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์  

เอมิกา เหมมินทร์(2556)ได้อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่า เป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่มีการท า

กิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้งานจ านวนมากเพราะเป็นช่องทางการส่ือสารที่มีความรวดเร็วและ

ส่ือสารได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารโดยใช้ข้อความ วีดีโอ หรือรูปภาพ เป็นต้น ท าให้ส่ือ

สังคมออนไลน์นั้นเป็นแหล่งการแบ่งปันข้อมูล แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ที่ก าลังได้รับความนิยม อีกทั้งองค์กรต่างๆได้น าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้ในด้านธุรกิจเพื่อส่ือสาร

เพื่อนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรโมทสินค้าต่างๆขององค์กร ด้วยเหตุผลที่ว่าส่ือสังคมออนไลน์

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

อดิเทพ บุตราช(2553)ได้กล่าวว่า Social network คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยง

ระหว่างกันของกลุ่มคนหลายกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์ท่ีให้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook ซึ่งสามารถที่จะ

แสดงความเห็นหรือแชร์ข้อมูลให้แก่กันท าให้ผู้ใช้บริการ Social network สามารถรับรู้ข้อมูลนั้นพร้อมกัน

ได้ โดยข้อมูลนั้นจะมีท้ังข้อความ เสียงและภาพเคล่ือนไว้ท่ีมีความน่าสนใจ 

           Online video เป็นส่ืออินเทอร์เน็ตที่เป็นรูปแบบเว็บไซต์ทีให้บริการวีดีโอออนไลน์ที่ไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม เนื้อหาของวีดีโอนั้นจะมีความหลากหลายสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้หรือ

ค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการผ่านวีดีโอหรือใช้เพื่อความบันเทิงซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกชมวีดีโอตามที่

เราต้องการได้อย่างอิสระ ในปัจจุบันเว็บไซต์บริการวิดีโอออนไลน์ได้รับความนิยมมาก เช่น Youtube และ 

Dailymotion (สัมมนาออนไลน์,2014) 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543 ,หน้า160-166) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย

ขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนอันจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

          1. การรับรู้ถงึความต้องการหรือปัญหา (Need Recognition) ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาว่า

ตนเองนั้นมีความต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องใช้สินค้าหรือการบริการนั้น  

 2. การแสวงหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้สินค้า

หรือบริการนั้น ผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า

หรือบริการที่ตนเองสนใจ 

        3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การประเมินข้อมูลต่างๆของสินค้าหรือ

บริการที่ได้มาจากการแสวงหาแล้วน ามาข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบเช่น ราคา คุณภาพ ชื่อเสียง เพื่อหาทาง

เลือกท่ีตนคิดว่าสินค้าหรือบริการนั้นคุ้มค่าหรือเหมาะสมกับตนเองที่สุด 
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  4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อประเมินทางเลือกแล้วผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ

สินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับตนเองหรือชอบมากทีสุดแต่ก็จะมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคได้คือ ทัศนคติของบุคคลอื่น(Attitudes of others) และ สถานการณ์ที่คาด

ไม่ถึง(Unanticipated situational factors) 

               5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) การที่ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการมาแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี

แค่ไหนและสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ มีความพอใจหรือไม่ ถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ก็จะเกิดความภักดีต่อตราสินค้าซึ่งท าให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมากขึ้น

หรือซื้อเป็นประจ า 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น

การจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือการเก็บ

ข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบค่าประชากรที่แท้จริง ดังนั้นจึงใช้การค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่

ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา,2545, หน้า 26) จากสูตร ดังนี้ 

สูตรการค านวณตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไม่เกิน 5%)                                                                                

 โดยที่ 𝒏 =
𝒁𝟐

𝟒𝒆𝟐
 

n=ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

Z=ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น Z เท่ากับ 1.96 

e= ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.05 

  และส าหรับการวิจัยและส าหรับการศึกษาครั้งนี้ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 371 

ตัวอย่างและเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์จึงได้ท าการส ารอง

แบบสอบถามเพิ่มอีก 29 ชุดรวมแบบสอบถามท้ังส้ิน 400ชุด 

1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience) โดยการท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ ด้วยดูจากเกณฑ์อายุของผู้ตอบ ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 2.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค าถาม

จะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question ) ค าตอบหลายตัวเลือก ( Multiple choices ) และให้

เลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ

เดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการวัดระดับพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน ซึ่งลักษณะค าถามจะเป็น

ค าถาม ปลายปิด (Close-ended question ) ค าตอบหลายตัวเลือก ( Multiple choices ) และให้เลือกข้อ

ที่เหมาะสมที่สุดจ านวน 11 ข้อ  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน 

ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ Online video และ Social network รวมท้ังหมด 15 ข้อ โดยใช้ระดับการวัด

ข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale)  เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อม ี5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน ของกลุ่มคนในเขตพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ

อันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 

ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1.ความเที่ยงตรงของ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัย ศึกษาภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน ของกลุ่มผู้บริโภค GEN Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้

แนวคิดทฤษฏีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง การสร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้าง

ขึ้นไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ให้ค าชี้แนะและท าการปรับปรุงปรุง

แก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา 

2.การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  จ านวน 30 คน เนื่องจาก

เครื่องมือใช้มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  Conbach (Cronbach’s Alpha)  โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน าข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.893 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง

และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

สมาร์ทโฟน โดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน โดยค านวณหาค่าสถิติ

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาส่ือ

สังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Smartphone ของกลุ่มผู้บริโภค GEN Y ในเขตพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน400 คน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า 

Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย  พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีอายุน้อยกว่าหรืออายุ 25 ปี (ร้อยละ 61.8) มีสถานภาพส่วนมากเป็น

โสด (ร้อยละ 80) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 61.8)  ส่วนมากเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน (ร้อยละ 45) และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ร้อยละ(56.8) 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ท

โฟน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 

45) ส่วนใหญ่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 17.01-22.00 น. (ร้อยละ 68) ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

Facebook (ร้อยละ 57) ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อสินค้าสมาร์ทโฟนจากการหาข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์  

(ร้อยละ 63) ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนใหม่ (ร้อยละ 63.0) เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

สมาร์ทโฟนเพราะถูกใจในผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 59) ส่วนมากซื้อสินค้าในราคา 12,000 – 24,000 บาท 

(ร้อยละ 50.8) ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนจากศูนย์บริการโทรศัพท์ต่างๆ (ร้อยละ52.2) บุคคลที่

มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟนคือ ตนเอง (ร้อยละ62) เหตุผลที่หาข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจซื้อ คือ หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน (ร้อยละ 53) วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการติดส่ือสาร (ร้อยละ 59)  
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ส่วนที่ 3 ระดับที่ ส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนของผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แก่ ด้าน Online video และ Social Network พบว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

สมาร์ทโฟนของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก  (Mean =3.94 S.D.= 0.90) 

โดยใช้เกณฑ์ 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า Online video ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก(Mean 

=3.81 S.D.=1.01) และ Social Network ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.08 S.D.=0.79) โดยใช้เกณฑ์ 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 

ส่วนที่  4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  สมาร์ทโฟน ของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.97 และ S.D.=0.85) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean 

= 3.72 และ S.D.=0.93) สามารถสังเกตรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน จากการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์  (Mean = 4.05 และ S.D.=0.76) สามารถจดจ าผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนจากการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Mean = 4.16 และ S.D.= 0.86)  

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน ของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน ของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

   Df Mean Square      F Sig 

การถดถอย(Regression) 75.467    2    37.733 127.697 0.00 

ส่วนทีเหลือ 117.311  397     0.295   

Total 192.778  399    

 

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งต่อผลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ท

โฟน ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ Online video และ Social Network ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่ปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเม่ือภาพลักษณ์เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัว

แปร 

B Std.Error Beta T Sig. 

(Constant)  1.067 0.193  5.519 0.000 

ด้าน Online video 

 

𝑥1 0.243 0.43 0.284 5.649 0.000 

ด้าน Social Network 𝑥2 0.486 0.60 0.407 8.101 0.000 

R=0.626, R Square=0.391, Adjusted R Square=0.388, Std Error of the Estimate=0.54359 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ท

โฟน ของกลุ่มGen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ Online video และ 

Social Network ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน  ดังปรากฏในตารางที่ 2  และ
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จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ือ

สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน ได้ดังนี้ 

    Y =1.067 + 0.284 (X_1) + 0.407(X_2) 

เมื่อ  Y  แทน ส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน 

เมื่อ X_1แทน ด้าน Online video 

เมื่อ X_2แทน ด้าน Social Network 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

สมาร์ทโฟน ของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ Online video และ Social Network  ส่งผลให้ส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน และสามารถสรุปผลการทดสอบ สมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐาน ผลการวิจยั 

ส่ือสังคมออนไลน์ด้าน Online Video ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน สนับสนุน 

ส่ือสังคมออนไลน์ด้าน Social Network ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน สนับสนุน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1.จากการศึกษาพบว่าที่ส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน อยู่ใน

ระดับที่ส่งผลมาก  (Mean =3.94 S.D.= 0.90) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน อยู่ในระดับที่ส่งผลมาก 2 ด้าน ได้แก่ Online video ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดี (Mean = 3.81 และ 

S.D.= 1.01) และ Social network ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดี (Mean = 4.08 และ S.D.=0.79) กล่าวคือ ส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน ของกลุ่ม Gen Y ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากส่ือ

สังคมออนไลน์เป็นช่องทางการส่ือสารที่มีความรวดเร็วและส่ือสารได้หลากหลายรูปแบบเช่น ข้อความ 

รูปภาพ วีดีโอ ท าให้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นแหล่งการแบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูล ที่ได้รับความนิยมมาก

ในปัจจุบัน ด้วยความรวดเร็วในการส่ือสารและมีผู้ใช้มากมายท าให้หลายองค์กรใช้ ส่ือนี้ในการ

ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้า เอมิกา เหมมินทร์(2556) จึงท าให้เกิดการแข่งขันในการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่าง Social network และ online video ส่งผลให้

ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากการโฆษณาซึ่งการรับรู้ข้อมูลนั่นท าให้การตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคง่ายขึ้นอีกทั้ง ผู้บริโภคต้องการหาข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับตนเองมาก
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ที่สุด ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ Social network และ Online video สามารถช่วยให้ผู้บริโภคทราบ

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเช่น ข้อความ รูปภาพและวีดีโอ ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์(2556) ซึ่งท าในหัวข้อเรื่องความไว้วางใจและ

ลักษณะธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์  ที่กล่าวว่า การที่

ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลสินค้าต่างๆผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆที่เป็นที่นิยม มีความน่าเชื่อถือ เสนอราคา

สินค้าในราคาถูกและสามารถแนะน าหรือบริการตรงตามความต้องการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก

บริษัทหรือผู้ประกอบการเหล่านั้น 

2.จากผลการศึกษา พบว่าส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน ของ

กลุ่มประชากรของกลุ่ม Gen Y  ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ด้าน ประกอบด้วย Online video 

และ Social Network กล่าวคือ ส่ือสังคมออนไลน์ที่มีบทบาทมากในปัจจุบันท าให้องค์กรต่างๆให้

ความส าคัญในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลที่

ช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆท าให้ผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

รวดเร็วซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ส่ือสังคมออนไลน์จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมและชื่นชอบที่สุดได้ แต่ก็จะมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ

บริการของผู้บริโภคได้คือ ทัศนคติของบุคคลอื่น(Attitudes of others) และ สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

(Unanticipated situational factors) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 

ข้อเสนอแนะ 

 1.การวิจัยนี้ สามารถน าผลการศึกษานี้ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในเรื่องการประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อให้ถูกช่องทางโดยเฉพาะการโฆษณาผ่าน Online video ที่สามารถสร้างการจดจ า

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคได้อย่างดี  ดังนั้นจึงควรท าโฆษณาในรูปแบบวีดีโอให้มีความ

น่าสนใจและมีความสร้างสรรค์ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงผู้บริโภคจ านวนมากที่สามารถ

ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลากและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 

 2.ผู้ประกอบการ สมาร์ทโฟน ควรให้ความส าคัญกับส่ือสังคมออนไลน์ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์

มีผู้เข้าใช้จ านวนมากโดยเฉพาะ ส่ือสังคมออนไลน์ Social network และ Online video ซึ่งมีผลต่อการช่วย

ในตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องของส่ือสังคม

ออนไลน์ท าให้ความสนใจหรือ การตัดสินใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปด้วยดังนั้น

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญอย่างย่ิงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษที่ให้ค าแนะน า และให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัย

ตลอดมาจนท าให้ผลวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

ของกลุ่มประชากรพื้นท่ีสยาม กรุงเทพมหานครฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ )Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ระดับความเชื่อม่ันสื่อสังคมออนไลน์

ด้าน Weblogs (X1) เท่ากับ 0.802 Social Networking (X2) เท่ากับ 0.754 ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิว (Y) เท่ากับ 0.982 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สมการพยากรณ์คือ  Y = 1.467 + 0.152(X1) + 

0.506(X2) จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ด้าน Weblogs และ Social Networking ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของกลุ่มประชากรพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ 

ค าส าคัญ    : อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์,  การตัดสินใจซื้อ   

 

Abstract 

The objectives of this research were to investigate the influence of the social media on skincare’s brand 

buying decision among population in Siam area, Bangkok. The samples consisted of 400 people using skincare 

products in Bangkok. The research instrument is questionnaire. Multiple Regression Analysis was used for data 

analysis. The reliability levels of Weblogs (X1) is 0.802, Social Networking (X2) is 0.754 are effect on skincare 

buying decision is 0.982, which has statistically significant at 0.05 level and the predicting equation is Y = 1.467 

+ 0.152(X1) + 0.506(X2). The hypothesis testing showed that the Weblogs and Social Networking affect to the 

skincare’s brand buying decision of population in Siam area, Bangkok. 

Keywords : Influence of Social Networking,  Social Networking,  Buying decision 
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บทน า 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้การส่ือสารมีศักยภาพมากขึ้น มีช่องทางในการ

ค้นหาข้อมูลข่าวสารหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระ ภาคธุรกิจจึง

เริ่มให้ความส าคัญโดยการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่

รู้ จักผ่านช่องทาง Social media ต่างๆ เช่น Weblogs, Social Networking, Micro Blogging, Online 

Video, Photo Sharing เพราะการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็น

จ านวนมาก สามารถท าการส่ือสารได้ตลอดเวลา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญ

คือ สามารถให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้บริโภคได้มากกว่าวิธีอื่นๆ จึงท าให้ภาคธุรกิจสนใจที่จะเพิ่มช่องทางการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมาก (อมรรัตน์ ทันมา 2558) 

อีกทั้งในปัจจุบันทุกคนต่างให้ความส าคัญกับการดูแลตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผิวหน้า เนื่องจาก

สาเหตุหลายประการอาทิ เช่น การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง การเข้าสังคม และการต้องการการยอมรับ

จากผู้คนในสังคม เป็นต้น ดังนั้นผิวหน้าจึงเป็นส่ิงหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นและสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ (ริษฎา แซ่ว่อง, 2552) ประกอบกับการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารโดยตรง

มาเป็นการส่ือสารแบบสังคมออนไลน์ท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ การตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของผู้บริโภคในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือการบอกเล่ากันมากกว่าการโฆษณา 

การขายโดยพนักงาน หรือการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพราะมีความรู้สึกว่าได้รับฟังโดยตรงจากผู้ที่มี

ประสบการณ์มาด้วยตนเอง และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อบุคคลนั้นไม่ได้มีประโยชน์ใดๆกับบริษัทนั้น 

(Engel, Blackwell & Minard, 1986) 

ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจน ได้แก่ การติดต่อส่ือสารเพื่อแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนข้อมูลการเดินทาง

ท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ผ่านทางกระดานข่าวสาร (Web board) หรือบล็อค (Blog) หรือระบบสังคม

ชุมชนออนไลน์ (Social Network) อื่นๆที่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไปสัมผัสมาด้วย

ตัวเองของผู้สร้างเนื้อหา (User generated content) หรือที่เรียกว่า รีวิว (Review) ที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่ง

ข้อมูลมีความหลากหลาย มีการหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบในด้านข้อมูลมากขึ้น (Casalo, Flavian, & 

Guinaliu, 2010)  

การใช้ส่ือออนไลน์ของคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ พบว่าผู้คนจะใช้เวลาในชีวิตประจ าวัน

ส่วนใหญ่ไปกับการเสพส่ือออนไลน์ (ปณิชา นิติพรมงคล) และผู้บริโภคจะใช้ส่ือสังคมออนไลน์ หรือเพื่อ

ศึกษาและค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตนเองมาก

ที่สุด และผู้บริโภคจะมีการพิจารณาความพึงพอใจหลังการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวครั้งต่อไปด้วย ดังนั้นอิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของส่ือ

สังคมออนไลน์ที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม 

กรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้นักการตลาดน าการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

และน าไปปรับใช้กับสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันที่ส่ือสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่ อศึ กษา ส่ือ สั งคมออนไลน์ที่ ส่ งผลต่อการตัด สินใจซื้ อของก ลุ่มคนในพื้ นที่ สยาม 

กรุงเทพมหานครฯ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีส่ือสังคมออนไลน์ ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อตราสินค้า 

2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มคนในพื้นที่สยาม 

กรุงเทพมหานครฯ 

3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้นปัจจัยด้าน Weblogs ด้าน Social Networking 

3.2 ตัวแปรตามปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อตราสินค้า 

4. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่ของกลุ่มคนใน

พื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดด้านสื่อสังคมออนไลน์ 

Kaplan & Haenlein (2010) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือท่ีได้รับความนิยม

และมีการใช้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และอัตราการเติบโตนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น แต่ได้

ขยาย ขอบเขตไปยังกลุ่มผู้ใช้อื่นๆ มากขึ้น เช่น กลุ่ม Generation X จึงถือได้ว่าปรากฏการณ์ของส่ือสังคม

ออนไลน์เป็นการปฏิวัติทางด้านการส่ือสารที่องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยพัฒนาการเริ่ม

มาจากปีที่มีการสร้าง Usenet ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบที่มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตสามารถใส่ข้อความในพื้นที่สาธารณะได้ อย่างไรก็ตามยุคของส่ือสังคมออนไลน์ที่เข้าใจกันทุก

วันนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา เมื่อได้ก่อตั้งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมขึ้นมาเพื่อน าเสนอบทความ

ออนไลน์ที่ได้เขียนลงในชุมชนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า บล็อก (Blog) นั่นเอง 

บล็อก คือส่ืออินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง มาจากค าว่า Weblog หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล

รูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายราวๆปี ค .ศ. 1997 เมื่อมีการเขียนเรื่องราวบนเว็บไซต์

เพื่อเป็นการกระจายการเผยแพร่เนื้อหาต่อบุคคลภายนอก บล็อกสามารถเปิดให้ผู้อ่านแสดงข้อคิดเห็น

ตอบโต้เนื้อหาที่ผู้เป็นเจ้าของบล็อกได้น าเสนอไว้ในแต่ละประเด็นได้ ลักษณะภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร

บล็อกโดยมากมักจะเป็นภาษาไม่เป็นทางการเป็นกันเอง เหมือนการเล่าเรื่องทั่วไป (กฤติกา แสงเสนีย์, 

บรรยาย) 

สังคมออนไลน์มาจากคาว่า Social Network เป็นเครือข่ายของการส่ือสารข้อมูลขนาดใหญ่บนโลก

อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างอิสระไม่จ ากัดรูปแบบข้อมูลซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ

อย่างเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมถึงชนิดมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบ จึงทา

ให้การใช้งานนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น (ฤดีพร ผ่องสุภาพ, 2551) 
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แนวคิดด้านการตัดสินใจซื้อตราสินค้า 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การปฏิบัติการซื้อรวมทั้งส่ิงต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ณ 

ช่วงเวลาใดเวลาดังกล่าว  (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)  ประกอบไปด้วย ความตระหนักถึงความต้องการ 

(Need Recognition) คือ การที่บุคคลได้รับรู้ถึงความต้องการภายในของตนเอง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือ

เกิดจากส่ิงกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอกในระดับที่สูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับ   ( Driver) การเสาะ

แสวงหาข่าวสาร(Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและส่ิงที่ต้องการอยู่ใกล้ ผู้ถูก

กระตุ้นมักจะตัดสินใจซื้อส่ิงนั้น แต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในทันทีนั้น ความต้องการก็จะ

ถูกจดจ าไว้เพื่อหาทางสนองความต้องการนั้นในภายหลังหรือไม่เช่นนั้นก็จะท าการแสวงหาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับความต้องการนั้น การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับ

ข้อมูลข่าวสารมาแล้วก็จะน ามาใช้ประกอบการประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

จากการประเมินทางเลือกจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดล าดับความชอบในสินค้าต่างๆ และสร้างความ

ต้ังใจซื้อขึ้น โดยปกติแล้วผู้บริโภคมักจะเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบมากที่สุด พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-

purchase Behavior) เป็นส่ิงที่นักการตลาดจะต้องติดตามและคอยให้ความสนใจกับความพึงพอใจใน

สินค้าที่ผู้บริโภคได้ซื้อไปใช้ ถ้าหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้าที่ซื้อไปใช้ก็จะก่อให้เกิดความ

ซื่อสัตย์ต่อตราสินค้ามากยิง่ขึ้น 

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์  (Product) หมายถึง กลุ่มของส่ิงที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่สามารถ

ตอบสนองความพอใจของผู้ซื้อ อาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ และ ตราสินค้า ตลอดจนบริการ

และชื่อเสียงของผู้ขาย (Etzel, Walker & Stanton, 2001, p. G-9 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 

2546, หน้า 394) หรือเป็นส่ิงที่น าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการของมนุษย์ โดย

แบ่งสินค้าออกเป็น (Kotler, 2009, p. 278) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)          ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

 

ด้าน Weblogs 

 

ด้าน Social Networking 

      

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิว 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิว ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 

และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษา

ครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ จึงใช้

สูตรการก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

1.1 𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง   

e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง                                                                  

Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้                                                   

p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก าหนด p = 0.5)  

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้

ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% 

(0.05) ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Samping Method) ดังนั้นจึง

แทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ )กัลยา วานิชบัญชา ,2552,น.16) 
 

 𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 = 384.16 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯทั้งนี้

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 การ

ค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 

2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน และจากการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยหา

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha coefficient) (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16) 

พบว่า ในแบบสอบถามทุกตอนมีค่าสูงกว่า 0.846 ซึ่งแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple choice)  
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 ส่วนที่ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวัดระดับพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม 

กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 11 ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple choice)  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ Weblogs และ Social 

networking รวมท้ังหมด 15 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับส่ือสังคม

ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมี

ระดับความเชื่อม่ันสื่อสังคมออนไลน์ด้าน Weblogs เท่ากับ 0.802 Social Networking เท่ากับ 0.754 โดย

ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก  

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม 

กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งระดับความเชื่อมั่นของการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เท่ากับ 

0.982 เป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบ

เพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ

,2552) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัย ศึกษาภาพลักษณ์

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่มประชากรในพื้นที่สยาม กรุงเทพฯ โดยใช้แนวคิด

ทฤษฏีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง การสร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป

ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ให้ค าชี้แนะและท าการปรับปรุงปรุงแก้ไข

เพื่อให้ม่ันใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา 

2.การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ไปท าการ

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 100 มาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์

แอลฟาของ  Conbach (Cronbach’s Alpha)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน า

ข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่ง

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.846 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อม่ันค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage)  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

โดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว โดยค านวณหาค่าสถิติ

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

หา ส่ือสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม 

กรุงเทพมหานครฯ จ านวน400คน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า 

Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการศึกษา 

 1.ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 63.8 มีอายุ 19 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 78.0 มีอาชีพนิสิต /นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 54.3 

 2.ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 37) ส่วน

ใหญ่ดูรีวิวช่วงเวลา 17.01-22.00 น. (ร้อยละ 49) โดยส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ประเภท special 

care (ร้อยละ 36.5) ดูรีวิวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Pantip (ร้อยละ 36.8) ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

ใหม่ (ร้อยละ 72.3) เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อลดระยะเวลาในการทดลองใช้ (ร้อยละ 

41.5) มูลค่าการซื้อแต่ละครั้งโดยเฉล่ีย 501-1,000 บาท (ร้อยละ 38.8) ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิว จากเคาน์เตอร์แบรนด์ (ร้อยละ 32.5) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว คือรีวิวบน

อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 44.3) วัตถุประสงค์ที่ดูรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

กับตนเอง (ร้อยละ 43.3) วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เพื่อลดความหมองคล้ าบน

ใบหน้า/ขาวกระจ่างใส (ร้อยละ 31) 

 3.ระดับที่ส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ Weblogs, Social networking จากการวิเคราะห์พบว่า Weblogs ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
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คนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดี (Mean = 4.07 และ S.D.=0.63) และ Social 

networking ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดี (Mean = 

4.26 และ S.D.=0.54) 

 4.การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วย

มาก (Mean = 4.32 และ S.D.=0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิว จากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Mean = 4.24 และ S.D.= 0.76) ข้าพเจ้าสามารถ

สังเกตรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว จากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Mean = 4.32 และ 

S.D.=0.70) ข้าพเจ้าสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว จากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

(Mean = 4.40 และ S.D.=0.73) 

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ 
 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 46.142 2 23.071 104.193 0.00 

ส่วนที่เหลือ(Residust) 87.906 376 0.221   

Total 134.049 399    
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ Weblogs และ Social networking ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที2่ 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้บุคลิกภาพการตัดสินใจซื้อเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.467 0.202  7.248 0.000 

ด้าน Weblogs  X1 0.139 0.041 0.152 3.378 0.001 

ด้าน Social Networking X2 0.537 0.048 0.506 11.253 0.000 

R=0.587 ,  R Square = 0.344 , Adjusted R Square = 0.341 , Std Error of the Estimate = 0.47056 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่าส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ Weblogs และ Social networking ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิว  ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็น

สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ได้

ดังนี้ 
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Y = 1.467 + 0.152(X1) + 0.506(X2) 

 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิว มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Weblogs และ Social Networking  ส่งผลให้ส่ือ

สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และสามารถสรุปผลการทดสอบ สมมุติฐาน

การวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ส่ือสังคมออนไลน์ด้าน Weblogs ที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สนับสนุน 

ส่ือสังคมออนไลน์ด้าน Social Networkingที่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1.จากการศึกษาพบว่าที่ส่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว อยู่ใน

ระดับที่ส่งผลมาก (Mean = 4.16 และ S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่ือสังคม

ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว อยู่ในระดับที่ส่งผลมาก 2 ด้าน ได้แก่ Weblogs 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดี (Mean = 4.07 และ 

S.D. = 0.63) และ  Social networking ส่ ง ผลต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ ข อ งก ลุ่ มคน ในพื้ นที่ ส ย าม 

กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดี (Mean = 4.26 และ S.D. = 0.54) กล่าวคืออิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากการ

ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น 

เพราะเป็นระบบที่มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถใส่ข้อความในพื้นที่

สาธารณะได้ Kaplan & Haenlein (2010) แต่การแข่งขันในเรื่องตราสินค้าท าให้ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย

ชนิด การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นส่ิงที่ผู้บริโภคต้องท าการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ

ตนเอง ข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ Weblogs และ Social networking ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น สามารถประหยัดเงิน ประหยัดเวลาที่น าผลิตภัณฑ์มาทดลองกับตนเอง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของอิทธิภูมิ พรหมมา และ ธีรารัตน์ วรพิเชฐ (2558) ซึ่งท าในหัวข้อเรื่องการใช้ความคิดเห็นของ

ลูกค้าในส่ือสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการของธุรกิจโรงแรมไทยที่กล่าวว่า รีวิวของนักท่องเที่ยวจะมี

ผลต่อการตัดสินใจจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีข้อมูลของโรงแรม

นั้นเพียงเล็กน้อยและไม่สามารถสอบถามความคิดเห็นผู้ที่เคยพักจากแหล่งอื่นได้ ความคิดเห็นท่ีถูกรีวิวจึง

ส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของโรงแรมใหม่เหล่านี้ 

2. จากผลการศึกษา พบว่าส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของกลุ่ม

ประชากรของกลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย Weblogs และ Social 

networking กล่าวคือ เมื่อธุรกิจให้ความส าคัญกับส่ือสังคมออนไลน์จะท าให้สามารถเข้าถึงความต้องการ

ของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพราะเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าจะมีผลิตภัณฑ์หลายชิ้นที่ความสนใจใน

ขณะเดียวกัน ประกอบกับธุรกิจใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท าให้ผู้บริโภคสนใจและ
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ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ส่ือสังคมออนไลน์จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดล าดับความชอบในสินค้า

ต่างๆ และสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยปกติแล้ว ผู้บริโภคมักจะเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบมากที่สุด แต่ถ้าหาก

มีปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวนี้ คือ ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) และ/หรือปัจจัย

สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง (Unanticipated situational factors) เกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคได้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ของ

กลุ่มคนในพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้าน Weblogs  

ด้าน Social Networking กล่าวคือเมื่อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ให้ความส าคัญกับด้าน Weblogs  ด้าน Social 

Networking  จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าตราสินค้า

นั้นสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวควรให้ความส าคัญกับส่ือสังคมออนไลน์

ในแต่ละด้านเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.การวิจัยนี้สามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์บน

ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางที่มีความส าคัญน ามาปรับใช้กับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความ

เชื่อถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น 

 2.การวิจัยนี้บ่งบอกได้ถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ในแบบต่างๆ ผู้ผลิตสามารถน าการวิจัยนี้ไปเป็น

ข้อมูลด้านการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งถ้าผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ใช้กลยุทธ์

ทางด้านส่ือสังคมออนไลน์ ผู้บริโภคจะเกิดการบอกต่อในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ เกิดกระแสตอบรับที่ดี

ของผู้บริโภค เพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 

3.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ควรให้ความส าคัญกับส่ือสังคมออนไลน์ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากขึ้น เป็นช่องทางที่มีประชาสัมพันธ์การกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว 

มีต้นทุนที่ต่ า อีกประการหนึ่งคือผู้บริโภคที่มองหาแหล่งข้อมูลที่มีลักษณะใกล้ตัว สามารถหาข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ตได้ง่าย สะดวก มีความรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการท าชุดอุปกรณ์อย่างง่ายส าหรับการวัดแรงตึงผิวของสารละลาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ทดแทนเครื่องวัดแรงตึงผิวท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน (250,000 บาท) ซึ่งมีความเสื่อมมาก และค่าซ่อม

ราคาแพง อุปกรณ์อย่างง่ายนี้ประกอบด้วย บีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิ ปิเปตขนาด 2 

มิลลิลิตร ปลายตัดตรง เป็นหลอดคาปิลลารี หลอดทดลองขนาด 25 x 150 มิลลิเมตร เป็นหลอดใส่สารละลาย และชุด

แคลมป์ยึดปิเปตคาปิลลารีเพื่อให้สามารถปรับระดับและคงท่ีได้ สภาวะท่ีเหมาะสมในการวัดค่าแรงตึงผิวด้วยอุปกรณ์ชุด

นี้ (2,000 บาท) คือ วัดค่าท่ีอุณหภูมิห้อง ณ ความดันบรรยากาศปกติ พร้อมท้ังจัดท าคู่มือปฏิบัติการประกอบ ท าการ

ทดลองวัดค่าการยกขึ้นของสารละลายในปิเปตคาปิลลารี ได้ค่าแรงตึงผิวของน้ าเฉลี่ย 55.19± 0.38 dyne/cm ท่ี 29.0 

องศาเซลเซียส เทียบกับแรงตึงผิวมาตรฐานของน้ าท่ีอุณหภูมิเดียวกัน (71.34 dyne/cm) มีค่าความถูกต้องคือ 77.36 

เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองพบว่า ในสารละลายบิวทานอลแรงตึงผิวเพิ่มขึ้นเม่ือความเข้นข้นลดลง แต่ในสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์แรงตึงผิวเพิ่มขึ้นเม่ือความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากผลของสารประกอบไอออนิก สรุปได้ว่า

ชุดอุปกรณ์อย่างง่ายนี้สามารถวัดค่าแรงตึงผิวของสารละลายได้  ความผิดพลาดของค่าแรงตึงเกิดได้จากความสะอาด

ของปิเปตคาปิลลารีและหลอดใส่สารตัวอย่าง แก้ไขได้ด้วยการล้างอุปกรณ์และท าการวัดซ้ าใหม่ 

ค าส าคัญ:  เคมีพื้นผิว  แรงตึงผิว  การยกขึ้นของของเหลวในคาปิลลารี  การวัด  อุปกรณ ์

 

Abstract 

In this work, a simple apparatus for measuring surface tension of solution was constructed to gain more 

understanding concept in surface chemistry in Physical Chemistry laboratory. The construction cost of this apparatus 

is about 2,000 baht, which was very cheap compared with the old surface tensiometer (250,000 baht). Moreover, 

the maintenance cost of the old one is very expensive.  This simple apparatus consists of beaker 1000 ml, capillary 

tube pipette 2 ml, 25x150 mm test tube, stand and clamps. Surface tension of water obtained from this apparatus 

was 55 . 19  dyne/cm at 29 . 0 ° C, consistent with the reported value (71 . 34  dyne/cm). The percentage of 

accuracy was 77 . 30 .  The surface tension of n-butanol and sodium chloride solutions were studied. The results 

showed that in n-butanol solution the surface tension decreases with increasing in solution concentrations. On the 

other hand, in sodium chloride the surface tension increases with increasing in solution concentration, resulting 

from an effect of ionic solution. In conclusion, this simple apparatus could be used to study surface chemistry by 

measuring surface tension of solutions. Note that the errors could be from the contamination in pipette capillary and 

also the sample vessels. This, however, could be reduced by cleaning apparatus and repeat measuring capillary rise. 

Keywords:  Surface chemistry, Surface tension, Capillary rise, Measurement, Apparatus 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยการดัดแปลงวิธีใช้เพื่อนช่วยสอน (Peer 

tutoring) ส าหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเซลล์และเนื้อเยื่อวิทยา และมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ท่ี

มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังความสุขในการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากาย

วิภาค ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 255 8 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 29 คน โดยเปรียบเทียบ

คะแนนจากการวัดผลครั้งที่ 1 ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้โดยการดัดแปลงวิธีใช้เพื่อนช่วยสอนกับคะแนนจากการวัดผลครั้ง

ท่ี 2 และ 3  หลังใช้การจัดการเรียนรู้โดยการดัดแปลงวิธีใช้เพื่อนชว่ยสอนและท าแบบสอบถามท่ีสะท้อนถึงความสุขในการ

เรียนของนิสิต ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนก่อน และหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการดัดแปลงวิธีใช้เพื่อนช่วย

สอนในรายวิชาเซลล์และเนื้อเยื่อวิทยามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 จากการทดสอบด้วย 

Friedman test ท้ังในวิชาเซลล์และเนื้อเยื่อวิทยา และมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติใน
วิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และจากการตอบแบบสอบถามพบจ านวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 50 เห็นด้วยกับการ

จัดการเรียนรู้โดยวิธีดังกล่าว ท าให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ของท้ังสองรายวิชา จึงมีความเป็นไปได้ท่ีการจัดการเรียนรู้

โดยการดัดแปลงวิธี ใช้เพื่อนช่วยสอน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนิสิตดีขึ้น จึงเหมาะสมส าหรับน าไปใชัการจัดการเรียนรู้ในท้ังสองรายวิชาให้กับ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาธวิิทยากายวิภาคเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

ค าส าคญั:  การจัดการเรียนรู ้ การดัดแปลงวิธีใชเ้พื่อนชว่ยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสุขในการเรียนรู ้
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of a learning activity incorporating a modified peer 

tutoring method which is a part of the learning in the courses of Cell and Histology and Human Gross Anatomy and 

to evaluate the happiness in learning of students studying in the B.Sc. (Anatomical Pathology) program, 2
nd
 year, 

Academic year 2015, Faculty of Medical Science, Naresuan University of 29 persons. The analysis is conducted 

by comparing the first examination scores (before employing a learning activity with modified peer tutoring) to the 

second and third examination scores (after employing a learning activity with modified peer tutoring) and by 

analyzing important indices that reflect the happiness of the students using questionnaires. The results of this study 

showed that the students’ examination scores before and after implementing a modified peer tutoring were 

significantly different at P ≤ 0.05 with the Friedman test in the subject of Cell and Histology and Human Gross 

Anatomy, but not in Human Gross Anatomy. Students more than 50% were agreeable for the implementation of 

modified peer tutoring in the two courses and had increased happiness during the study. As a result, it is possible 

to organize the above courses with the incorporation of the modified peer tutoring as a mean to improve the 

effectiveness of student academic performances. This strategy might help the students in the B.Sc. (Anatomical 

Pathology) program, 2
nd
 year of the future academic year to smooth-sail with happiness, effectiveness and efficacy. 

Keywords: Outcome of learning activity, Modified peer tutoring, Academic performances, Learning with 

happiness 
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การพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวจิัยของบุคลากร 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 

 

Develop the knowledge and ability to research of Personnel Faculty  

of Medicine at the Naresuan University 

Sasinipa Srikanlayaniwart    

 

งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก 65000 

Research Center, Faculty of Medicine at the Naresuan University, 65000 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นมุ่งศึกษาการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 88 คน การด าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดย  (1) แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังอบรม (2) แบบสังเกต ในเนื้อหาด้านความรู้พื้นฐาน

ด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และด้านการเขียนรายงานงานวิจัย โดยสถิติท่ีใช้

ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการท าวิจัยก่อบอบรมกับ

หลังอบรม       

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. การพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยแบบมีการทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม ท าให้ผู้ท่ีเข้า

รับการอบรม มีความรู้ในการอบรมเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน 

 2.ผลการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการท าวิจัยก่อนอบรมกับหลังอบรมในภาพรวมและรายด้าน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ค าส าคัญ: การพัฒนาความรู้ความสามารถ  การท าวิจัย 

 

Abstract 

This purpose of this study was to Develop the knowledge and ability to conduct research of personnel in 

the Faculty of Medicine, Naresuan University between before and after attend to training program. The sample of 

this study were 8 8  people of personnel in the Faculty of Medicine at the Naresuan University. The research 

instruments were the Pre-test, Post-test and Observation forms. The statistics for data analysis were frequency, 

percentage, means and t-test analysis. 

The results of this study were as follow: The score between before and after training in three factor; The 

basics of the research proposal, Data analysis and Writing a research report were statistically significant different 

at .05 level. 

Keywords: Develop the knowledge and ability, research 
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บทน า 

  ในปัจจุบันอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม อีกทั้งความรู้ทางด้านข่าวสารและเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว จึงท าให้คนในสังคมต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น

การพัฒนาคนจะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติเพื่อให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นและ

เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วนั้นก็จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

 การพัฒนาคนในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันนี้ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการ

พัฒนาคนในด้านของการวิจัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการน าผลมาใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรงและท าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะ

ต่างๆ ที่มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรามักจะเรียกการวิจัย

ในลักษณะนี้ว่า “การวิจัยสถาบัน”  ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเองก็ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยสถาบัน 

โดยพิจารณาได้จากที่มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันโดยตรง มีการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรท างานวิจัยสถาบัน โดยมีการให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งการมีเครือข่ายการวิจัย

สถาบัน เป็นต้น ผลที่ได้จากการวิจัยสถาบันนอกจากจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา

สถาบันแล้วยังเป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถน าไปใช้ในการขอรับการประเมินเพื่อความก้าวหน้าใน

วิชาชีพของผู้ท าวิจัยได้อีกทางหนึ่งด้วย (ทรงธรรม  ธีระกุล, 2558) 

 การพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยการวิจัยจะเน้นไปที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) 

ที่หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ โดยผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ด าเนินการวิจัยในสถานที่ที่ตนเอง

ปฏิบัติอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่แท้จริง การวิจัยเชิงปฏิบัติเกิดขึ้นตามแนวคิดของ Kurt 

Lewin นักจิตวิทยาสังคม ชาวอเมริกันเมื่อประมาณปีค.ศ. 1946 ได้รับการยอมรับและน าไปใช้อย่าง

กว้างขวางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กรและชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในวงการศึกษา

ได้มีการน าการวิจัยเชิงปฏิบัติไปใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนา

วิชาชีพครูการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และครู (เทียมจันทร์ พานิชผลิน

ไชย, 2551)  

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ด าเนินการตามแนวทางการ

พัฒนาไปสู่โรงเรียนแพทย์ชั้นน าระดับประเทศ โดยก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ “เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพชั้นน าระดับประเทศ" 

เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน

ด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน จากผลการส ารวจของหน่วยงาน

วิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2557 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญของ

การท าวิจัยสถาบันมากหนัก เนื่องจากไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การ

เลือกใช้สถิติ รวมถึงการแปลผลการวิจัย จึงเป็นสาเหตุหลักของจ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่ลดลง ซึ่งไม่

สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนาของคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเป็น
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เหตุผลที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร ในเชิงปฏิบัติการ และน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท าวิจัยของ

บุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ความสารมถด้านการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการท าวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร  คณะแพทยศาสตร์                  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มุ่งศึกษาการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีรายละเอียดวิธีวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 88 คน 

ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสนับสนุน

ผลการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือย่ิงขึ้น มีข้ันตอนดังนี้ 

1) การวางแผน(Planning) วิเคราะห์ปัญหาในการท าวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์                

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2) ปฏิบัติการ (Acting) ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การทดสอบทดสอบ

ก่อนอบรมและหลังอบรม โดยท าการทดสอบทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และเรื่องการเขียนรายงาน

งานวิจัย 

3) การสังเกตการณ์ (Observing) การสังเกตการณ์ที่เกิดขึ้นขณะด าเนินการเข้าร่วมอบรมใน

แต่ละเรื่องของการอบรม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสังเกต โดยการประเมินเป็นรายบุคคล 

เพื่อวัดด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะกระบวนการ(Process Skills) และด้านคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงค์ (Attribute) 

4) การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflecting) 

5) สรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1) การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

โดยเลือกผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร  คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ 

1.1) ผู้เข้ารับการอบรมต้องท าการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรม 

1.2) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ท่ีมีโครงร่างงานวิจัยของตนเองอยู่แล้ว 

1.3) ท าการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมดว่าอยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 1.1 และ 1.2 หรือไม ่

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอน

ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการ (Action) 3) การสังเกตการณ์ (Observing) 4) การ

สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflecting) แต่ละขั้นมีรายละเอียดดังนี้  

1) การวางแผน  

1.1) วิเคราะห์ปัญหาในการท าวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

1.2) ร่างแผนปฏิบัติการโดยนักวิจัย 

1.3) น าเสนอแผนปฏิบัติการให้กับหัวหน้างานและที่ปรึกษาโครงการ เพื่อขอความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดอบรม 

2) การปฏิบัติการ  

2.1) ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ  

2.2) ปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ 

3) การสังเกตการณ์  

3.1) สังเกตการณ์ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด  

3.2) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรม  

3.3) ท าการประเมินผลการด าเนินการ  

4) การสะท้อนผลการปฏิบัติ  

4.1) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล  

4.2) หาแนวทางการปรับปรงุและพัฒนางานด้านการวิจัย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์

ได้มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยมากย่ิงขึ้นต่อไป  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม และแบบสังเกต           

การวัดคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ด้วยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยท าการทดสอบ

แบบสอบถาม  (Try out) กับประชากรไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ

ข้อบกพร่อง และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) ก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย

การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .862  
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติทดสอบการเปรียบเทียบ

ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยก่อบอบรมกับหลังอบรม       

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม สามารถอธิบายผลได้ดังน้ี 

 1.1 ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการ

อบรม ส่วนใหญ่มีอายุการท างานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ อายุ

ระหว่าง 3-6 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และน้อยที่สุดคือ อายุมากกว่า 6 ปี จ านวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.4 ในส่วนของประสบการณ์ในการท าวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยท าวิจัย จ านวน 58 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.9 และ เคยท าวิจัย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1  

1.2 ด้านการจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุ

การท างานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 3-6 ปี จ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และน้อยที่สุดคือ อายุ มากกว่า 6 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ใน

ส่วนของประสบการณ์ในการท าวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยท าวิจัย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 

และ เคยท าวิจัย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 

1.3 ด้านการเขียนรายงานงานวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุการท างานน้อย

กว่า 3 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 3-6 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.2  และน้อยที่ สุดคือ อายุ มากกว่า 6 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ในส่วนของ

ประสบการณ์ในการท าวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยท าวิจัย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 และ เคย

ท าวิจัย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 

 

2. คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร  คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถอธิบายผลได้ดังน้ี  

2.1 ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการ

อบรมได้คะแนนเฉล่ียการทดสอบก่อนอบรม เท่ากับ 12.5 คิดเป็นร้อยละ 77.0 ของคะแนนเต็ม และ

คะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังอบรม ได้รับการอบรม เท่ากับ 15.5 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.0 ของคะแนน

เต็ม ซึ่งจากผลการวิเคราะห์สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังอบรมมีค่ามากกว่า

คะแนนเฉล่ียก่อนอบรม ทั้งนี้เมื่อใช้สถิติทดสอบที (paired – sample t-test dependent) ในการทดสอบ

ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ได้ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการท าวิจัย ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

การทดสอบ �̅� S.D. t-test dependent P-value 

ก่อนอบรม 12.40 2.424 d S.D. t .001* 

   87 2.30 12.49*  

หลังอบรม 15.47 1.071     

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบหลังอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐาน

ด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ความสามารถในการเข้า

อบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 โดยมีค่าสถิติทดสอบ t = -12.495 และมีค่า p – 

value เท่ากับ .001  โดยมีความรู้ความสามารถก่อนอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.40 และมีความรู้

ความสามารถหลังอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.47 

  2.2 ด้านการจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนน

เฉล่ียการทดสอบก่อนอบรม เท่ากับ 14.68 คิดเป็นร้อยละ 70.0 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉล่ียการ

ทดสอบหลังอบรม เท่ากับ 19.16 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.0 ของคะแนนเต็ม ซึ่งจากผลการวิเคราะห์

สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าคะแนนเฉล่ียการหลังอบรมมีค่ามากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนอบรม ทั้งนี้เมื่อใช้สถิติ

ทดสอบที (paired – sample t-test dependent) ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อน

อบรมและหลังอบรม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่.05 ได้ผลการทดสอบ  ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการท าวิจัย ด้านการจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การทดสอบ �̅� S.D. t-test dependent P-value 

ก่อนอบรม 14.68 3.180 d S.D. t .001* 

   36 2.47 11.00  

หลังอบรม 19.16 1.788     

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบหลังอบรม เรื่อง การจัดเตรียม

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เข้าอบรมมีระดับความรู้ความสามารถในการเข้าอบรมเพิ่มข้ึนอย่างมีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีค่าสถิติทดสอบ  t = 11.008 และมีค่า p – value เท่ากับ .001 โดยมี

ความรู้ความสามารถก่อนอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.68 และมีความรู้ความสามารถหลังรอบรม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 19.16  

2.3 ด้านการเขียนรายงานงานวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียการทดสอบก่อน

อบรม เท่ากับ 11.34 คิดเป็นร้อยละ 75.6 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังการอบรม 

เท่ากับ 13.59 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.6 ของคะแนนเต็ม ซึ่งจากผลการวิเคราะห์สามารถเห็นได้ชัดเจนว่า

คะแนนเฉล่ียหลังอบรม มีค่ามากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนอบรม ทั้งนี้เมื่อใช้สถิติทดสอบที (paired – sample 

t-test dependent) ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที ่.05 ได้ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการท าวิจัย ด้านการเขียนรายงานงานวิจัย 

การทดสอบ �̅� S.D. t-test dependent P-value 

ก่อนอบรม 11.33 2.036 d S.D. t .001* 

   23 2.25 5.43*  

หลังอบรม 13.58 1.018     

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที ่3 พบว่า การทดสอบหลังอบรม เรื่อง การเขียนรายงาน

งานวิจัย ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ความสามารถในการเข้าอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี .05 โดยมีค่าสถิติทดสอบ t = 5.438 และมีค่า p – value เท่ากับ .001 โดยมีความรู้ความสามารถ

ก่อนอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.33 และมีความรู้ความสามารถหลังอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.58  

3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม 

จ าแนกตามรายด้าน 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม จ าแนกตามราย 

*นัยส าคัญที่ระดบั .05 

 

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม จ าแนกตามทั้ง 3 ด้าน 

 จากตารางที่ 5 พบว่า การทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย

และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ีย 12.40 แต่หลังจากที่ได้รับการ

อบรมในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น 15.47 และมีผู้เข้ารับ

การอบรมที่ได้คะแนนเท่าเดิม จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ13.63 เมื่อคิดเป็นร้อยละของคะแนนที่

เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 19.5 ในการท าการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม ด้านการจัดเตรียมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ีย 14.68  แต่หลังจากที่ได้รับการอบรมในเรื่องดังกล่าว

แล้ว ปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น  19.16    และมีผู้เข้ารับการอบรมที่ได้

คะแนนเท่าเดิม จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.70 เมื่อคิดเป็นร้อยละของคะแนน ที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 

21.5 และต่อมาในการท าการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม ด้านการเขียนรายงานงานวิจัย ผู้เข้ารับการ

อบรมได้คะแนนเฉล่ีย 11.34 แต่หลังจากที่ได้รับการอบรมในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้เข้ารับการ

อบรมได้คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น 13.59 และมีผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คะแนนเท่าเดิม จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ20.83 เมื่อคิดเป็นร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 15.0 ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

 

เนื้อหา 
ก่อนอบรม หลังอบรม t-test dependent 

�̅� S.D. �̅� S.D. d S.D. t 

1. ด้านความรูพ้ื้นฐานด้านการวจิัยและการเขียนขอ้เสนอ

โครงการวิจยั 

12.40 2.424 15.47 1.071 87 2.03 12.49* 

2. ด้านการจัดเตรียมขอ้มูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 14.68 3.180 19.16 1.788 36 2.47 1.00* 

3. ด้านการเขียนรายงานงานวิจัย 11.33 2.036 13.58 1.018 23 2.25 5.43* 
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ตารางที ่5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม จ าแนกตามท้ัง 3 ด้าน 

ล าดับ 

ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย 

และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ด้านการจัดเตรียมข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการเขียนรายงานงานวจิัย 

Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 12 14 13 17 12 14 

2 10 15 16 19 10 15 

3 8 13 15 20 8 13 

4 15 15 12 18 15 15 

5 9 12 10 19 9 12 

6 13 16 7 13 13 14 

7 11 15 9 16 11 15 

8 16 16 20 21 12 14 

9 14 16 14 19 12 13 

10 12 16 13 17 12 13 

11 10 16 13 18 10 14 

12 7 16 16 20 13 13 

13 15 15 15 20 15 15 

14 9 13 11 21 9 13 

15 7 14 17 21 7 14 

16 14 15 18 21 12 15 

17 12 16 14 20 12 12 

18 14 16 17 19 12 12 

19 10 16 17 20 10 13 

20 9 15 19 21 9 14 

21 12 14 20 21 12 14 

22 11 12 12 21 11 12 

23 15 16 13 20 12 13 

24 14 16 15 17 14 14 

25 15 20 12 18 - - 

26 14 14 17 19 - - 

27 13 15 14 20 - - 

28 15 16 16 20 - - 

29 13 16 16 16 - - 

30 12 16 19 20 - - 

31 10 16 16 20 - - 

32 8 16 11 19 - - 

33 12 16 12 19 - - 

34 16 16 14 19 - - 

35 9 16 12 18 - - 

36 13 15 20 21 - - 

37 15 16 18 21 - - 

38 14 16 - - - - 

39 15 16 - - - - 

40 12 16 - - - - 
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ล าดับ 

ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย 

และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ด้านการจัดเตรียมข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการเขียนรายงานงานวจิัย 

Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 

41 13 15 - - - - 

42 13 14 - - - - 

43 14 16 - - - - 

44 17 16 - - - - 

45 15 16 - - - - 

46 11 16 - - - - 

47 10 16 - - - - 

48 10 16 - - - - 

49 14 16 - - - - 

50 15 16 - - - - 

51 14 16 - - - - 

52 17 16 - - - - 

53 13 16 - - - - 

54 12 16 - - - - 

55 13 16 - - - - 

56 11 14 - - - - 

57 9 16 - - - - 

58 10 15 - - - - 

59 11 15 - - - - 

60 13 16 - - - - 

61 15 16 - - - - 

62 14 16 - - - - 

63 12 16 - - - - 

64 13 15 - - - - 

65 14 16 - - - - 

66 16 16 - - - - 

67 12 16 - - - - 

68 13 16 - - - - 

69 11 16 - - - - 

70 10 16 - - - - 

71 14 16 - - - - 

72 8 15 - - - - 

73 10 16 - - - - 

74 9 15 - - - - 

75 12 16 - - - - 

76 13 16 - - - - 

77 13 13 - - - - 

78 14 16 - - - - 

79 15 16 - - - - 

80 11 14 - - - - 
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ล าดับ 

ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย 

และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ด้านการจัดเตรียมข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการเขียนรายงานงานวจิัย 

Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 

81 10 15 - - - - 

82 9 16 - - - - 

83 9 15 - - - - 

84 14 14 - - - - 

85 15 15 - - - - 

86 16 16 - - - - 

87 15 16 - - - - 

88 15 16 - - - - 

รวม 1,092 1,362 543 709 272 326 

ค่าเฉลี่ย 12.40 15.47 14.68 19.16 11.34 13.59 

 

 5. ผลการวิเคราะห์แบบสังเกต (Observation Form) ทั้ง 3 ด้าน สามารถสรุปผลพฤติกรรม

ของผู้เข้ารับการอบรม ได้ดังน้ี  

 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยและคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกท้ัง 3 ด้าน 

การพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย 

และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ด้านการจัดเตรียมข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการเขียนรายงานงานวจิัย 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1. ด้านความรู้ (Knowledge) 1.88 0.463 1.71 .446 1.88 .458 

2. ด้านทักษะกระบวนการ 

3. (Process Skills) 

3.30 0.514 3.47 .487 3.20 .522 

4. ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 

(Attribute) 

3.75 0.659 3.89 .544 3.76 .587 

 

 จากตารางที่ 6 ผู้วิจัยสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์รายด้านได้ดังนี้  

 ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 1. ด้านความรู้ 

(Knowledge) พบว่า พฤติกรรมผู้ เข้าอบรมในด้านความรู้ (Knowledge) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� =1.88, S.D.=.463) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ 

(Knowledge) อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 2. ด้านทักษะกระบวนการ (Process Skills) พบว่า พฤติกรรมผู้เข้า

รับการอบรมในด้านทักษะกระบวนการ (Process Skills) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� =3.30, 

S.D.=.514) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านทักษะกระบวนการ

(Process Skills) อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 3. ด้านคุณลักษณะที่พึ่ งประสงค์ (Attribute) พบว่า 

พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (Attribute) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� =3.75, S.D.=.659) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านคุณลักษณะ

ที่พึ่งประสงค์ (Attribute) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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 ด้านการจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ด้านความรู้ (Knowledge) พบว่า 

พฤติกรรมผู้ เข้ารับการอบรมในด้านความรู้  (Knowledge) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =1.71, 

S.D.=.446) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ (Knowledge) 

อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 2. ด้านทักษะกระบวนการ (Process Skills) พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมใน

ด้านทักษะกระบวนการ (Process Skills) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� =3.47, S.D.=.487) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านทักษะกระบวนการ(Process Skills) ส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นหัวข้อ .มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลมากขึ้น มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลมีมากขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมากขึ้น และมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยมากขึ้น พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรม อยู่ใน

ระดับมาก 3. ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (Attribute) พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้าน

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (Attribute) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =3.89, S.D.=.544) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (Attribute) ส่วนใหญ่อยู่

ในระดับมาก ยกเว้นหัวข้อ สามารถท างานที่วิทยากรบอกให้ท าเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า 

พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านการเขียนรายงานงานวิจัย 1. ด้านความรู้ (Knowledge) พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการ

อบรมในด้านความรู้ (Knowledge) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =1.88, S.D.=.458) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ (Knowledge) อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ 2. ด้าน

ทักษะกระบวนการ (Process Skills) พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านทักษะกระบวนการ 

(Process Skills) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� =3.20, S.D.=.522) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านทักษะกระบวนการ(Process Skills) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางทุก

ข้อ 3. ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (Attribute) พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านคุณลักษณะที่

พึ่งประสงค์ (Attribute) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� =3.76, S.D.=.587) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (Attribute) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 88 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วยแบบการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม และแบบสังเกต ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลคะแนนจากการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม และคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรม

ของผู้เข้ารับการอบรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติทดสอบการ

เปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการท าวิจัยก่อบอบรมกับหลังอบรม       
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สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม สามารถอธิบายผลได้ดังนี้ ด้านความรู้พื้นฐานด้าน

การวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม  ส่วนใหญ่มีอายุการท างานน้อยกว่า 

3 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.5 และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย คิดเป็นร้อยละ 65.9 ด้านการ

จัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุการท างานน้อยกว่า 3 ป ี

คิดเป็นร้อยละ 59.5 และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย คิดเป็นร้อยละ 81.1 และด้านการเขียน

รายงานงานวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุการท างานน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.5 

และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย คิดเป็นร้อยละ 79.2  

ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้าน

ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียก่อนการ

อบรม 12.40 แต่หลังจากที่ได้รับการอบรมในเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียหลัง

อบรมเพิ่มขึ้นเป็น 15.47 คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 19.5 ด้านการจัดเตรียมข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรม 14.68 แต่หลังจากที่ได้รับการอบรม

ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียหลังอบรมเพิ่มขึ้นเป็น 19.16 คิดเป็นร้อยละของ

คะแนนที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 21.5 และด้านการเขียนรายงานงานวิจัย ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ียก่อน

การอบรม 11.34  แต่หลังจากที่ได้รับการอบรมในเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉล่ีย

หลังอบรมเพิ่มข้ึนเป็น 13.59 คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่เพิ่มข้ึนจะเท่ากับ 15.0 และเมื่อใช้สถิติทดสอบ

ที (paired – sample t-test dependent) ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนอบรม

และหลังอบรม พบว่า ด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการ

จัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการเขียนรายงานงานวิจัย ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับ

ความรู้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์แบบสังเกต (Observation Form) ทั้ง 3 ด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้   

1.ความรู้ (Knowledge) พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย และด้านการจัดเตรียมข้อมูล มีพฤติกรรมด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้าน

การเขียนรายงานงานวิจัย ซึ่งพบว่า พฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ (Knowledge) อยู่ในระดับ

น้อย 

2.ทักษะกระบวนการ (Process Skills) พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมด้านความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย

และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และด้านการเขียนรายงานงานวิจัย มี

พฤติกรรมทักษะกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

3.คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (Attribute) พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมด้านความรู้พื้นฐานด้านการ

วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และด้านการเขียนรายงานงานวิจัย มี

พฤติกรรมทักษะกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ            
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า ภายหลังการใช้การทดสอบก่อนการอบรมและหลังอบรมกับผู้เข้ารับการ

อบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ท าให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการท าวิจัยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านการทดสอบหลังอบรม

แต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการทดสอบที่มีต่อการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุไรรัตน์ สวัสดิ์, ชลชลิตา แตงนารา และวิมลพร ระเวงวัลย์ (2552 หน้า 

63) ที่พบว่า การใช้การทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มทดลอง ส าหรับการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมที่

เรียนโดยไม่มีการทดสอบย่อยอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

อรนุช รู้ปิติวิริยะ (2548 หน้า 32-33) พบว่า นักศึกษากลุ่มที่มีการทดสอบย่อยก่อนเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มท่ีไม่มีการทดสอบย่อยก่อนเรียน 

ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยโดยให้มีการทดสอบก่อนการอบรม 

(Pretest) เพิ่มเติมเข้ามาจาการให้ความรู้ในการท าวิจัยแบบการบรรยายปกติ ท าให้มีการทดสอบบ่อยครั้ง

ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความกระตือรือร้น และตั้งใจรับฟังในเรื่องที่วิทยากรได้ให้ความรู้ในการ

ท าวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมตามแนวคิด “ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ

อัตโนมัติ (Classical Conditioning) ของพาลอฟ” (จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์, 2554 หน้า 69 อ้างถึงใน 

ทิศนา แขมมณี, 2550 หน้า 52-54) ที่ว่าพฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดจากการวางเงื่อนไข 

เมื่อผู้วิจัยแจ้งว่าจะท าการทดสอบก่อนการอบรม และหลังอบรมในแต่ละด้ านที่เข้ารับการอบรม เพื่อ

กระตุ้นเร้าต่อผู้เข้ารับการอบรมให้กลับไปอ่านหนังสือทบทวนในส่ิงที่จะเข้ารับฟังมาล่วงหน้าก่อนการ

ทดสอบ จะสังเกตว่าผลการทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) ของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมมีมีความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการอบรมและการ

ทดสอบเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การทดสอบบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของระดับคะแนนทดสอบ

หลังอบรม (Posttest) ของผู้เข้ารับการอบรมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลงานวิจัย ยุทธพงษ์ 

วงศ์เมืองสรรค์ (2553 หน้า 12) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์มีค่าเฉล่ียคะแนนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการทดสอบย่อยทุกเนื้อหาเมื่อจบหน่วยการเรียน  

เนื้อหาที่บรรยายในด้านของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัย ซ่ึงจะเน้นในเรื่องของ

ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย วิธีการให้ความรู้ที่ผู้วิจัยใช้ คือ การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่

ละด้านมาบรรยาย และการปฏิบัติตามเนื้อหาในแต่ละด้าน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมอาจมีความรู้ความสามารถ

ในการท าวิจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยได้มีการท าการทดสอบก่อนการอบรมและหลังอบรม พบว่า ผู้

เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้มีการศึกษาหาความรู้และข้อมูลในแต่ละด้านก่อนที่จะเข้ารับการอบรมทุกครั้ง ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อ านาจ วังจีน (2553 หน้า 51-55) พบว่า ผลของการทดสอบย่อยและการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับท าให้นักศึกษามีวินัยในการเรียนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า การน าเทคนิคการวิเคราะห์แบบสังเกต (Observation Form) ซึ่ง

เป็นการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมมาใช้ในการอบรม ท าให้ผู้วิจัยได้รู้ถึงปฏิกิริยาความรู้

ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ  ว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีพฤติกรรมการรับรู้หรือการ

เข้าใจในเนื้อหาแต่ละด้านเป็นอย่างไร ด้านไหนที่ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังไม่มีความ

เข้าใจ ผู้วิจัยก็จะได้ให้ค าแนะน ากับผู้เข้ารับการอบรมว่าควรจะหาความรู้เพิ่มเติมในด้านที่ผู้เข้ารับการ

อบรมยังไม่เข้าใจได้จากแหล่งใดบ้าง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณบุคลากรงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านที่ได้ช่วยจัด

โครงการอบรม ในครั้งนี้ และให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

   

คุณค่าและคุณประโยชน์ทางวิชาการ 

 1.  ในการจัดการพัฒนาความรู้ในด้านอื่นๆ ควรน าเทคนิคการทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) 

เพิ่มเติมเข้าไป หรือให้มีการทดสอบบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้น

และเอาใจใส่ในการอบรมพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิผลในการอบรมท่ีดีขึ้น 

 2. ในการจัดการพัฒนาความรู้แบบมีการทดสอบ ควรค านึงถึงจ านวนของผู้เข้ารับการอบรมให้มี

จ านวนที่เหมาะสม เนื่องจากถ้ามีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมากเกินไปอาจเป็นภาระแก่นักวิจัยเองที่ต้องท า

การตรวจทดสอบและอาจท าให้กรอกคะแนนหรือข้อมูลผิดพลาดได้ 

 3. นักวิจัยควรให้ความสาคัญในเรื่องของการวัดและประเมินผลการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม             

โดยพิจารณาจากผลของการทดสอบ แล้วน าประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ

บรรยายหรือเทคนิคการบรรยายเพื่อให้การเข้าอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ  1)  เพื่อศึกษาเก่ียวกับรายรับ – รายจ่าย  และพฤติกรรมการ

ออมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  และ2) เพื่อศึกษาผลจากการน าเทคนิควิธีการทางบัญชีเก่ียวกับ

การบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ าวัน และจากการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย ในการท าให้นักศึกษามีพฤติกรรม

การออมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน  การออม  เป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นเพื่อน ามาไว้ใช้จ่ายหรือการลงทุนในอนาคต  ซึ่ง

ปัจจุบันนักศึกษาให้ความส าคัญกับการออมน้อย  อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านรายรับรายจ่ายหรือพฤติกรรมการบริโภคของ

นักศึกษาในปัจจุบันท่ีไม่เพียงพอต่อการเหลือออม  กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

ชั้นปีท่ี  2  ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  AC203:  การบัญชีต้นทุน 1 จ านวน  60  คน  ลักษณะการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ

เจาะจง  เกมบข้อมกล 100% สถิติท่ีใช้   คือ  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)และการทดสอบ

ค่าทีแบบ Paired Sample t – test  เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 ด้านรายรับ  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีแหล่งรายรับมาจากผก้ปกครองรวมกับเงินกก้ยืมเพื่อการศึกษา  เม่ือพิจารณา

เป็นจ านวนเงิน พบว่า รายรับเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาที่ได้รับจากผก้ปกครองโดยส่วนใหญ่อยก่ระหว่าง 1,001 – 2,000 

บาท/เดือน (ร้อยละ  58.30) และรายรับท่ีได้รับจากเงินกก้ยืมเพื่อการศึกษา อยก่ระหว่าง  2,001 – 3,000 บาท/เดือน  

(ร้อยละ  65.00)  ไม่พบว่านักศึกษาท างานพิเศษระหว่างเรียน สรุปรวมรายรับท้ังหมดเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา อยก่

ระหว่าง  5,001 – 6,000 บาท/เดือน   

 ด้านรายจ่าย  พบว่า  โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีรายจ่ายท้ังหมดเฉลี่ยต่อเดือน อยก่ระหว่าง  5,001–6,000  บาท/เดือน   

 ด้านเงินออม  พบว่า  โดยส่วนส่วนใหญ่นักศึกษามีเงินออมน้อยมาก  คือ เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท  

(ร้อยละ  86.70)   

และพบว่านักศึกษามีระดับความคิดเหมนเก่ียวกับการน าเทคนิควิธีการบันทึกรายรับ – รายจ่าย และการน าเงิน

ออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายเพื่อปรับพฤติกรรมการออมของนักศึกษาแตกต่างกัน  จากการเกมบข้อมกลหลังจากท่ี

นักศึกษาได้มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ในแต่ละประเดมน พบว่า ทุกประเดมนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉลี่ยสกงขึ้น

ระหว่างก่อนกับหลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีนักศึกษาไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเกมบข้อมกลอีกครั้ง  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  เม่ือมีการน าเทคนิควิธีการบันทึกรายรับ – รายจ่าย และการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย

เพื่อปรับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา  จะท าให้นักศึกษามีการท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและสรุปเป็นประจ าทุกเดือน

เพิ่มขึ้น (�̅� 1.33 เพิ่มเป็น 3.78 ) นักศึกษามีรายรับท่ีได้มามีความเพียงพอกับรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น  

(�̅� 2.93 เพิ่มเป็น 3.56) นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น  (�̅� 2.49 เพิ่มเป็น 
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3.82) นักศึกษามีการออมเงินเป็นประจ าทุกเดือนเพิ่มขึ้น (�̅� 1.56 เพิ่มเป็น 3.89) และนักศึกษาเหมนคุณค่าของการใช้

จ่ายเงินเพื่อประโยชน์สกงสุดเพิ่มขึ้น (�̅� 3.27 เพิ่มเป็น 4.44)  ทุกรายการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ค าส าคญั : การพัฒนา  พฤติกรรมการออม  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 

Abstract 

The purpose of this research was twofold: Firstly, to study the income-expense and saving behaviors of 

accounting students of Chaopraya University (CPU); Secondly, to study the result of applying an account 

technique in term of dairy income-expense recording and bringing the saving out as a part of expenditure for 

creating students to have increasingly saving behaviors. Due to at present saving is importance for expense or 

investment in future but the student don’t realize that. Maybe because of income-expense factor or consumer 

behavior make them have not enough money for saving. Sixty CPU’s second year students (100 percent of 

students in the course AC203) were drawn to use in this study with purposive sampling technique. Data were 

analyzed by mean, standard deviation and comparing the mean with the established criteria, and paired sample  

t-test. Research results were as follows: 1) Income aspect – Most of students got income from their parents and 

loan for education, average monthly income was as 1,001–2,000 THB (58.30%) and from the student loan as 

2,001–3,000 THB (65.00%). None students received from a part time job. The total monthly income of the 

students was around 5,001–6,000 THB. Also, expenditure aspect - most of students had a whole average 

expenditure as 5,001–6,000 THB per month; and 2) Saving aspect – Most of students had very low saving, 

average saving less than 1,000 THB (86.70%). In the student opinions about income recording, expense as well 

as using their saving was an expense to change the saving behavior. From collecting data after they make the 

income-expense recording. Moreover, comparing between before and after of all items Students’ behavior  had 

high average statistically significance at 0.5 level. Student don’t know that we will collect  data again,so It could 

be concluded that when we applied the income-expense recording technique and bring the saving as a part of 

expenditure for adapting saving behavior of students, it makes students understand to do the monthly  

income-expense recording. Increase (�̅�1.33 to 3.78 ) They had enough income and expenditure that occurred in 

each month. Increase (�̅� 2.93 to 3.56 )  In addition, students had a plan to expense money in full value in each 

month, Increase ( �̅� 2.49 to 3.82)  had saving money in each month, Increase ( �̅� 1.56 to 3.89)  and had 

awareness in money value for highest advantage Increase ( �̅� 3.27 to 4.44)  every items  with the statistically 

confidence at 95 percent of significance.  

Keywords : Development, Saving  Behavior, Accounting  Students, Account revenue - expenditure 
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บทน า 

 การออม  (Saving) เป็นส่ิงที่จ าเป็นและส าคัญ  ซึ่งเป็นลักษณะของการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง

ส าหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น เพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน หรือเพื่อใช้ในส่ิงที่อยากได้หรือ

อยากท า เป็นต้น เรื่องของการออมกับนักศึกษากมเป็นส่ิงที่ควรให้ความส าคัญ  แต่เนื่องจากปัจจุบัน  

ค่านิยมในการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมได้เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนิสิตนักศึกษา  ซึ่งไม่เพียงเฉพาะการบริโภค

ตามความจ าเป็นและพอเพียงในการด ารงชีพเท่านั้น แต่กลายเป็นการบริโภคเกินความจ าเป็น  ท าให้เกิด

การขนขวายอยากมีอยากได้ในส่ิงที่น ามาซึ่งตอบสนองความสะดวกสบาย  และข้อบ่งชี้ให้เหมนถึงความ

ร่ ารวยในฐานะทางครอบครัวและภาพลักษณ์  เช่น การจ่ายชื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพง การจ่ายซื้อ

คอมพิวเตอร์พกพาที่ทันสมัย รถยนต์รุ่นใหม่ๆ  เส้ือผ้าและเครื่องประดับราคาแพง การเข้าร้านอาหาร

ภัตตาคารหรก  จ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ในห้างสรรพสินค้ามากกว่าการเดินตลาดโดยทั่วไป  เป็นต้น ทั้งหมดกม

เนื่องจากวัยที่ต้องการเรียนรก้ส่ิงแปลงใหม่  การแสวงหาเพื่อให้ได้รับการยอมรับในกลุ่มสังคมและเพื่อน  

ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์  โดยไม่ได้ค านึงถึงการประหยัด  อดออม และการใช้จ่ายอย่าง

เหมาะสม  จากผลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา  พบว่า  หมวดรายจ่ายเพื่ออุปโภคและ

บริโภคสกงเป็นอันดับแรก คือ มีจ านวนเงินเฉล่ียอยก่ที่  3,977.73 บาทต่อเดือน รองลงมาคือหมวดที่อยก่

อาศัย  หมวดค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ตามล าดับ (สิรินุช  ค าบุญเรือง.2554)  และจากผลการส ารวจ

พฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล  พบว่า ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีรายได้เฉล่ีย  

3,000 บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายเฉล่ีย  100 บาทต่อวัน ในด้านการบริโภคมีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือการ

ที่นักเรียน  นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น   โดยพิจารณาจาก

ร้อยละ 90  มีโทรศัพท์มือถือใช้  และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์มือถือเฉล่ีย 350 บาทต่อเดือน และคิด

จะเปล่ียนโทรศัพท์ภายใน 1 ปี ถึงร้อยละ 41 และพบว่านิสิตนักศึกษาเพียงร้อยละ 34  ที่มีการออมเงิน 

เฉล่ียเดือนละ 500 บาท  โดยการหยอดกระปุก (โครงการส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเยาวชน 

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ (Money Watch, 2549)   

 นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  โดยส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวอยก่ในระดับปานกลางถึง

ยากจน  ครอบครัวโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกรรม )ส านักทะเบียน และวัดผล มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา “ข้อมกลนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (”และในปีการศึกษา 2557 นักศึกษากก้ยืมเงินจากกองทุน

กก้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ทั้งในรกปของ กยศ  .และ กรอ .ร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมด )า่ายเงินกองทุนกก้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา “ข้อมกลการกก้ยืมเงินของ

นักศึกษา ”ปีการศึกษา 2557  (และจากการสังเกตพฤติกรรมโดยรวมนักศึกษาบางรายมีการใช้จ่ายเงิน

ตามค่านิยมที่เกินวัยและฐานะในขณะที่ยังไม่สามารถหารายได้ได้ด้วยตัวเอง  มีการใช้จ่ายอย่างอิสระจึงท าให้

ไม่เหมนถึงความส าคัญของการออม  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  ผก้วิจัยในฐานะอาจารย์ผก้สอนในรายวิชาการบัญชีต้นทุน  จึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาและทดลองน าเทคนิควิธีมาปรับใช้กับกลุ่มผก้เรียนในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รก้จัก

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองที่เกิดขึ้นซึ่งหมายถึงต้นทุนในการใช้ชีวิตจริงของแต่ละคน 

และเพื่อให้นักศึกษาได้รก้จักการเกมบออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรายรับ –รายจ่าย และพฤติกรรมการออมของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  

 2.  เพื่อศึกษาผลจากการน าเทคนิควิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ – รายจ่าย และจาก

การน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย ในการท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการออมเพิ่มมากขึ้น 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร:  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาอยก่ในปี

การศึกษา  2557 ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  จ านวน  1,237  คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ/สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ/

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) คณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย) คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์) และคณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 

 กลุ่มตัวอย่าง:  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปีที่  2  ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  AC203:  การบัญชีต้นทุน 1  จ านวน  60  คน  ลักษณะการสุ่มตัวอย่างเป็น

แบบเจาะจง  (เกมบข้อมกล 100%  ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา AC203) 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามท่ีผก้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมา  ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี  หลักการและแนวคิด  จากเอกสาร  ต ารา  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ลักษณะของแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

ตอนที่  1  ข้อมกลสถานภาพทั่วไป  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ผลการเรียนเฉล่ียสะสมปัจจุบัน  

คุณวุฒิที่ส าเรมจการศึกษาก่อนที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  สถานะของผก้ปกครอง  อาชีพของ

ผก้ปกครอง  พี่น้องร่วมบิดามารดา  ผก้ที่ ส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน  ข้อมกลเกี่ยวกับการท าบัญชี  

รายรับ–รายจ่ายประจ าเดือนในปัจจุบัน ข้อมกลเกี่ยวกับการเกมบออมในปัจจุบัน   

ตอนที่ 2  ข้อมกลเกี่ยวกับรายรับ–รายจ่าย และพฤติกรรมการออม โดยเฉล่ียประจ าเดือนของ

นักศึกษา ประกอบด้วย  แหล่งรายรับของนักศึกษา  ทรัพย์สินส่วนตัวของนักศึกษา  รายจ่ายของนักศึกษา  

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภคและบริโภค ค่าใช้จ่ายด้านที่อยก่อาศัย   

ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะและการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง และอื่นๆ 

ตอนที่  3  ข้อมกลเกี่ยวกับระดับความคิดเหมนของนักศึกษาต่อการน าเทคนิควิธีการบันทึก 

รายรับ–รายจ่าย และการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายเพื่อปรับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 

3. น าแบบสอบถามฉบับร่างให้ผก้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาในด้านเนื้อหา ภาษา  

ข้อความ  ความหมาย  และความเหมาะสมโดยรวม 
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4. น าความเหมนที่ได้รับจากผก้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนกัศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน 

(ร้อยละ 25)   

6. น าแบบสอบถามท่ีได้จากการทดลองใช้ (Tryout)  มาปรับปรงุแก้ไข 

7. น าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการเกมบข้อมกล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเกมบรวบรวมข้อมกลผก้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  เมื่อมีการพัฒนาแบบสอบถาม

เรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าไปเกมบข้อมกลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา AC203  :  การบัญชีต้นทุน 1 

ที่ผก้วิจัยเป็นผก้รับผิดชอบ ในรายวิชา จ านวน 60 คน ซึ่งการเกมบข้อมกลแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่  1   เกมบข้อมกลก่อนที่จะมีการน าเทคนิควิธีมาปรับใช้  (เดือน สิงหาคม 2557) วัตถุประสงค์

เพื่อส ารวจข้อมกลพื้นฐานของนักศึกษารายบุคคล    

ระยะที่ 2  เกมบข้อมกลหลังจากที่น าเทคนิควิธีมาปรับใช้แล้ว โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เดือน 

ธันวาคม 2557) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลจากการน าเทคนิควิธีมาปรับใช้กับนักศึกษารายบุคคล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผก้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความถกกต้องและสมบกรณ์ จ านวน  60  ชุด ไป

ค านวณค่าสถิติกับโปรแกรมการค านวณส าเรมจรกป  

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมกล เป็นดังนี้ 

ตอนที่   1 วิเคราะห์ข้อมกลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษาผก้ตอบแบบสอบถาม  สถิติที่ ใช้   

คือ จ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

ตอนที่  2 วิเคราะห์ข้อมกลเกี่ยวกับรายรับ–รายจ่าย และเงินออมของนักศึกษาผก้ตอบแบบสอบถาม 

สถิติทีใ่ช ้คือ จ านวน  (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

ตอนที่  3  วิเคราะห์ข้อมกลเกี่ยวกับระดับความคิดเหมนของนักศึกษาต่อการน าเทคนิควิธีการบันทึก

รายรับ–รายจ่าย  และการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการออมของ

นักศึกษา  สถิติที่ใช้  คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และการ

ทดสอบค่าทีแบบ Paired Sample t - test เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 

เกณฑ์ในการแปลความหมาย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
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ผลการศึกษา 

 ศึกษาผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1 : ศึกษาเกี่ยวกับรายรับ–รายจ่าย  และพฤติกรรม

การออมของนักศึกษา  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  พบว่า 

 ข้อมกลทั่วไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยสรุป  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90)  

มีอายุ  20 ปี  (ร้อยละ 61.70) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมระหว่าง 2.51–3.00 (ร้อยละ 28.30)   

วุฒิการศึกษาก่อนที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ส าเรมจการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

เทียบเท่า (ร้อยละ 98.30) สถานะของผก้ปกครองบิดา–มารดา อยก่ด้วยกัน (ร้อยละ 75.00)  อาชีพของ

ผก้ปกครอง (บิดา) มีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 56.70) อาชีพของผก้ปกครอง (มารดา) มีอาชีพ

เกษตรกรรม  (ร้อยละ 48.30)  มีพี่น้องร่วมบิดารมารดามากที่สุด  1 คน  (ร้อยละ 48.30) ผก้ที่ส่งเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนให้กับนักศึกษาคือทั้งบิดาและมารดา (ร้อยละ 71.67) 

ตารางที่  1  ข้อมกลรายรับ   

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่  1 พบว่า  รายรับรวมท้ังหมดเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษามีรายรับ

รวมอยก่ ระหว่าง 5,001–6,000 บาท/เดื อน (ร้อยละ 33.30) รองลงมามี รายรับรวมอยก่ ระหว่ าง  

4,001–5,000 บาท/เดือน (ร้อยละ  31.70) และจากข้อมกลที่ศึกษาแยกรายประเดมน พบว่า แหล่งรายรับ

ของนักศึกษามาจากผก้ปกครองรวมกับเงินกก้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนสกงถึง ร้อยละ 

98.30 เมื่อพิจารณาเป็นจ านวนเงิน พบว่า  รายรับเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษาที่ได้รับจากผก้ปกครองมาก

ที่สุดอยก่ระหว่าง 1,001–2,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 58.30) รองลงมาอยก่ระหว่าง 2,001–3,000  

บาท/เดือน (ร้อยละ  23.30) รายรับเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษาที่ได้รับจากการกก้ยืมเพื่อการศึกษาสกงสุดอยก่

ระหว่าง 2,001–3,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 65.00) ไม่พบว่านักศึกษามีการท างานพิเศษระหว่างเรียน  

 ด้านทรัพย์สินส่วนตัว:  ปัจจุบันทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่นักศึกษามี คือ โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 100)  

คอมพิวเตอร์ Notebook  (ร้อยละ 73.33) คอมพิวเตอร์ PC (ร้อยละ 8.33) รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ  

รายรบั (n = 60) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รายรับรวมทั้งหมดเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษา   

 น้อยกว่า  1,000  บาท/เดือน 1 1.70 

1,001 – 2,000  บาท /เดือน 1 1.70 

2,001 – 3,000  บาท /เดือน 11 18.30 

3,001 – 4,000  บาท /เดือน 4 6.70 

4,001 – 5,000  บาท /เดือน 19 31.70 

5,001 – 6,000  บาท /เดือน 20 33.30 

6,001 – 7,000  บาท /เดือน 4 6.70 
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40.00) และนอกจากนั้นกมเป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ าเป็นและอื่นๆ เช่น โทรทัศน์  พัดลม  

เครื่องเล่น DVD เตารีด กระติกน้ าร้อน  หม้อหุงข้าว  กล้องถ่ายรกป  เป็นต้น 

 

ตารางที่  2  ข้อมกลรายจ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2  พบว่า  รายจ่ายรวมทั้งหมดเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษา  ส่วนใหญ่นักศึกษามี

รายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง 5,001–6,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 23.33) รองลงมามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง 

6,001–7,000  บาท/เดือน (ร้อยละ  20.00) และจากข้อมกลที่ศึกษาแยกรายประเดมน พบว่า   

1. รายจ่ายด้านการศึกษา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา เอกสาร

ประกอบการเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท ารายงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ส่วนใหญ่ 

นักศึกษามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง 501–1,000 บาท/เดือน (ร้อยละ46.70) รองลงมามีรายจ่ายรวมอยก่

ระหว่าง 1–500 บาท/เดือน (ร้อยละ 31.70) 

2. รายจ่ายด้านการอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย (เส้ือผ้า 

รองเท้า เครื่องประดับที่นักศึกษาใช้ในชีวิตประจ าวัน), ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของ

ใช้ส่วนตัวอื่น (ของใช้ประจ าวัน ค่าโทรศัพท์ เสริมสวย) ส่วนใหญ่ นักศึกษามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง 

2,001–2,500 บาท/เดือน (ร้อยละ 25.00) รองลงมามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง 1,001–1,500 บาท/

เดือน (ร้อยละ 23.30) 

รายจ่าย (n = 60) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษา   

 ล าดับที่ 1 ระหว่าง  5,001 – 6,000 บาท/เดือน 14 23.33 

ล าดับที่ 2 ระหว่าง  6,001 – 7,000 บาท/เดือน 12 20.00 

(ประกอบด้วย)   

1.รายจ่ายด้านการศึกษา   

 ล าดับที่ 1 ระหว่าง  501 – 1,000 บาท/เดือน 28 46.70 

ล าดับที่ 2 ระหว่าง   1 – 500 บาท/เดือน 19 31.70 

2. รายจ่ายดา้นการอุปโภคและบริโภค   

 ล าดับที่ 1 ระหว่าง 2,001 – 2,500 บาท/เดือน 15 25.00 

ล าดับที่ 2 ระหว่าง 1,001 – 1,500 บาท/เดือน 14 23.30 

3. รายจ่ายดา้นที่อยกอ่าศัย   

 ล าดับที่ 1 ระหว่าง  1,001 – 1,500 บาท/เดือน 15 25.00 

ล าดับที่ 2 ระหว่าง  501 – 1,000 บาท/เดือน 14 23.30 

4. รายจ่ายดา้นยานพาหนะ   

 ล าดับที่ 1 ระหว่าง  1- 500 บาท/เดือน 41 68.33 

ล าดับที่ 2 ระหว่าง  501 -1,000 บาท/เดือน 19 31.67 

5. รายจ่ายดา้นความบันเทิง และอื่นๆ   

 ล าดับที่ 1 ระหว่าง  1- 500 บาท/เดือน 54 90.00 

ล าดับที่ 2 ระหว่าง  501 -1,000 บาท/เดือน 6 10.00 
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3.  รายจ่ายด้านที่อยก่อาศัย ประกอบด้วย ค่าเช่าที่อยก่อาศัย และค่าสาธารณกปโภค ส่วนใหญ่ 

นักศึกษามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง  1,001–1,500 บาท/เดือน (ร้อยละ 25.00) รองลงมามีรายจ่าย

รวมอยก่ระหว่าง 501–1,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 23.30) 

4.  รายจ่ายด้านยานพาหนะ คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนใหญ่ นักศึกษามีรายจ่ายรวมอยก่

ระหว่าง  1-500 บาท/เดือน (ร้อยละ 68.33) รองลงมามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง 501-1,000 บาท/

เดือน (ร้อยละ 31.67) 

5. รายจ่ายด้านความบันเทิง และอื่นๆ ประกอบด้วย (ค่าเกม  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าตั๋วภาพยนตร์ ค่า

เล้ียงสังสรรค์ ค่ารักษาพยาบาล  ค่าซักรีด การบริจาค ฯลฯ) ส่วนใหญ่ นักศึกษามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง  

1-500 บาท/เดือน (ร้อยละ 90.00) รองลงมามีรายจ่ายรวมอยก่ระหว่าง 501-1,000 บาท/เดือน (ร้อย

ละ 10.00) 

ด้านเงินออม พบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษามีเงินออมน้อยมาก จากข้อมกลที่ศึกษานักศึกษามีเงิน

ออมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท (ร้อยละ 86.70) จ านวน 52 คน จากจ านวนเตมม 60 คน  

 

 ศึกษาผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 : ศึกษาผลจากการน าเทคนิควิธีการทางบัญชี

เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ–รายจ่าย และจากการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย ในการท าให้

นักศึกษามีพฤติกรรมการออมเพิ่มมากขึ้น   

 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเหมนของนักศึกษาเก่ียวกับการน าเทคนิควิธีการบันทึกรายรับ–รายจ่าย และ

การน าเงินออมมาเป็นสว่นหนึง่ของรายจ่ายเพื่อปรับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 

รายการ ก่อน หลัง 
t Sig. 

)�̅�( )S.D.( )�̅�( )S.D.( 

 นักศึกษามีการท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และ

สรุปเป็นประจ าทุกเดือน 
1.33 0.477 3.78 0.823 -23.673 0.000 

รายรับที่ได้มามีความเพียงพอกับรายจ่ายที่

เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 
2.93 0.863 3.56 0.503 -6.103 0.000 

นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง

คุ้มค่าในแต่ละเดือน 
2.49 0.506 3.82 0.777 -13.984 0.000 

นักศึกษามีการออมเงินเป็นประจ าทุกเดือน 1.56 0.624 3.89 0.682 -17.304 0.000 

นักศึกษาเหมนคุณค่าของการใช้จ่ายเงินเพื่อ

ประโยชน์สกงสุด 
3.27 0.539 4.44 0.546 -10.571 0.000 

*p < .05 

จากตารางที่  3  ระดับความคิดเหมนของนักศึกษาต่อการน าเทคนิควิธีการบันทึกรายรับ–รายจ่าย 

และการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายเพื่อปรับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา พบว่า  นักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีระดับความคิดเหมนของนักศึกษาเกี่ยวกับการน าเทคนิควิธีการ

บันทึกรายรับ–รายจ่าย และการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายเพื่อปรับพฤติกรรมการออมของ

นักศึกษาแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละประเดมน  พบว่า  ทุกประเดมนมีค่าเฉล่ียสกงขึ้น

ระหว่างก่อนกับหลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า  เมื่อมีการน าเทคนิควิธีการบันทึก

รายรับ–รายจ่าย และการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายเพื่อปรับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา
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จะท าให้นักศึกษามีการท าบัญชีรายรับ–รายจ่ายและสรุปเป็นประจ าทุกเดือน นักศึกษามีรายรับที่ได้มามี

ความเพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าในแต่ละ

เดือน  นักศึกษามีการออมเงินเป็นประจ าทุกเดือน และนักศึกษาเหมนคุณค่าของการใช้จ่ายเงินเพื่อ

ประโยชน์สกงสุดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาพฤติกรรมการออมของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา มีประเดมนส าคัญที่น ามาอภิปราย  ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรายรับ–รายจ่าย และพฤติกรรมการออมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90) อายุ 20 ปีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

61.70) รายรับส่วนใหญ่มาจากผก้ปกครองและเงินกก้ยืมเพื่อการศึกษา (ร้อยละ 98.30) และส่วนใหญ่มี

รายรับรวมเฉล่ียต่อเดือนอยก่ระหว่าง 5,001–6,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 33.30) ไม่พบว่านักศึกษามี

การท างานพิเศษระหว่างเรียน ในด้านรายจ่าย  พบว่า  ส่วนใหญ่นักศึกษามีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนอยก่

ระหว่าง 5,001–6,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 23.33) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ากับรายรับ  ส าหรับรายจ่ายด้าน

ต่างๆ ประกอบด้วย รายจ่ายด้านการศึกษา รายจ่ายด้านการอุปโภคและบริโภค รายจ่ายด้านที่อยก่อาศัย  

รายจ่ายด้านยานพาหนะ รายจ่ายด้านความบันเทิง และอื่นๆ ส่วนในด้านของเงินออมนั้นนักศึกษามีน้อยมาก  

จากข้อมกลที่ศึกษานักศึกษามีเงินออมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท (ร้อยละ  86.70) ซึ่งสอดคล้อง

กับ  กฤตภาส  เลิศสงคราม ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงาน

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปี  2555 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 26-30 ปี มีการออมต่ ากว่า 5,000 บาท 

มากที่ สุด เมื่ออายุน้อยระยะเวลาการท างานน้อยจึงมีรายได้น้อยท าให้มีความสามารถในการออมต่ า  

และกษวรรณ  ขจรเสรี  ที่พบว่า นักศึกษาเรียนอย่างเดียวโดยไม่ประกอบอาชีพอย่างอื่น  มีการกก้ยืมเงินเรียน 

มีแหล่งรายรับมาจากบิดามารดาเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมีรายรับต่อเดือนอยก่ระหว่าง 3,001–6,000 บาท  

นักศึกษามีเงินออมต่ ากว่า 1,000 บาท และเหตุผลที่ออมไว้เพื่อการฉุกเฉินที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี  

 2. เพื่อศึกษาผลจากการน าเทคนิควิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ–รายจ่าย และจากการ

น าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย ในการท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการออมเพิ่มมากขึ้น 

 หลังจากการน าเทคนิควิธีการทางบัญชีดังกล่าวมาทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท าให้

นักศึกษามีพฤติกรรมการออมและพฤติกรรมในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก าหนด  โดยจะเหมนได้จาก 1. นักศึกษามีการท าบัญชีรายรับ–รายจ่ายและสรุปเป็นประจ าทุกเดือน

เพิ่มขึ้น  จากเดิมที่ �̅� เท่ากับ 1.33 เพิ่มเป็น  3.78 (ระดับมาก) 2. รายรับที่ได้รับมามีความเพียงพอกับ

รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ �̅� เท่ากับ 2.93 เพิ่มเป็น 3.65 (ระดับมาก) นักศึกษามี

การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ �̅� เท่ากับ 2.49 เพิ่มเป็น 3.82 

(ระดับมาก) นักศึกษามีการออมเงินเป็นประจ าทุกเดือนเพิ่มขึ้น  จากเดิมที่ �̅� เท่ากับ 1.56 เพิ่มเป็น  
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3.89 (ระดับมาก) และนักศึกษาเหมนคุณค่าของการใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์สกงสุดเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ �̅� 
เท่ากับ 3.27 เพิ่มเป็น 4.44 (ระดับมาก)      

 

สรุปผลการศึกษา 

 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการออมที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่

ได้มีการน าเรื่องของการบันทึกรายรับ–รายจ่าย และการน าเงินออมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย รก้การได้มา

และการใช้ไปของเงิน  มีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น  และส าคัญคือการเหมนถึงประโยชน์หรือความ

คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สกงสุดเพิ่มมากขึ้น   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่

ปีการศึกษา 2554-2556 ในระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา และเสนอแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรและระดับ

กลุ่มสาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 จากระบบ CHE QA Online และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ โดยมีผลการวิจัยดังนี้  

1) ระดับสถาบัน จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในย้อนหลัง  3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  

2554–2556 พบว่า มหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยพิจารณาจากผลการประเมินท่ีมีคะแนนสูงขึ้นในทุกมิติมุมมอง  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าตัวบ่งชี้บางตัวต้อง

ได้รับการพัฒนาและต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าท่ีด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และผลงาน

วิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต (องค์ประกอบท่ี 2) และด้าน

การวิจัย (องค์ประกอบท่ี 4) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญ  

2) ระดับกลุ่มสาขาวิชา พบว่า อาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการในหลายหน่วยงานยังมีจ านวนน้อย และ

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพยังมีจ านวนน้อย

เช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จะมีผลการด าเนินงานท่ีดีในเรื่องเก่ียวกับการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตปริญญาตรี และ

เรื่องเก่ียวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ส่วนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีในเรื่องของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เรื่องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ และเรื่องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุด 

3)  มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงตามประเด็นท่ียังเป็นจุดท่ีควรพัฒนา โดยอาจก าหนด

แผนปรับปรุง พัฒนาเป็นรายปี ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) ท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม และแนวทางการปรับปรุง 

พัฒนา เช่น 

 3.1 ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร อาจน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) 

มาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะที่มีผลการด าเนินงานท่ีดี  

3.2 ควรจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกระดับ  
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  3.3 ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบและกลไกบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 อย่างจริงจัง และอาจน าเกณฑ์

คุณภาพระดับสากลอ่ืนๆ เข้ามาใช้ทดลองประเมินในระดับหลักสูตร เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ 

AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) และเกณฑ์ ABEST21 เพื่อเป็นการเพิ่มความท้าทาย 

และยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

  3.4 ควรสนับสนุนให้สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ร่วมมือประสานงานอย่างบูรณาการกับ

คณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานร่วมกันในลักษณะสหสาขาวิชาให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรผลักดันให้มีระบบ

และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่บทความทางวิชาการท่ีสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชน

ท่ัวไป นอกเหนือจากงานวิจัยท่ีน าไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มค่า Impact Factor และนอกจากจะ

เป็นประโยชน์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้นของมหาวิทยาลัยแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ต่างๆ ด้วย เช่น QS ranking, SCImago เป็นต้น 

  3.5 ควรมีการสร้างระบบและกลไกการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยระหว่างกอง

บริหารการวิจัยและกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน  เพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน อันจะน าไปสู่การใช้

ประโยชน์ของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และต่อยอดไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และนอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็น

ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถแข่งขัน

ได้ในระดับสากล ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และสามารถน าไปใช้

วิเคราะห์ต่อในเชิงลึก เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเกื้อหนุนในส่วนท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

ค าส าคญั : การประเมินคุณภาพภายใน  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระบบ CHE QA Online 

 

Abstract 

This research aimed to study and compare the self assessment results of Naresuan University from the 

academic year 2011 to 2013 at the institution and cluster levels to propose the university’s development plan. 

This research was conducted by studying the self assessment results of Naresuan University at the institution and 

cluster levels from CHE QA Online System of the Commission on Higher Education (CHE) and related 

documents.  Then, the data were analized and compared, focusing on 9 quality components.  The findings were: 

1) At the institution level, it was found that the university had good control, monitor and assessment.  

That was the improved results of the self-assessment from the academic year 2011 to 2013 continuously in 

every dimension.  However, there were some indicators that got low score and required improvement.  They were 

1) system and mechanisms for curriculum development and administration 2) academic positions of lecturers 3) 

system and mechanisms for teaching and learning management 4) research or creative work 5) academic work 

that has been certified.  These all are indicators in the 2nd and 4th quality components.  

 2) At the cluster level, it was found that there are a few lecturers who have academic positons, research 

or creative work, and academic work that have been certified. This affects the overall quality in the university 

level. However, the Health Sciences cluster has a good performance in terms of the employment or self-

employment within one year of their graduates and the mechanisms for curriculum development and 

administration. The Science and Technology cluster has a good performance and high score in terms of the 

budgets for research or creative work, published research or creative work, and useful research or creative work.   

3) The university should set the improvement plan to strengthen the weak points. This may be the 

annual improvement plan, defining the clear key performance indicators (KPIs), and the improvement processes: 
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  3.1) In terms of the mechanisms for curriculum development and administration, the university 

should bring the knowledge management (KM) to use as the tool for exchanging knowledge and experience of the 

good performance among faculties. 

  3.2) The university should have the administration and personnel development plan in 

accordance with the strategic plan of the university for both academic and supporting staff in all levels. 

  3.3) The university should control and follow the progress in terms of the system of 

mechanisms for curriculum development and administration that comply with the Standard Criteria for Higher 

Education Curricula and the Thai Qualification Framework for Higher Education of 2009 and Ministerial 

Announcement regarding the Standard of Higher Education Institutions in 2008 of Bachelor degree and Master 

degree levels practically. Moreover, the university may bring other international quality criteria to use as a self-

assessment tool in program levels, such as ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) and 

ABEST21 for more challenging and enhancing the quality of the curriculum.   

  3.4) The university should encourage the Centers of Excellence (COEs) to work with the 

faculties and the departments to produce more work together in multidisciplinary fields.  Moreover, apart from 

international research publication, the university should have the efficient process of publicizing research widely in 

order to increase Impact Factor. This would be good for the university self-assessment results and the World 

University Ranking of our university, such as QS Ranking and SCImago Ranking. 

  3.5) The university should set the information system between the Division of Research 

Administration (DRA) and Division of Academic Service and Asset Management (DASA) for convenient 

searching and sharing the information. This would be beneficial to researching and academic services for society. 

Furthermore, this information is also important for making decision of the university’s administrators to increase 

the university’s potentiality for international competition, enhance the university’s quality, be advantageous to the 

university’s ranking, and can be applied to the in-depth analysis for exploring further the supporting factors of the 

university.  

Keywords: The Internal Quality Assessment, the Internal Quality Assessment Results, CHE QA Online System 

 

บทน า 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดวิ สัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560”  ซึ่ง

การที่มหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ท้ังด้าน

บุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ ดังนั้น ผลการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน จึงเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะน าไปใช้ประโยชน์

ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน ก าหนดแนวทางเพื่อขับเคล่ือนปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้

จากภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ และ

มีข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทราบแนวทางการบริหารจัดการระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทราบถึงผลกระทบ ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการประกัน
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คุณภาพและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน าผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการระบบ

ประกันคุณภาพ การวางแผนด าเนินงานและจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากในปัจจุบันกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดผล

การด าเนินงานและเป็นกระจกที่สะท้อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย และยังท าให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยอยู่  

ณ จุดใด และมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยใดบ้างเพื่อการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

เดียวกัน หรือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า 1 ใน 10 ของประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

ซึ่งปรียาภรณ์  โพธิบัณฑิต (2555) ได้ให้เหตุผลถึงสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ วิเคราะห์สาเหตุหลักๆ พบว่า หน่วยงานยังขาด

ระบบและกลไกในการก ากับ ประเมิน และติดตามแผนการด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารที่เป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่แท้จริง โดยเฉพาะกระบวนการ 

วางแผน (Plan) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) รวมถึงการจัดท าแผนพัฒนาระบบบุคลากรของ

ห น่ ว ย ง าน ให้ เข้ ม แ ข็ ง  ทั้ ง ด้ าน  Human Resource Development (HRD) แ ล ะ  Human Resource 

Management (HRM) ให้เกิดความย่ังยืน รวมทั้งยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลผล

การด าเนินงานของหน่วยงาน ส่งผลต่อการติดตามผลการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานที่

สมบูรณ์ 

 และจากสภาพการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

สถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลายแห่ง ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้น าไปใช้ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

คุณภาพ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง

สม่ าเสมอ  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของผลการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือได้ว่า เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งหากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพภายใน  ที่ได้จากการ

วิเคราะห์ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ในช่วง 3 ปี ย้อนหลังก็จะเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจใน

การวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ 

ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ และยกระดับคุณภาพสู่

เกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในระดับสถาบัน  

 2. เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในระดับกลุ่มสาขาวิชา 

3. เพื่อวิเคราะห์ เสนอแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

 1) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มศึกษาข้อมูลผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งในระดับสถาบัน และกลุ่ม

สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเป็นช่วงการประเมินที่ใช้เกณฑ์

คุณภาพและตัวบ่งชี้เดียวกัน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาขึ้นและเริ่มใช้ในปี

การศึกษา 2553 เป็นปีแรก ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ

และตัวบ่งชี้ขึ้นใหม่และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 และได้ก าหนดใช้ถึงในระดับหลักสูตร  

 2) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา  

2554-2556 ทางระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ระบบ CHE QA 

Online) ซ่ึงเป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น และก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา

ทุกแห่งที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็น

ประจ าทุกปีการศึกษาผ่านทางระบบ CHE QA Online ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และข้อมูลผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA Online เป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ และผ่าน

การตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

และเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ 

3) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 9 องค์ประกอบ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 2) การผลิตบัณฑิต  

3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ   

4) วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการประเมิน เพื่อพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงตลอดทั้ง  

3 ปีการศึกษา ตามประเด็นองค์ประกอบคุณภาพ ตามมุมมองปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาพิจารณาประเด็นที่เป็น

จุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนาของแต่ละหน่วยงานตามกลุ่มสาขาวิชา ทั้ง 3 ปีการศึกษา เพื่อด าเนินการสรุป

ผลการวิจัยและน าเสนอแนวทางการพัฒนาให้แก่มหาวิทยาลัย 
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ผลการศึกษา 

แผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ปีการศกึษา 2554-2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 1) ระดับสถาบัน จากแผนภูมิที่ 1 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554–2556 พบว่า มหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแล ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากมีคะแนนผลการประเมินเพิ่มข้ึนในทุก

มิติมุมมอง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียที่ 3.98, 4.23 และ 4.33 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม มีตัวบ่งชี้บางตัวที่

ต้องพัฒนาและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 เท่ากับ 2.00 (ต้องปรับปรุง) ตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้คะแนนประเมินตั้ งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 

เท่ากับ 1.54, 1.62 และ 1.63 (ต้องปรับปรุง)  

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 

เท่ากับ 3.00 (พอใช้) ตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ได้คะแนนประเมินตั้ งแต่ปีการศึกษา  

2554-2556 เท่ากับ 2.48 (ต้องปรับปรุง), 3.04 (พอใช้), 3.46 (พอใช้)  และ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 

เท่ากับ 1.60 (ต้องปรับปรุง), 1.55 (ต้องปรับปรุง), 1.67 (ต้องปรับปรุง)  

นอกจากนั้นจากการศึกษาผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปีดังกล่าว ยังมีประเด็นส าคัญที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมแก่มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้  

    จุดแข็งในภาพรวม 

 1. มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการให้แก่นิสิตเป็นอย่างดี เช่น ส านักหอสมุด โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์บริการข้อมูลนิสิต เป็นต้น 

2. มีสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย 

3. มีสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ (เมื่อเทียบกับจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ท้ังหมด) อยู่ในอันดับ

หนึ่งใน 10 ของประเทศ ทั้งนี้จากการจัดอันดับใน Scimago Institutions Rankings 2013 มีผลประเมินใน

ภาพรวมอยู่ในระดับดีตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา  

อ.1 อ.2 อ.3 อ.4 อ.5 อ.6 อ.7 อ.8 อ.9 เฉล่ีย

2554 4.00 3.74 5.00 3.52 4.75 4.00 4.28 3.00 4.00 3.98

2555 4.00 3.75 5.00 3.66 5.00 5.00 4.61 5.00 4.00 4.23

2556 3.00 4.03 5.00 3.69 5.00 5.00 4.80 5.00 4.00 4.33

 -
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จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 ตาม

มุมมองปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในแนวโน้มที่ดี

ขึ้นอยู่ในระดับดีตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา โดยในด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.64, 3.75 และ 3.94 

อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.22, 4.39 และ 4.44 อยู่ในระดับดี และด้าน

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ พบว่า ได้คะแนนเฉล่ีย 3.79, 4.16 และ 4.31 อยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณา

รายละเอียดแยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพพบว่า ส าหรับองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยนั้น แม้ว่าผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ได้แก่ 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระบบการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และผลงานวิชาการ (หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการอื่นๆ 

นอกจากบทความวิจัย) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2554 

ยังได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยให้เร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องการจัดท าแผลกลยุทธ์ทาง

การเงินให้ควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ด้านกระบวนการภายใน 3) ด้าน

การเงิน และ 4) ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

คะแนนเฉล่ีย 4.42 (ดี), 4.61 (ดีมาก), 4.70 (ดีมาก) ด้านกระบวนการภายในได้คะแนนเฉล่ีย 4.12 

(ดี), 4.33 (ดี), 4.34 (ดี) ด้านการเงินได้คะแนนเฉล่ีย 3.36 (พอใช้), 4.32 (ดี), 4.56 (ดีมาก)  

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรมได้คะแนนเฉล่ีย 3.98 (ดี), 3.39 (พอใช้), 3.66 (ดี) และเมื่อ

พิจารณาจากผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่กระจายตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้าน

ต่างๆ พบว่า  

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีตัวบ่งชี้ทั้งภายในและภายนอก รวม 14 ตัวบ่งชี้  

มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการที่ดีมากในตัวบ่งชี้ในด้านนักศึกษา กล่าวคือ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต ระบบและกลไกการ

ให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม

ยังพบว่า ในด้านระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนยังต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากมีผลประเมิน

อยู่ในระดับพอใช้ตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา โดยมีประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ 1) ผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  

ทุกภาคการศึกษา ที่ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และ 2) การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชาตามผลประเมินรายวิชา ส่วนตัวบ่งชี้ที่

เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก ในการมีระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่สังคม และกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

ส าหรับด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ในด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยมีผลการ

ด าเนินงานที่ดีถึงดีมาก โดยพิจารณาจากการวัดความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ให้กับนักศึกษา  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คุณภาพ

บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การได้งานท า
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ของบัณฑิตภายใน 1 ปี   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก   

ด้านกระบวนการภายใน ซ่ึงมีตัวบ่งชี้ทั้งภายในและภายนอก รวม 17 ตัวบ่งชี้  มหาวิทยาลัยมีผล

การด าเนินงานดีมากโดยมีปัจจัยน าเข้า คือ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ส่วนด้านกระบวนการ มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดีถึงดีมากเกือบทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระบบการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ

และกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ระบบบริหารความเสี่ยง และภาวะผู้น าของสภาสถาบัน

และผู้บริหารทุกระดับ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง มหาวิทยาลัยต้อง

พัฒนาในประเด็นกระบวนการพัฒนาแผน  และประเด็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ ด้าน

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ซึ่งพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่า มหาวิทยาลัยยังขาดการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  กล่าวคือ หลักสูตรยังไม่ได้

ด าเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนครบทุกหลักสูตร  

ส าหรับด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ในด้านกระบวนการภายใน มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดี

ถึงดีมาก โดยพิจารณาจากผลส าเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพภายในโดยรับรองจากต้นสังกัด การส่งเสริมและสนับสนุนด้ านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนะธรรม    

ด้านการเงิน ซ่ึงมีตัวบ่งชี้ภายใน 2 ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดี โดยมีปัจจัยน าเข้า 

คือ เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่เพียงพอและเหมาะสม

ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก พบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจะจ ากัดเฉพาะกลุ่ม ยังไม่กระจายตัวอย่างทั่วถึงในแต่ละคณะวิชา โดยเฉพาะกลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ซ่ึงมีตัวบ่งชี้ภายในและภายนอก 8 ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยมี

ผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า คือ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในระดับที่ดีมาก แต่ต้อง

ปรับปรุงด้านอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ส่วนตัวบ่งชี้

ด้านกระบวนการมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดีมาก ท้ังระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ และการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ส่วนด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาและปรับปรุงเร่งด่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และ

การพัฒนาอาจารย์  

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 ตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
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ด้านกายภาพ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 (ดีมาก) ตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา 2) ด้านวิชาการ ได้คะแนนเฉล่ีย 

3.02 (พอใช้), 2.80 (พอใช้), 3.21 (พอใช้)  3) ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 (พอใช้), 5.00 

(ดีมาก), 5.00 (ดีมาก) และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.21 (ดี), 4.46 (ดีมาก), 

4.48 (ดีมาก) แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านกายภาพ มีอาคารเรียน มีพื้นที่ใช้สอยที่

ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า  จ านวนนิสิต 

ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ มีส านักหอสมุด มีห้องสมุดเพียงพอ มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 

ครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการศึกษา  

ส าหรับด้านวิชาการ พบว่า มหาวิทยาลัยมีปัจจัยน าเข้าที่ดีในด้านคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์

ประจ า แต่ในด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ ายังต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  อาจเป็น

เพราะเนื่องจากในปัจจุบันอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ประจ าที่มี ต าแหน่งทาง

วิชาการ ประกอบกับอาจารย์รุ่นใหม่ก็อยู่ระหว่างการย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จึงอาจท าให้เกิด

ช่องว่างในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยจักต้องเร่งด าเนินการวางแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว หรือวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากร ความต้องการในอนาคตอย่างน้อย 

5 ปีข้างหน้า ส าหรับกระบวนการทางด้านวิชาการนั้นอยู่ในระดับดี แต่ยังมีประเด็นที่ยังต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างเร่งด่วนในด้านระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ซึ่งพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่า 

มหาวิทยาลัยยังขาดการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  กล่าวคือ 

หลักสูตรยังไม่ได้ด าเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนครบทุกหลักสูตร และในด้านผลผลิต

หรือผลลัพธ์ทางด้านวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่พัฒนาขึ้นมาโดยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และมหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการเงินที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความ

พร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จ าแนกตามกองทุน  มีแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาในอนาคต มีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร 

การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามตรวสอบผลการด าเนินงาน 

ทางด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมา

โดยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งทางด้านผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของสถาบันและผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2554 

และเมื่ อพิ จารณ าตามมาตรฐานสถาบั นอุ ดมศึ กษ าด้ านการด าเนิ นก ารตามภารกิ จ

สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย 4.44 (ดี), 4.62  

(ดีมาก), 4.77 (ดีมาก) 2) ด้านการวิจัย ได้คะแนนเฉล่ีย 3.52 (พอใช้), 3.66 (พอใช้), 3.69 (พอใช้) 

3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.75 (ดีมาก), 5.00 (ดีมาก), 5.00  

(ดีมาก) และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 (ดี), 5.00 (ดีมาก), 

5.00 (ดีมาก) จากข้อมูลสามารถจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ แสดงให้

เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและมีผลผลิตหรือผลลัพธ์ ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดีถึงดีมาก
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ตลอดท้ัง 3 ปีการศึกษา และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่ใน ด้านการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานด้านปัจจัย

น าเข้าอยู่ในระดับดี กล่าวคือ สนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันอยู่ใน

เกณฑ์ดี และมีกระบวนการด าเนินงานอยู่ในระดับที่ดีมาก แต่กลับมีผลผลิตหรือผลลัพธ์อยู่ในระดับต้อง

ปรับปรุงถึงพอใช้ตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา ซึ่งหากพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลประเมินต่ าจะ

เป็นเรื่องของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ล าดับต่อมาคือ ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์ ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาจารย์ กล่าวคือ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพในปีการศึกษา 2554–2556 จ านวน 80 , 95 และ 97 ผลงานตามล าดับ และมีจ านวน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ในปีการศึกษา 2554–2556 จ านวน 121, 154 และ 

183 ผลงานตามล าดับ แต่มีจ านวนอาจารย์ประจ าถึง 1,222 คน, 1,266 คน และ 1,322.50 คน

ตามล าดับ ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ ประกอบกับมี

การด าเนินงานเพื่อการสนับสนุนการวิจัยที่ดี เช่น มีกองบริหารการวิจัยที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการ

วิจัย และมีสถานความเป็นเลิศทางวิชาการถึง 21 สถาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรประเมินความส าเร็จของ

การจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาด้าน

การวิจัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยควรทบทวนการก ากับ 

ติดตาม หรือก าหนดมาตรการตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งใน

รูปแบบแผนความต้องการอัตราก าลังและแผนพัฒนา โดยส่งเสริม สนับสนุนหรือกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนา

ตนเองเพื่อก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

2) ระดับกลุ่มสาขาวิชา  

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบคุณภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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 จากแผนภูมิที่ 2 คณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมีผลการประเมินที่พัฒนาการดีขึ้นทั้ง 3 ปีการศึกษา ซึ่งผลการประเมิน

เฉล่ียทั้ง 3 ปีการศึกษาจะอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคณะ แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นตัวบ่งชี้ที่บางคณะยังมี

ผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงถึงพอใช้ ได้แก่ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ผลงานของผู้ส าเร็จการศึ กษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การพัฒนาคณาจารย์ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ 

(Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) พบว่า คณะในกลุ่มสาขาวิชานี้มีผลการประเมินด้านกระบวนการ 

(Process) อยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกคณะ ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) คณะส่วนใหญ่จะมีผลกระ

เมินอยู่ในระดับดีถึงดีมากเช่นกัน 

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ตามมุมมองด้าน

การบริหารจัดการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ด้านกระบวนการ

ภายใน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่ม

สาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินน้อยในด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

หากพิจารณาจากข้อมูลตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านการ

บริหารจัดการ พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินน้อยในด้านวิชาการและด้านบริหาร

จัดการตามล าดับ 

 และเมื่ อพิ จารณ าตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ด้ านการด าเนิ นการตามภารกิจ

สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่ม

สาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินน้อยในด้านการวิจัย 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบคุณภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 จากแผนภูมิ ที่  3 คณ ะในก ลุ่มสาขาวิ ช าวิทยาศ าสตร์และเทคโน โล ยี  ป ระกอบด้ วย  

คณะวิทยาศาสตร์  คณ ะวิศ วกรรมศาสตร์  คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์  คณ ะเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  

และวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีผลการประเมินที่มีพัฒนาการดีขึ้นทั้ง 3 ปีการศึกษา แต่อย่างไรก็

ตามยังมีประเด็นตัวบ่งชี้ที่คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงถึง

พอใช้ ได้แก่ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการประเมินหน่วยงานที่มีคะแนนต่ า พบว่า มีในบางหน่วยงานเนื่องจาก

เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ซ่ึงท าให้บางกระบวนการอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ กระบวนการพัฒนา

แผน ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระบบและ

กลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาวะผู้น าของสภาสถาบัน

และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ระบบบริหารความเส่ียง และระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่พบว่า มีผลประเมินต่ าบาง

หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานจัดตั้งใหม่ในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผลงาน

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การพัฒนาคณาจารย์ และผลการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
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แต่เมื่อหากพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้มีผลประเมินสูงใน

เรื่องเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า และงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 

(Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้มีผลการประเมินมาก

ที่สุดคือ ด้านกระบวนการ (Process) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

(Output) ตามล าดับ  

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ตามมุมมองด้าน

การบริหารจัดการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ด้านกระบวนการ

ภายใน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่ม

สาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินต่ าในด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

หากพิจารณาจากข้อมูลตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านการ

บริหารจัดการ พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินต่ าในด้านวิชาการและด้านบริหาร

จัดการตามล าดับ 

และเมื่ อพิ จารณ าตามมาตรฐานสถาบั นอุดมศึ กษา ด้ านการด าเนิ นการตามภารกิ จ

สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่ม

สาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินต่ าในด้านการวิจัย 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบคุณภาพ กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
จากแผนภูมิที่  4 คณะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดีทุกคณะ แต่อย่างไร

ก็ตามยังมีประเด็นตัวบ่งชี้ที่คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

เร่งด่วนถึงพอใช้ ได้แก่ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การพัฒนาคณาจารย์  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ 

นอกจากนั้นยังพบว่า บางคณะมีผลประเมินต่ าในประเด็นระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 

(Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้มีผลการประเมินมาก

ที่สุดคือ ด้านกระบวนการ (Process) รองลงมาคือด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) และด้านปัจจัย

น าเข้า (Input) ตามล าดับ  

จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ตามมุมมองด้าน

การบริหารจัดการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ด้านกระบวนการ

ภายใน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่ม

สาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินน้อยในด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

หากพิจารณาจากข้อมูลตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านการ

บริหารจัดการ พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินน้อยในด้านวิชาการ 

และเมื่ อพิ จารณ าตามมาตรฐานสถาบั นอุดมศึ กษา ด้ านการด าเนิ นการตามภารกิ จ

สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะส่วนใหญ่ในกลุ่ม

สาขาวิชานี้ยังมีผลประเมินน้อยในด้านการวิจัย 

 

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกคณะในกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา 

พบว่า ประเด็นที่มีผลประเมินต่ าอย่างสอดคล้องกัน คือประเด็นด้านอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

ซึ่งส่งผลให้คะแนนผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยต่ าลงด้วย ส่วนผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  

ที่พบว่ามีคะแนนต่ ากว่า การประเมินของกลุ่มสาขาวิชา คือ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ 

(Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชามีผลการประเมินมากที่สุดคือ ด้าน

กระบวนการ (Process) และในด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 2) ด้านกระบวนการภายใน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

พบว่า ท้ัง 3 กลุ่มสาขาวิชามีผลประเมินต่ าในด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม  
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หากพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  

4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านการบริหารจัดการ 

พบว่า ท้ัง 3 กลุ่มสาขาวิชายังมีผลประเมินต่ าในด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการตามล าดับ 

และหากพิ จารณ าตามมาตรฐานสถาบั นอุดมศึกษา ด้ านการด าเนิ นการตามภารกิ จ

สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ท้ัง 3 กลุ่มสาขาวิชายังมีผล

ประเมินต่ าในด้านการวิจัย 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกคณะในกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2554-2556 สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรใน

ระดับสถาบัน ในภาพรวมมีการพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้นอยู่ในระดับดีตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา แต่เมื่อ

พิจารณารายละเอียดแยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพพบว่า ส าหรับองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัยนั้น แม้ว่าผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุง ได้แก่ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และผลงานวิชาการ (หนังสือ ต ารา บทความทาง

วิชาการอื่นๆ นอกจากบทความวิจัย) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบด้าน

การผลิตบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2) และด้านการวิจัย (องค์ประกอบที่ 4) ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญ เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันในกลุ่ม ง สถาบันที่ เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่ เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงวิจัยหลังปริญญา

เอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือน

อุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10  อันดับแรกของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560” มหาวิทยาลัยต้อง

ให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยต้องการมุ่งเน้น

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งวิจัยและนวัตกรรม   

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 ในระดับกลุ่มสาขาวิชา 

พบว่า ประเด็นที่มีผลประเมินต่ าอย่างสอดคล้องกัน คือประเด็นด้านอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ซึ่ง

ส่งผลให้คะแนนผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยต่ าลงด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจน าการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management, KM) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางการพัฒนา

ปรับปรุงตามประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยอาจก าหนดแผนปรับปรุง/พัฒนาเป็นรายปี ก าหนดตัวชี้วัด
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ความส าเร็จ (KPIs) ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ

ให้ชัดเจน   

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเป้าหมายที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560” จากการศึกษาผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 พบว่า คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังมีผล

ประเมินน้อยในด้านอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงตามประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยอาจก าหนดแผน

ปรับปรุง พัฒนาเป็นรายปี ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และแนวทางการ

ปรับปรุง พัฒนา เช่น 

 1. ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร อาจน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management, 

KM) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างคณะที่มีผลการ

ด าเนินงานที่ดี เช่น คณะส่วนใหญ่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดีมากที่สุด  

2. ควรจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกระดับ  ซี่งการจัดท าแผนควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล

บุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งอายุงาน อายุเฉล่ีย ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ที่มีส่ วนผลักดันให้

มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส าคัญ  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการความรู้ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการถ่ายโอน แบ่งปันความรู้    

  3. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบและกลไกบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 อย่าง

จริงจัง และมหาวิทยาลัยอาจน าเกณฑ์คุณภาพระดับสากลอื่นๆ เข้ามาใช้ทดลองประเมินในระดับหลักสูตร 

เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์  AUN QA (ASEAN University Network Qaulity 

Assurance)  ซึ่งมีหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นคณะน าร่องประเมินด้วย

เกณฑ์ดังกล่าว และเกณฑ์ ABEST21 ซึ่งมีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสารเป็นคณะน า

ร่องในการประเมินด้วยเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความท้าทาย และยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มความท้าทาย และยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

  4. ควรสนับสนุนให้สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ร่วมมือประสานงานอย่างบูรณาการ

กับคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานร่วมกันในลักษณะสหสาขาวิชาให้มากย่ิงขึ้น นอกจากนั้นควร

ผลักดันให้มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่บทความทางวิชาการที่

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไป นอกเหนือจากงานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ เพื่อเพิ่มค่า Impact Factor และนอกจากจะเป็นประโยชน์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ดี
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ขึ้นของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ต่างๆ ด้วย 

เช่น QS ranking, SCImago เป็นต้น 

  5. ควรมีการสร้างระบบและกลไกการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยระหว่าง

กองบริหารการวิจัยและกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน เพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน  อันจะ

น าไปสู่การใช้ประโยชน์ของงานวิจัยมากย่ิงขึ้น และต่อยอดไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

และนอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ต่อในเชิงลึก เพื่อศึกษาถึงปัจจัย

เกื้อหนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่กรุณาสละเวลาเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ในการด าเนินโครงการวิจัยฉบับนี้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ย่ิง  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2556 กลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแทนหัวหน้างานของบัณฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานนั้น จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 97.79 ของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซี่ มอร์ แกน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ  

เป็นแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ

ทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านความรู้   ตามล าดับ  

และ (2) องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ  

ก) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี 4 ด้านจากท้ังหมด 19 ด้านเป็นประเด็นส าคัญคือ ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่าง

ดี ประหยัดและอดออม เสียสละ/มีจิตสาธารณะ และ มีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อ่ืน โดยมีน้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.259,0.258,0.257 และ 0.254 ตามล าดับ ข) ด้านความรู้ มี 4 ด้านจากท้ังหมด 14 ด้าน

เป็นประเด็นส าคัญคือ 1) รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ 2) มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ส าเร็จ 3) มีความรู้ 

ความเข้าใจในวิชาชีพและงานท่ีรับผิดชอบ และ 4) สามารถริเริ่มและการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนา

ลักษณะอ่ืนๆ ของตนเองได้ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.241 ,0.233,0.222 และ 0.219 ตามล าดับ  

ค) ด้านทักษะทางปัญญา มี 6 ด้านจากท้ังหมด 8 ด้านเป็นประเด็นส าคัญคือ 1) สามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน 2) 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) มีความสามารถในการน าเสนอผลงาน 5) มีความสามารถ

ในการวางแผน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ และ  6) สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็น

ระบบ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.300,0.248,0.241,0.213,0.208 และ 0.205 ตามล าดับ ง) ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี 6 ด้านจากท้ังหมด 8 ด้านคือ  1) ความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) /การควบคุมอารมณ์  2) มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 3) การปรับตัว และมีมนุษย์สัมพันธ์ 4) ความสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีมได้ 5) มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน 6) ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 7) การรับฟังความคิดเห็น

และการให้ความร่วมมือ และ 8) ทักษะในการประสานงาน ท้ังระดับบนและระดับล่าง โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานเป็น 0.315, 0.287, 0.279, 0.270, 0.259, 0.252, 0.231 และ 0.210 ตามล าดับ จ) ด้านทักษะการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข มี 2 ด้านจากท้ังหมด 11 ด้านคือ 1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการ

ติดต่อสื่อสาร และ 2) สามารถในการพูด อ่าน เขียน (ภาษาต่างประเทศ) ได้ในระดับพื้นฐาน  โดยมีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.444 และ 0.351 ตามล าดับ 

ค ำส ำคญั: คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

  

Abstract 

The purpose of this study was twofold: First, to investigate the Desired Graduate Characteristics 

(DGC) of Chaopray University (CPU) with the point of view of users; Seccond, to analyze the DGC 

components, who graduated from CPU in academic year 2013, with the point of view of users. Questionnaires 

were employed in this study. Research findings were as follows: (1) The DGC with the point of view of users 

which were at the high level, namely Virtue and Morality (Mean = 4.34), Personnel skills and Responsibility 

(Mean = 4.24), and Knowledge (Mean = 4.00), respectively. Moreover, they were at the moderate level, 

namely Intellectual Skills (Mean = 3.99), and Numeral Analysis and Information and Communication 

Technology (Mean = 3.89), respectively; and (2) The DGC with the point of view of users: a) Virtue and 

Morality component – 4 of 19 as crucial issues, 1) namely good working operation, 2) economizing, 3) 

sacrifice and public mind, and 4) helpful to colleague and others; b) Knowledge component - 4 of 14 as crucial 

issues, namely 1) know exactly science advancement, 2) having knowledge and expertise skills in his/her 

graduated field, 3) having knowledge and understanding career path and work responsibility, and 4) creativity 

and developing academic learning and other development by herself/himself; c) Intellectual component - 6 of 8 

as crucial issues, namely 1) ability in perception/to learn how, 2) ability in problem solving immediately, 3) 

having creative thinking, 4) ability in working presentation, 5) ability in planning for effective and systematic 

working, and 6) ability in systematic analyzing to solve occurred problems. 

Keywords:  Desired Graduate Characteristics, Graduate Users, Chaopraya University 

 

บทน ำ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 

ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน

ย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ใน มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคน ไทยที่พึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว

การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐาน

ย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและ  สัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุ ตามจุดมุ่งหมายและหลักการ

ของการจัดการศึกษาของชาติ  นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจใน

การจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ 

มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
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ของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม 

ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้น การวิจัยขั้นสูงและ

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐาน  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการ

ประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาโดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ

คุณวุฒิและสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) 

 การวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ใช้

บัณฑิต เป็นวิธีการหนึ่งส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาว่าเมื่อไปประกอบอาชีพ

แล้วได้รับความพึงพอใจและการตอบรับจากผู้ใช้บัณฑิตอย่างไร ผลที่ได้รับจากการศึกษาจะช่วยน าไปสู่การ

ปรับปรุง การพัฒนา หรือการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ด้านบัณฑิตก็สามารถท างานได้

อย่างมีความสุข เนื่องจากมีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ของ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการวิจัยที่ได้ สามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนเสริมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานและเป็นแนวทางการพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ดี เป็นที่ต้องการของนายจ้าง

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต 

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตาม 

ทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร 

ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ เป็นหัวหน้างานของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

เจ้าพระยา ท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานนั้น จ านวน 237 คน ปีการศึกษา 2556 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ เป็นตัวแทนหัวหน้างานของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาของ  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ท างานอยู่ ในหน่วยงานนั้น จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 97.79 ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา (ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของ เครซี่ มอร์ แกน) 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมา โดยมีล าดับขั้นในการ

สร้างและพัฒนาดังนี ้

ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 

1. ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยจาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีหลักการและเหตุผลที่มาจาก  

ต ารา บทความ เอกสาร และรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนทั้ง 3 คนมีรายนามดังนี้  

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธนู ศรีไสย์  

2.2 ดร.กฤษณะ ดาราเรือง 

2.3 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์  

พิจารณาความตรงของเครื่องมือ (Validity) ในด้าน เนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมายและโครงสร้าง 

3. น าความเห็นที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง  

40 คน  

5. น าแบบสอบถามท่ีได้จากการลองใช้ ไปค านวณหาความเที่ยง (Reliability) หรือ ค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha-reliability Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงหรือความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.9888 

6. น าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการทดสอบหาความเชื่อม่ันแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการ

เก็บข้อมูลจริง 

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นข้อค าถามประกอบด้วย ต าแหน่งปัจจุบัน 

สถานภาพของผู้บังคับบัญชา ประเภทของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ ตรงตามสาขา

ที่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ ระยะเวลาที่ท่านท างานร่วมกับบัณฑิต ระยะเวลาที่บัณฑิตท างาน ณ หน่วยงานนี้ 

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า  5 ระดับ โดยสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ตอนที่ 2 ด้านความรู้ 

 ตอนที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 ตอนที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 ตอนที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการ

วิจัยครั้งนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล 

 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด จ านวน 133 ฉบับ ไปค านวณโดยใช้โปรแกรมการ

ค านวณค่าสถิติส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติท่ีใช้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้คือ จ านวน (Frequency)  

และ ร้อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของ บัณฑิตที่

พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเลขคณิตกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 “วิเคราะห์องค์ประกอบ

คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ ใช้บัณฑิต ” สถิติที่ ใช้ได้แก่  

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis) และใช้วิธีหมุนแกนออโธโกนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) เพื่อสกัดตัวแปร

ที่ไม่ส าคัญออกไป ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการหมุนแกนคือ ตัวแปรส าคัญของแต่ละองค์ประกอบต้องมีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ

มาตรฐาน (Factor Standardized Coefficients) ตั้งแต่ 0.20  ขึ้นไป จึงถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญจริงๆ   

เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 

 ค่าเฉล่ียเลขคณิตที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 จะถูกน ามา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

  ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50 หมายถึง  ระดับน้อย 

  ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50 หมายถึง  ระดับปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50 หมายถึง  ระดับมาก 

  ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 

ผลกำรศึกษำ 

1.) ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 “ ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของ ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน” พบว่า 

1.1 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตาม 

ทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากโดยเฉล่ียเป็น  4.34  และ เมื่อพิจารณา

ในรายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ และความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ส่วนอีก 17 รายข้ออยู่ในระดับมาก 

1.2 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  

ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนควำมรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเป็น 4.00 เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า 9 รายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ความสามารถในการประยุกต์

ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2) สามารถน าเทคโนโลยีพื้นฐานไปพัฒนาและแก้ปัญหางานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ 3) ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ 4) ความสามารถในการเรียนรู้งานใน

หน้าที่  5) ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 6) ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ, มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน า 

องค์ความรู้ใหม่มาใช้พัฒนางานที่รับผิดชอบได้  7) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนและเข้าใจขั้นตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน และ 8) ความสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ส่วนอีก 5 

รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 

1.3 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะ

ของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนทักษะทำงปัญญำ อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเป็น 3.99 เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า ความเชื่อมั่ น ในตนเอง ทักษะความเป็นผู้น ามี วิ สัยทัศน์   

และความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน อยู่ในระดับมาก ส่วนอีก 6 รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 

1.4 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะ

ของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก โดยคิด

เป็น 4.24 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า ทุกรายข้ออยู่ในระดับที่มาก 

1.5 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะ

ของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยคิดเป็น  3.89 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า 5 รายข้ออยู่ในระดับมาก 

ได้แก่การส่ือสาร และการแสดงออก มีความสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้  

มีความสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสืบค้นข้อมูล และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลของ

หน่วยงาน อีก 4 รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 

2.) ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 2 “ วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 

ประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต” พบว่า 

 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  

 มีประเด็นส าคัญ 4 ด้านจากทั้งหมด 19 ด้านคือ 1) ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี  

2) ประหยัดและอดออม 3) ความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ และ 4) ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน

ร่วมงานและผู้อื่น โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.259, 0.258, 0.257 และ 0.254 

ตามล าดับ  

2. ด้ำนควำมรู้  

มีประเด็นส าคัญ 4 ด้านจากทั้งหมด 14 ด้านคือ 1) ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ  

2) ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ส าเร็จ 3) ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ และ  

4) สามารถริเริ่มและการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองได้โดยมีการ

แนะน าบ้างเล็กน้อย โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.241, 0.233, 0.222 และ 0.219 

ตามล าดับ 
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3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  

มีประเด็นส าคัญ 6 ด้าน จากทั้งหมด 8 ด้านคือ 1) ความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน 2) การ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้ า  3) ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  4) ความสามารถในการน าเสนอผลงาน  

5) ความสามารถในการวางแผน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  และ 6) ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.300, 

0.248, 0.241, 0.213, 0.208 และ 0.205 ตามล าดับ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  

 มีประเด็นส าคัญ  8  ด้านจากทั้งหมด 8 ด้านคือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) / การควบคุม

อารมณ์ 2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3) การปรับตัว และมีมนุษย์สัมพันธ์ 4) ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ / ท างานเป็นทีมได้ 5) มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 6) ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 7) การรับฟังความ

คิดเห็นและการให้ความร่วมมือ และ 8) ทักษะในการประสานงาน ทั้งระดับบนและระดับล่าง โดยมีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.315, 0.287, 0.279, 0.270, 0.259, 0.252, 0.231 และ 

0.210 ตามล าดับ 

  5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 

มีประเด็นส าคัญ 2 ด้านจากทั้งหมด 11 ด้านคือ 1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท างานและการติดต่อส่ือสาร และ 2) สามารถในการพูด อ่าน เขียน (ภาษาต่างประเทศ) ได้ใน

ระดับพื้นฐาน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.444 และ 0.351 ตามล าดับ 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอต่าง 

ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต  

ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวนทั้งสิ้น 237 คน ดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ด้ำนควำมรู้ อยู่ในระดับมาก 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ อยู่ในระดับปานกลาง ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากและ 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญจา ชูช่วย และคณะ (2558) เรื่อง

วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

เท่ากับ 3.84 โดยด้านความรับผิดชอบ และการท างานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากับ 4.01 รองลงมา

ด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น าเท่ากับ 3.90 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานเท่ากับ 3.82 ด้านทักษะ

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีเท่ากับ 3.80 ด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่ากับ 3.76 และด้านความสามารถ

ทางสติปัญญาเท่ากับ 3.73 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตาม

ทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีประเด็นส าคัญ 4 ด้านจากทั้งหมด 19 ด้าน
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คือ 1) ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 2) ประหยัดและอดออม 3) ความเสียสละ/มีจิต

สาธารณะ และ 4) ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานเป็น 0.259, 0.258, 0.257 และ 0.254 ตามล าดับ 2. ด้ำนควำมรู้ มีประเด็นส าคัญ 4 ด้าน

จากทั้งหมด 14 ด้านคือ 1) ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ 2) ความรู้ความช านาญในสาขาวิชา

ที่ส าเร็จ 3) ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ และ 4) สามารถริเริ่มและการพัฒนาการ

เรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองได้โดยมีการแนะน าบ้างเล็กน้อย โดยมีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.241, 0.233, 0.222 และ 0.219 ตามล าดับ 3. ด้ำนทักษะทำง

ปัญญำ มีประเด็นส าคัญ 6 ด้าน จากทั้งหมด 8 ด้านคือ 1) ความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน 2) การ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้ า  3) ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  4) ความสามารถในการน าเสนอผลงาน  

5) ความสามารถในการวางแผน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  และ 6) ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.300, 

0.248, 0.241, 0.213, 0.208 และ 0.205 ตามล าดับ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ

ควำมรับผิดชอบ มีประเด็นส าคัญ  8  ด้านจากทั้งหมด 8 ด้านคือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)/ 

การควบคุมอารมณ์ 2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3) การปรับตัว และมีมนุษย์สัมพันธ์ 4) ความสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ / ท างานเป็นทีมได้ 5) มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 6) ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 7) การ

รับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ และ 8) ทักษะในการประสานงาน ทั้งระดับบนและระดับล่าง 

โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.315, 0.287, 0.279, 0.270, 0.259, 0.252, 0.231 

และ 0.210 ตามล าดับ 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข มีประเด็นส าคัญ 2 ด้านจากทั้งหมด  

11 ด้านคือ 1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการติดต่ อส่ือสาร และ  

2) สามารถในการพูด อ่าน เขียน (ภาษาต่างประเทศ) ได้ในระดับพื้นฐาน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานเป็น 0.444 และ 0.351 ตามล าดับ 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 

1.) ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 “ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ของ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของ ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน” พบว่า 

1.1 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตาม 

ทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก  

1.2 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของ

ผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนควำมรู้ อยู่ในระดับมาก  

1.3 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของ

ผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนทักษะทำงปัญญำ อยู่ในระดับมาก 

1.4 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของ

ผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก          

1.5 ในภาพรวมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของ

ผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับมาก  
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2.) ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 “วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต” พบว่า 

 1.  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  

มีประเด็นส าคัญ 4 ด้านจากทั้งหมด 19 ด้านคือ 1) ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 2) ประหยัด

และอดออม 3) ความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ และ 4) ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและ

ผู้อื่น โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.259, 0.258, 0.257 และ 0.254 ตามล าดับ  

 2.  ด้ำนควำมรู้  

มีประเด็นส าคัญ 4 ด้านจากทั้งหมด 14 ด้านคือ 1) ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ  

2) ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ส าเร็จ 3) ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ และ  

4) สามารถริเริ่มและการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองได้โดยมีการ

แนะน าบ้างเล็กน้อย โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.241, 0.233, 0.222 และ 0.219 

ตามล าดับ 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  

มีประเด็นส าคัญ 6 ด้าน จากทั้งหมด 8 ด้านคือ 1) ความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน 2) การแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) ความสามารถในการน าเสนอผลงาน 5) ความสามารถในการ

วางแผน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  และ 6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.300, 0.248, 0.241, 

0.213, 0.208 และ 0.205 ตามล าดับ 

 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  

มีประเด็นส าคัญ  8  ด้านจากทั้งหมด 8 ด้านคือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)/การควบคุมอารมณ์ 

2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3) การปรับตัว และมีมนุษย์สัมพันธ์ 4) ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้/ 

ท างานเป็นทีมได้ 5) มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 6) ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 7) การรับฟังความคิดเห็น

และการให้ความร่วมมือ และ 8) ทักษะในการประสานงาน ทั้งระดับบนและระดับล่าง โดยมีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเป็น  0.315, 0.287, 0.279, 0.270, 0.259, 0.252, 0.231 และ 0.210 

ตามล าดับ 

 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 

มีประเด็นส าคัญ 2 ด้านจากทั้งหมด 11 ด้านคือ 1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท างานและการติดต่อส่ือสาร  และ 2) สามารถในการพูด อ่าน เขียน (ภาษาต่างประเทศ) ได้ใน

ระดับพื้นฐาน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.444 และ 0.351 ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการที่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ได้ปฏิบัติงานอยู่นั้นมีความพึงพอใจในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลางจึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนให้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีท่ี 3 ได้จากสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 

(Stratified sampling) จ านวน 389 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One Way ANOVA  

ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีท่ี 3 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน โรคอ้วน  

และโรคอ้วนอันตราย ร้อยละ 9.5, 8.7 และ 4.4 ตามล าดับ และมีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 13.1 พฤติกรรมสุขภาพด้าน

การบริโภคอาหาร และอารมณ์/ความเครียด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมด้านการออกก าลังกายมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และพบว่านิสิตมีการสูบบุหรี่ร้อยละ 6.9 มีระดับการติดนิโคตินเล็กน้อย ร้อยละ 3.6  

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 48.6 โดยเป็นผู้ดื่มแบบอันตราย และแบบติด ร้อยละ 2.6 และ 2.3  ผลการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพจ าแนกตามกลุ่มคณะพบว่า นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ย

ของคะแนนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารสูงกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 

จ าแนกตามคณะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ส่วนพฤติกรรมด้านอารมณ์/ความเครียด และด้าน

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมของนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพในด้าน 3 อ 2 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้

นิสิตมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องและมีสุขภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ  นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีท่ี 3 

 

Abstract 

 This cross sectional survey research aimed to study the Health Behavior of the third-year students in 

Naresuan University. The survey sample of 389 students in a third-year academic year 2013 was selected by 

Stratified sampling. Data were obtained by the questionnaire. The frequency, percentage, means, standard 

deviation, and One Way ANOVA test were use for data analysis. 

 The results showed that overweight, obesity and severe obesity of the third-year students was 9.5% , 

8.7%  and 4.4%  respectively and abdominal obesity 13.1%  the behaviors of students for food consumption 

behavior, emotion /stress were at the moderate level. The physical activity was at the mild level. The smoking 
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behavior was 6.9%, mild levels of nicotine addiction was 3.6%. The drinking behavior was 48.6%, the dangers 

of drinking and addiction were 2.6%  and 2.3% respectively. Student health science and social showed average 

food consumption behavior higher student science and technology were statistically significant at .05 level.  

Student science and technology and social showed average smoking behavior higher student health science were 

statistically significant at .05 level. But the physical, emotion/stress and drinking behaviors no statistically 

significant relationship. 

 These finding suggested factors to health behavior in nerasuan university students. The university should 

provides health promoting activities concerning; nutrition, exercise, stress management, smoking and drinking 

prevention  for the students in order to develop into positive health promoting behaviors. 

Keywords: Health Behavior, The third-year students in Naresuan University.  

 

บทน า 

  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงชีวิตที่ส าคัญของบุคคลที่มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

และนักศึกษาเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศ เป้าหมายส าคัญตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซ่ึงการที่นักศึกษาจะสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั้น ปัจจัยที่

ส าคัญประการหนึ่งก็คือการมีสุขภาพดี ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน หรือการท ากิจกรรม

อื่นๆ  

นั กศึ กษ าระดั บ อุ ดมศึ กษ าส่ วน ใหญ่ จ ะอ ยู่ ใน ช่ ว งวั ย รุ่ น ตอนปลาย  อ า ยุ  17-21 ปี  

(late adolecense) และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุประมาณ 21-25 ปี (early adulthood) ซึ่งเป็นวัยที่มีการ

เปล่ียนแปลง และเป็นหัวเล้ียวหัวต่อระหว่างความเป็นวัยรุ่นและความเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปล่ียนแปลง

ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ (Steinberg,1993) ซึ่งท าให้วัยรุ่นต้องมีการปรับตัว  

และความพยายามในการปรับตัวนี้เองอาจจะน ามาซึ่งความวิตกกังวล ความเครียดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อ

การแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม (Biglan et al.,1995; Dolcini & 

Adler, 1994; Steinberg,1993 อ้างใน สุรีรัตน์ รงเรือง,2554) พฤติกรรมสุขภาพในช่วงวัยรุ่นและ

เยาวชนจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่(สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, 2549 ) ปัญหา

สุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชนที่พบและเป็นปัญหาสาธารณสุข คือ  

 พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ พบว่า มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความรู้ เจตคติ 

และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง(ศรีบังอร สุวรรณพานิช, 2555) จาก

การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติพบว่า มีภาวะโภชนาการตามค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน-อ้วน ร้อยละ 20.0 และ

จากผลการตรวจร่างกายนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 

2556 จ านวน 5,221 คน พบว่า เป็นนิสิตชายร้อยละ 32.56  และ นิสิตหญิง ร้อยละ 67.44 ส่วนใหญ่มี

ดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ 86.82 มีดัชนีมวลกายเกินกว่า 25 กก./ม.2 ร้อยละ 
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15.18% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.29% พฤติกรรมด้านการออกก าลังกายพบว่า 

วัยรุ่นมีอัตราการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพียงร้อยละ 27.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2554)  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

สงขลา พบว่า มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ฌัชสกร  

คงชีวสกุล, สุนทรา กล้านรงค์ และ จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, 2557) จากการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติพบว่าวัยรุ่นไทยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีการสูบบุหรี่สูงถึง 1.72 ล้านคน กลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) 

มีการดื่มแอลกอฮอล์ 2.46 ล้านคน และมีพฤติกรรมการดื่มสุราก่อนขับรถร้อยละ 10.5 (ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2554) นอกจากนี้ จากข้อมูลปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต 

ในปี 2555 พบว่า คนไทยให้ความสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นจากปี 2554 จ านวน 21,820 

รายเป็น 36,008 รายในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 กลุ่มอายุที่ใช้บริการมากที่สุดคือ กลุ่มอายุต่ ากว่า 

18 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 26-30 ปี โดยกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มาขอรับบริการจะปรึกษาปัญหาได้แก่ 

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของเขา การไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับการคบเพื่อน และปัญหาความรัก 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 

 ในปี พ.ศ. 2557 นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมดจ านวน 18,636 คน จากข้อมูล

การมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่านิสิตมารับบริการทั้งหมด 

6,630 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.6 โดยป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหารและระบบทางเดินหายใจส่วนต้น  

ร้อยละ 7.2 โรคคออักเสบ ร้อยละ 6.8 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านิสิตยังมีพฤติกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพยังไม่ดีพอ ท าให้นิสิต 1 ใน 3 เจ็บป่วย และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นกลุ่มเยาวชนที่มา

จากต่างจังหวัดทั่วประเทศ ลักษณะสังคมเมืองพิษณุโลก การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย  

และปัจจัยพื้นฐานเดิมส่วนบุคคลอาจท าให้นิสิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมได้ อีกทั้งกระทรวง

สาธารณสุขเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค

เรื้อรัง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้

ประโยชน์เป็นแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิ สิตมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค และมีจิตใจที่สมบูรณ์สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ มีผล

การเรียนดี ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา และเป็นพลเมืองดีมีส่วนในการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3 

2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3 จ าแนกตามหลักสูตร 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (cross-section survey research) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

บริโภคอาหาร การออกก าลังกาย อารมณ์/ความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา โดยเก็บรวบรวม
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ข้อมูลจากแบบสอบถามระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2557  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นิสิต

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2556 ชั้นปีที่ 3 ท้ังหมด 

17 คณะ จ านวน 4,084 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบ

จ านวนประชากร จากสูตรของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 365 คน ผู้วิจัยเพิ่มจ านวน

กลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังส้ิน 400 คน จากนั้นแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ 400 คน เป็น 17 คณะตามสัดส่วน

ของนิสิต เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย เพื่อสุ่มตัวอย่างจากนิสิตแต่ละ

คณะที่ค านวณได้ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของนักศึกษา 

คณะ จ านวนประชากร 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละคณะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 271 26 

คณะวิทยาศาสตร ์ 478 48 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 431 42 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 155 15 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ 72 7 

คณะพยาบาลศาสตร์ 89 9 

คณะแพทยศาสตร ์ 166 16 

คณะเภสัชศาสตร์ 131 12 

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 103 10 

คณะสหเวชศาสตร์ 173 17 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 129 13 

กลุ่มสังคมศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ 211 21 

คณะมนุษยศาสตร ์ 287 28 

คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 634 62 

คณะศึกษาศาสตร ์ 201 20 

คณะสังคมศาสตร์ 411 40 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 142 14 

รวมทั้งหมด 4,084 400 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              

และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิต One Way ANOVA 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ โดยแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค

อาหารและออกก าลังกายใช้แบบสอบถามของตวงพร กตัญญุตานนท์ (2552) เนื่องจากเป็นแบบประเมิน

ที่ประยุกต์จากแบบประเมินการตนเองเรื่องพฤติกรรมการกิน การออกก าลังกายของกรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความตรงตามเนื้อหามีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 และ 0.82 ตามล าดับ 
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แบบสอบถามพฤติกรรมด้านอารมณ์ใช้แบประเมินความเครียด (ST-5) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (2554) แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ใช้แบบสอบถาม Heaviness of Smoking Index 

(HSI) ฉบับภาษาไทย โดยสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และสุรจิต สุนทรธธรรม (2555) แบบสอบถาม

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใช้แบบประเมิน AUDIT โดยองค์การอนามัยโลก (2552) ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาความตรงตามเนื้อหามีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.86  

ผู้วิจัยด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โดยขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการ

วิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับการอธิบายรายละเอียดถึงวิธีการ

ด าเนินการวิจัย ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ เมื่อยินดีรับเป็น

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมวิจัยต้องเซ็นใบยินยอมก่อนเข้าร่วม และสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้

ตลอดเวลา ผลการวิจัยจะไม่มีการเสนอรายชื่อของผู้เข้าร่วมวิจัย และจะแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น   

ในระหว่างการท าวิจัยหากกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามหรือแจ้งให้ผู้วิจัยทราบได้

ตลอดเวลา เมื่อกลุ่มตัวอย่างรับทราบจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผลการศึกษา 

  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  

ได้แบบสอบถามกลับคืนมาและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 389 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.25 

หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  

ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 

ส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิงร้อยละ 64.5 โดยมีอายุเฉล่ีย 20 ปี (S.D.=0.96) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 36.9 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน โรคอ้วน และโรค

อ้วนอันตราย ร้อยละ 9.5, 8.7 และ 4.4 ตามล าดับ และมีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 13.1 โดยส่วนใหญ่ไม่

มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 88.2 ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป n= 389 จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

1) ชาย 138 35.5 

2) หญิง 251 64.5 

อายุ    

1) 19 ป ี 10 2.6 

2) 20 ป ี 186 47.8 

3) 21 ป ี 172 44.2 

4) 22 ป ี 12 3.1 

5) 23 ป ี 5 1.3 

6) 24 ปีขึ้นไป 4 1.0 

อายุ(Mean+S.D.) 20+0.96 
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2. ผลวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 88.2 ส่วนใหญ่ออกก าลังกาย ร้อยละ 

63.8 มีพฤติกรรมด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับน้อย 72.2  มีความเครียดปานกลาง ร้อยละ 37.3 

สูบบุหรี่ร้อยละ 6.9 มีระดับการติดนิโคตินเล็กน้อย ร้อยละ 3.6 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 48.6 

โดยเป็นผู้ดื่มแบบอันตราย และแบบติด ร้อยละ 2.6 และ 2.3 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

  

ข้อมูลทั่วไป n= 389 จ านวน ร้อยละ 

              คณะ   

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 20.0 

2) คณะวิทยาศาสตร์ 48 36.9 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42 32.3 

4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 14 10.8 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

1) คณะทันตแพทยศาสตร์ 6 7.3 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ 9 11.0 

3) คณะแพทยศาสตร์ 16 19.5 

4) คณะเภสัชศาสตร์ 12 14.6 

5) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 11.0 

6) คณะสหเวชศาสตร์ 17 20.7 

7) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 13 15.9 

กลุ่มสังคมศาสตร์    

1) คณะนิติศาสตร์ 21 11.9 

2) คณะมนุษยศาสตร์ 28 15.8 

3) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 57 32.2 

4) คณะศึกษาศาสตร์ 20 11.3 

5) คณะสังคมศาสตร์ 37 20.9 

ภาวะน้ าหนักตัว   

1) น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์(BMI <18.5kg/m2) 78 20.1 

2) ปกติ(BMI 18.51-22.90kg/m2) 223 57.3 

3) น้ าหนักเกิน (BMI 23.00-24.90kg/m2) 37 9.5 

4) โรคอ้วน (BMI 25.0-29.9kg/m2) 34 8.7 

5) โรคอ้วนอันตราย  (BMI>30kg/m2) 17 4.4 

เส้นรอบเอว   

1) อ้วนลงพุง (เพศชาย > 90 ซม. , เพศหญิง > 80)  51 13.1 

2) ไม่อ้วนลงพุง 338 86.9 

โรคประจ าตัว   

1) ไม่มี 343 88.2 

2) มี 46 11.2 
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ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีท่ี 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

พฤติกรรมสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการบริโภคอาหาร 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารระดับมาก 28 7.2% 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารระดับปานกลาง 343 88.2% 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารระดับน้อย 18 4.6% 

ด้านการออกก าลังกาย 

     ไม่ออกก าลังกาย 141 36.2% 

     ออกก าลังกาย 248 63.8% 

พฤติกรรมการออกก าลังกายระดับมาก 7 2.8% 

พฤติกรรมการออกก าลังกายระดับปานกลาง 62 25.0% 

พฤติกรรมการออกก าลังกายระดับน้อย 179 72.2% 

ด้านอารมณ์/ความเครียด 

เครียดนอ้ย  137 35.2% 

เครียดปานกลาง  145 37.3% 

เครียดมาก  50 12.8% 

เครียดมากที่สุด 57 14.7% 

ด้านการสูบบุหรี่ 

         ไม่สูบ 362 93.1% 

         สูบ 27 6.9% 

  ระดับการติดนิโคตินเล็กน้อย  14 3.6% 

  ระดับการติดนิโคตินปานกลาง  13 3.3% 

  ระดับการติดนิโคตินรุนแรง  0 0.0% 

ด้านการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์   

          ไม่ดื่ม 200 51.4% 

          ดื่ม 189 48.6% 

  ผู้ดื่มแบบเส่ียงต่ า  114 29.3% 

  ผู้ดื่มแบบเส่ียง 56 14.4% 

  ผู้ดื่มแบบอันตราย 10 2.6% 

  ผู้ดื่มแบบติด 9 2.3% 

 

3. ผลเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพจ าแนกตามกลุ่มคณะ 

 กลุ่มคณะมีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการ

สูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านอารมณ์/ความเครียด การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮออล์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P-value > .05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 4  ตารางแสดงความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ จ าแนกตามกลุ่มคณะ 

พฤติกรรมสุขภาพ N Mean S.D. F P-value 

ด้านการบริโภคอาหาร 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 130 2.890 0.493 25.916 .001* 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 82 3.282 0.305   

กลุ่มสังคมศาสตร์ 177 3.130 0.368   

ด้านการออกก าลังกาย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 78 4.095 0.738 4.158 .017* 

 

พฤติกรรมสุขภาพ N Mean S.D. F P-value 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 56 3.704 0.629   

กลุ่มสังคมศาสตร์ 114 3.790 0.726   

ด้านอารมณ์/ความเครียด 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 130 2.76 0.509 1.259 .286 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 82 2.65 0.517   

กลุ่มสังคมศาสตร์ 177 2.65 0.563   

ด้านการสูบบุหรี่ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 2.250 0.965 10.482 .001* 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0.000 0.000   

กลุ่มสังคมศาสตร์ 12 2.181 1.328   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 94 6.25 5.553 0.635 .531 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 4.800 4.188   

กลุ่มสังคมศาสตร์ 75 6.25 5.553   

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร โดยจ าแนกตาม

คณะ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD 

พฤติกรรม 

ด้านการบริโภคอาหาร 
คณะ 

คณะ 

 กลุ่ม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่ม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่ม 

สังคมศาสตร ์

x 2.89 3.28 3.13 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2.89 - .151* .391* 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.28 - - .239* 

กลุ่มสังคมศาสตร์ 3.13 - - - 

*ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 

 จากตารางที่ 16 ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร จ าแนกตามคณะ             

พบว่า นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์มีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมด้านการบริโภค

อาหารสูงกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1644 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิจ
ัย
ส
ถ
าบ
ัน

 

 

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย          โดย

จ าแนกตามคณะ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD 

พฤติกรรมด้าน 

การออกก าลังกาย 
คณะ 

คณะ 

 กลุ่ม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่ม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่ม 

สังคมศาสตร ์

x 4.09 3.70 3.79 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4.09 - .022 .083 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.70 - - .061 

กลุ่มสังคมศาสตร์ 3.79 - - - 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

จากตารางที่ 17 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย จ าแนกตาม

คณะ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเปน็รายคู่ของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการสบูบุหรี่ จ าแนกตามคณะ 

ด้วยวิธีการทดสอบ LSD 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่ คณะ 

คณะ 

 กลุ่ม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่ม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่ม 

สังคมศาสตร ์

x 2.25 0.00 2.18 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2.25 - .068* .115* 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 - - .048* 

กลุ่มสังคมศาสตร์ 2.18 - - - 

*ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 

จากตารางที่ 18 ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการสูบบุหรี่ จ าแนกตามคณะ พบว่า 

นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์มีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูง

กว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะน้ าหนักตัวเกินร้อยละ 9.5 อ้วน ร้อยละ 8.7 

อ้วนอันตราย ร้อยละ 4.4 และมีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 13.1 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาภาวะ

โภชนาการและพฤติกรรม 3 อ. ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบมีภาวะ

โภชนาการตามค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน ร้อยละ 9.7 อ้วน ร้อยละ 10.3 อ้วนลงพุง ร้อยละ 

11.1 (ตวงพร กตัญญุตานนท์, 2554.)   

พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารระดับปานกลาง ร้อยละ 88.2 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการและพฤติกรรม 3 อ. 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีค่าเฉล่ีย
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โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (ตวงพร กตัญญุตานนท์, 2554) เพราะนิสิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่หอพักซึ่ง

ไม่มีโอกาสปรุงอาหารเอง ต้องรับประทานอาหารจากร้านค้า เป็นข้อจ ากัดหนึ่งในการเลือกรับประทาน

อาหาร ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น กินอาหารไม่ครบ 

5 หมู่ ไม่ได้กินอาหารมื้อเช้า กินอาหารประเภททอดหรือผัด เป็นต้น ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคจะส่งผลถึง

ภาวะโภชนาการ จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะน้ าหนักตัวเกิน อ้วน และอ้วนอันตราย 

ร้อยละ 9.5,8.7 และ 4.4 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่านิสิตยังมีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม  

ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพต่อเนื่องในวัยผู้ใหญ่ การที่นิสิตยังมี

พฤติกรรมไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคต จึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการสร้างเสริมให้มี

การปฏิบัติท่ีถูกต้อง และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารกับกลุ่ม

คณะ พบว่า นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์มีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมด้านการ

บริโภคอาหารสูงกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 พบว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร(เจตนิพิฐ สมมาตย์, สุทิน ชนะบุญ และพิมพ์ ศิริ อุยวัฒนกุล, 2551)   

พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมออกก าลัง

กาย ร้อยละ 63.8  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง ที่พบว่านิสิตมีการออกก าลังกาย ร้อยละ 73.0 โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่

ในระดับน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการออก าลังกาย เพื่อสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ที่พบว่านักศึกษามีการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ฌัชสกร คงชีวสกุล ,สุนทรา กล้านรงค์ และ จุฑารัตน์ 

สถิรปัญญา, 2557) อาจเนื่องมาจากให้ความส าคัญกับการเรียน เช่น การอ่านหนังสือ ค้นคว้าการท างาน

จึงไม่มีเวลาออกก าลังกาย และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย

กับกลุ่มคณะ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พฤติกรรมสุขภาพด้านด้านอารมณ์/ความเครียด พบว่า ส่วนใหญ่มีความเครียดปานกลาง ร้อย

ละ 37.3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมด้านอารมณ์ในนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ พบว่า พฤติกรรมด้านอารมณ์มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านอารมณ์/ความเครียดกับกลุ่มคณะ พบว่า ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value > .05) ซึ่งจากงานวิจัยวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดของนักศึกษาอันดับ

หนึ่งคือ กลัวอ่านหนังสือไม่ทัน ร้อยละ 89.7 อันดับสอง คือ กลัวท าข้อสอบไม่ได้ ร้อยละ 89.5 (มานพ  

ชูนิล, พิสมัย รักจรรยา และชวนีย์ พงศาพิชณ์, 2550) 

พฤติกรรมสุขภาพด้านการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ ร้อยละ 6.9 โดยกลุ่มตัวอย่างที่

สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีระดับการติดนิโคตินเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.6 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาเรื่องการ

ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานีพบว่า มีนักศึกษาที่ สูบบุหรี่  คิด เป็นร้อยละ 12.8 (กฤติ เดช  มิงไม้ , พิชสุดา เดชบุญ ,  
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อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข , 2559) อธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการรณรงค์เรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่ 

ประกอบกับการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาถือว่ามีความผิดร้ายแรงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง

ไปด้วย และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการสูบบุหรี่ จ าแนกตามคณะ 

พบว่า นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์มีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่สูงกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากนิสิตที่ศึกษาใน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความรู้ในด้านการเจ็บป่วยและสุขภาพมากกว่านิสิตที่ศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ จึงไม่พบกลุ่มตัวอย่างนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สูบบุหรี่   

พฤติกรรมสุขภาพด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 

48.6 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ดื่มแบบเส่ียงต่ า ร้อยละ 29.3 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพบดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 46.9 (ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, 

2549) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่ม

คณะ พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value >.05) ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบในนิสิต/

นักศึกษาไทย พบว่า สาขาวิชาที่ศึกษามีผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา (วิชุดา กิจธรรม, 

2555)  

และจากการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ในคณะที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพโดยรวม พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการ

งดสูบบุหรี่/เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์/สารเสพติด และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านเพศสัมพันธ์แตกต่าง

กนั (อานนท์ สีดาเพ็ง และ นิคม มูลเมือง, 2556) 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค

อาหาร ด้านอารมณ์/ความเครียด ระดับปานกลาง พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกายระดับน้อย 

ส่วนในด้านการสูบบุหรี่ พว่ายังมีนิสิตที่ยังสูบบุหรี่ และมีการติดนิโคตินเล็กน้อย ในด้านการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พบว่ามีนิสิตที่ด่ืมถึงร้อยละ 49.6 ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ในด้านดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพดี ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตมีความ

พร้อมในการเรียน หรือการท ากิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการ

ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ค่านิยม ทัศนคติ การรับรู้

สถานะสุขภาพ การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริม

สุขภาพ 
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2. การศึกษาครั้งนี้เปน็การศกึษาเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3 ควรศึกษานิสิตในทุก

ชั้นปีเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายว่า นิสิตในชั้นปีต่าง ๆ มีพฤติกรรมสุขภาพเป็นอย่างไร เพื่อเป็น

แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป 

 

คุณค่าและคุณประโยชน์ทางวิชาการ 

ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต ซ่ึงเป็นการพัฒนา

งานประจ า 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิง 

พันธิตรา สิงห์เขียว ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคัญในงานสาธารณสุข และควรเป็น

ตัวอย่างท่ีดีในด้านสุขภาพ การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทาง

สุขภาพของอสม. ในพื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่ าง

จ านวน 279 คน ได้รับการคัดเลือกโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ าหนัก สายวัดรอบเอว และเครื่องวัดความดันโลหิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา และ สถิติ Fisher's Exact Test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารอยู่ใน

ระดับดี ด้านจัดการอารมณ์และสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีมาก ออกก าลังกาย ร้อยละ 68.5 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 

97.5 และ ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 85.3 ความเสี่ยงด้านสุขภาพ พบว่า น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 

51.3 น้ าหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 44.8 รอบเอวเกินในเพศหญิงร้อยละ 56.3 ระดับความดันโลหิตปกติ ร้อยละ 69.5 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ พบว่า พฤติกรรมด้านสุขภาพ 6 ด้านไม่มี

ความสัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกาย และค่าเส้นรอบเอว พฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  

มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ปริมาณการดื่มสุรา มีความสัมพันธ์กับค่า

ดัชนีมวลกาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จ านวนการสูบบุหรี่ ความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  

การดื่มสุราและปริมาณการด่ืมสุรา มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 เสนอแนะให้มีการจัดโครงการหรือโปรแกรมลดน้ าหนักเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุงและโรคหัวใจและ

หลอดเลือด  

ค าส าคัญ:  พฤติกรรมสุขภาพ  ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ  อาสาสมัครสาธารณสุข 

 

Abstract 

         Village health volunteers are important in the public health system and should be good role models for 

health and wellness. The objective of this study was to study about health behavior and health risk of village 

health volunteers at Tambon health promotion hospitals of Naresuan university hospital network. This study was a 

descriptive and a survey research. The samples were selected by simple random sampling and were consisted of 

279 village health volunteers. The research instruments were questionnaire and medical equipment including 

weight scale, waist circumference tape and sphygmomanometer. The statistics used in data analysis using 

descriptive statistics and Fisher's Exact Test. The results revealed that. Health behaviors,  

the food consumption behaviors  was at good level, the emotional management behavior and individual behavior 

was at very good level. Exercise behavior show 68.5% exercises, smoking behavior show 97.5% nonsmokers, 

drinking behavior show 85.3% nondrinkers. In terms of health risk status shows that 51.3% with normal level of 
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body weight and 44.8% with overweight  and fat, waist circumference in women shows that 56.3% have over 

waist circumference and 69.5% with normal blood pressure. The relationship between health behavior and health 

risk status shows no relationship between health behaviors with BMI and waist circumference, Smoking behavior 

and drinking behavior in relation to blood pressure; a dosage of drinking in relation to BMI, a dosage of  

smoking, frequency of drinking, whisky drinking and a dosage of drinking in relation to blood pressure shows a 

statistical significant at 0.05 

 The recommendation should be provide a project or weight loss program to decrease risk factors of 

metabolic syndrome and CVD risk.  

Keywords: Health behavior, Health risk, Village health volunteers 

 

บทน า 

  ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ

เรื้อรัง และเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ส าคัญของประชาชนทั่วโลก โดยเฉล่ียประมาณ 36 ล้านคน

ในแต่ละปี (องค์การอนามัยโลก, 2008 อ้างอิงใน กรมควบคุมโรค, 2555) ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ทั้งเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุของโรคกลุ่มนี้เกิดจากปัจจัยท่ีเกิดจากพฤติกรรม ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่ม

แอลกอฮอล์ การกินอาหารที่เกินพอดี การขาดการออกก าลังกายที่เพียงพอ การเคล่ือนไหวทางกายลดลง 

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตถดถอย และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น ท าให้มีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change agents) พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน และมีหน้าที่ แก้ข่าว

ร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน ด ารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี ดังนั้น 

อสม.จึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพของอสม. ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ 

เน้นหนักที่ 3 อันดับแรกของคนไทย ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งจะเน้นให้ 

อสม. เร่งปรับพฤติกรรมการออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร และด้านการจัดท าแผนงานและการ

สร้ าง สุ ขภ าพ ในชุมชน  (มิ นตรา สาระรักษ์ , 2553)  จากการศึ กษ าภ าวะ สุขภ าพ ของอสม . 

ยังพบภาวะอ้วนและน้ าหนักเกิน อย่างเช่นในการศึกษาของตวงพร กตัญญุตานนท์ (2556) ที่ศึกษาภาวะ

โภชนาการของอสม. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 310 คน พบว่า อสม. มีดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วน

มากถึงร้อยละ 45.80 น้ าหนักเกิน ร้อยละ 22.26และอยู่ในเกณฑ์อ้วนลงพุง ร้อยละ 70.65 ในขณะที่มี

พฤติกรรม 3 อ. คือ อาหาร ออกก าลังกายและอารมณ์ อยู่ในระดับที่เหมาะสมปานกลาง และการศึกษา

ของอนงค์ หาญสกุล และศิริลักษณ์ ง้าวนาเสียว (2555) ท่ีพบว่าพฤติกรรมด้านโภชนาการ กิจกรรมทาง

กายและการจัดการความเครียดของอสม. อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน  

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่าย 6 แห่ง ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพและลดภาวะเส่ียงทางสุขภาพให้กับอสม. ในพื้นที่ ได้แก่ โครงการชุมชนควบคุมภัยร้าย

จากโรคเรื้อรัง  โครงการลดพุง ลดโรค โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
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สูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอสม. ในพื้นที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ท่าทอง บ้านเสา

หิน งิ้วงาม วัดพริก และวังน้ าคู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเส่ียงทางสุขภาพของอสม.เพื่อน าผลการศึกษา

มาวางแผนการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพและลดความเส่ียงทางด้านสุขภาพให้กับอสม.  

ในพื้นที่ต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประเภทการส ารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่าย 6 แห่ง จ านวน 918 คน  ขนาด

ตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane ได้จ านวน 279 คน น าจ านวนมาคิดสัดส่วนตามจ านวนประชากร

ของแต่ละแห่ง และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้การจับฉลากแบบมีการคืน  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ าหนัก 

สายวัดรอบเอว และเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ตอน  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภาวะเส่ียงทางสุขภาพ ได้แก่ น้ าหนักตัว ส่วนสูง รอบเอว และความ

ดันโลหิต ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 12 ข้อ พฤติกรรมการออก

ก าลังกาย 2 ข้อ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 3 ข้อ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3 ข้อ  

 ตอนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมด้านจัดการอารมณ์ 2 ข้อ  

 ตอนที่  4 ข้อมูลพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 2 ข้อ 

พฤติกรรมการล้างมือ 2 ข้อ พฤติกรรมการนอนหลับ 3 ข้อ  

 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 3 ด้าน คือ การบริโภคอาหาร จัดการอารมณ์และสุขอนามัยส่วนบุคคล 

ลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดับ ประกอบด้วย ท าทุกครั้ง ท าเป็นส่วน

ใหญ่ ท าเป็นส่วนน้อย และไม่ท าเลย ให้คะแนน 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ เป็นค าถามเชิงบวกและลบ 

พฤติกรรมสุขภาพ 3 ด้าน คือ การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นข้อ

ค าถามแบบเลือกตอบ คือ ท า และไม่ได้ท า 

 เกณฑ์ในการจัดระดับพฤติกรรม 3 ด้าน การบริโภคอาหาร จัดการอารมณ์และสุขอนามัยส่วนบุคคล 

จ าแนกเป็น 4 ระดับ ใช้เกณฑ์การวัดด้วยค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต ก าหนดช่วงการวัดคะแนน เป็น 

พฤติกรรมไม่ดีเลย (1.00–1.75) ไม่ดี (1.75–2.50) ดี (2.5 –3.25) และดีมาก(3.26–4)  

 เกณฑ์ในการประเมินภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย ค่าเส้นรอบเอว อิงตามเกณฑ์

ของกระทรวงสาธารณสุข )กรมควบคุมโรค , 2553,  หน้า  2 4-25( ระดับความดันโลหิตอิงตามเกณฑ์ของ 

JNC (กรมการแพทย์, 2557, หน้า 3(  

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช้แบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ 

เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงและเครื่องวัดความดันโลหิต ได้รับการสอบเทียบมาตรฐานจาก
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เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สายวัดรอบเอว ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ใช้

สถิติ Fisher's Exact Test เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

งานวิจัยได้ผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่  COA 

No.051/2014, IRB No 084/57 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 

 

ผลการศึกษา 

  1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.5 เพศชายร้อยละ 16.5 มีอายุ 

51–60 ปีมากที่สุด ร้อยละ 38.7 มีสถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 71.3 อาชีพปัจจุบัน คือ เกษตรกรรม

มากที่สุด ร้อยละ 45.1 ระดับการศึกษาสูงสุด จบชั้นประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.9 รายได้ต่อเดือน 

5,000–10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 43 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด ร้อยละ 99.6 

2. ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว พบว่า มีประวัติพ่อ แม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด  

ร้อยละ 18.6 ส่วนข้อมูลโรคประจ าตัว พบว่า มีโรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 

22.3 ในด้านการปฏิบัติตัวของกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัว มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้แก่ 

การพบแพทย์ตามนัด ส่วนใหญ่ท าทุกครั้ง ร้อยละ 90.3 การรับประทานยาตามแพทย์ส่ัง ท าทุกครั้ง  

ร้อยละ 81.7 และการรักษาตนเองด้วยวิธีที่นอกเหนือจากการรักษาของแพทย์ พบว่า ไม่ท าเลยมากที่สุด 

ร้อยละ 55.9  

3. ข้อมูลภาวะเส่ียงทางสุขภาพ ค่าดัชนีมวลกาย พบว่า ส่วนใหญ่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 

51.3 รองลงมา น้ าหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 44.8 ค่าเส้นรอบเอวในเพศหญิงมีรอบเอวเกิน มากที่สุด 

ร้อยละ56.3 ระดับความดันโลหิต อยู่ในระดับปกติมากที่สุด ร้อยละ 69.5 (ดังตารางที่ 1) 

 4. ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี   

(x = 2.99) ด้านจัดการอารมณ์และสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีมาก (x= 3.42, 3.37) (ดังตาราง

ที่ 2) ด้านการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่ออกก าลังกาย ร้อยละ 68.5 (ดังตารางที่ 3) ในกลุ่มที่ออกก าลัง

กาย ใช้เวลาครั้งละ 20 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 66.0 ความถี่ 1 ถึง 4 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 70.7 

ออกแรง ร้อยละ 89.6 ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 71.2 ความถี่ 1-4 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 

56.4 ด้านการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 97.5 (ดังตารางที่3) ในจ านวนผู้ที่สูบบุหรี่ มีการสูบ

มวนแรกมากกว่า 30 นาทีหลังตื่นนอน ร้อยละ 85.7 ปริมาณ 1–20 มวนต่อวัน ร้อยละ 100.0 ด้านการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ ไม่ดื่ม ร้อยละ 85.3 (ดังตารางที่3) ในจ านวนผู้ที่ดื่ม มีความถี่ในการ

ดื่ม 1–4 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 70.7 ปริมาณการดื่มสุราต่อวัน 1/4แบน มากที่สุด ร้อยละ 46.1 

ปริมาณการดื่มเบียร์ต่อวัน 1–1.5 กระป๋องมากที่สุด ร้อยละ 60.0  

 5. ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ 6 ด้าน รายด้าน ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกก าลัง

กาย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การจัดการอารมณ์ และสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่มี

ความสัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกาย (ดังตารางที่ 4) และค่าเส้นรอบเอว (ดังตารางที่ 5) ส่วนในด้านการดื่ม
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เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ปริมาณการดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกาย อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

    พฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้าน คือ การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย จัดการอารมณ์และ

สุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต ส่วนด้านการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 

6) ด้านการสูบบุหรี่ พบว่า จ านวนการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ การดื่มสุราและปริมาณการดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่ 1 แสดงภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

ดัชนีมวลกาย 

1. น้ าหนักน้อย ( < 18.5 กก/ม2 ) 11 3.9 

2. น้ าหนักปกติ ( 18.5 – 24.9 กก/ม2 ) 143 51.3 

3. น้ าหนักเกิน ( 25.0 – 29.9 กก/ม2 ) 89 31.9 

4. อ้วนระดับ 1 ( 30.0 – 34.9 กก/ม2 ) 28 10 

5. อ้วนระดับ 2 ( 35.0 – 39.9 กก/ม2 ) 6 2.2 

6. อ้วนระดับ 3 (  40 ) 2 0.7 

เส้นรอบเอว 

1. ชายน้อยกว่า 90 เซนติเมตร 29 10.4 

2. หญิงน้อยกว่า 80 เซนติเมตร 76 27.2 

3. ชาย   90 เซนติเมตร 17 6.1 

4. หญิง  80 เซนติเมตร 157 56.3 

ระดับความดันโลหิต  

1. น้อยกวา่ 130/85 mmHg (ปกติ) 194 69.5 

2. 130/85 – 139/89 mmHg (ค่อนข้างสูง) 35 12.6 

3. 140/90 – 159/99 mmHg (สูงระดับ 1) 43 15.4 

4. 160/100 – 179/109 mmHg (สูงระดับ 2) 5 1.8 

5. 180/110 ขึ้นไป mmHg (สูงระดับ 3) 2 0.7 

 

ตารางที่ 2  พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการบริโภคอาหาร ด้านจัดการอารมณ์และสุขอนามัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร 
 

 
SD ระดับพฤติกรรม 

ด้านการบริโภคอาหาร 2.99 0.34 ดี 

ด้านจัดการอารมณ ์ 3.42 0.61 ดีมาก 

ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล 3.37 0.39 ดีมาก 
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านการสูบบุหรี่และด้านการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

       พฤติกรรมสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการออกก าลังกาย 

1. ออกก าลังกาย 191 68.5 

2. ไม่ออกก าลังกาย 88 31.5 

ด้านการสูบบุหรี ่     

1. สูบบุหรี่ 7 2.5 

2. ไม่สูบบุหรี่ 272 97.5 

ด้านการดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์  

1. ดื่ม 41 14.7 

2. ไม่ดื่ม 238 85.3 

 

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและค่าดัชนีมวลกาย 

พฤติกรรม 
ดัชนีมวลกาย(BMI) 

P-value 
น้อย ปกติ เกินเกณฑ์ 

ด้านอาหาร     

1) ไม่ดีเลย 0 0 0 

.302 
2) ไม่ดี 1(0.4%) 12(4.3%) 8(2.9%) 

3) ดี 10(3.6%) 102(36.5%) 99(35.5%) 

4) ดีมาก 0 29(10.4%) 18(6.4%) 

ด้านการออกก าลังกาย     

1) ไม่ออกก าลังกาย 3(1.1%) 47(16.8%) 38(13.6%) 
.898 

2) ออกก าลังกาย 8(2.9%) 96(34.4%) 87(31.2%) 

ด้านการสูบบุหรี ่     

1) ไม่สูบบุหรี่ 10(3.6%) 141(50.5%) 121(43.4%) 
.160 

2) สูบบุหรี่ 1(0.4%) 2(0.7%) 4(1.4%) 

ด้านการดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์     

1) ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 8(2.9%) 120(43.0%) 110(39.4%) 
.246 

2) ดื่มแอลกอฮอล ์ 3(1.1%) 23(8.2%) 15(5.4%) 

ด้านจัดการอารมณ ์     

1) ไม่ดีเลย 1(0.4%) 3(1.1%) 0 

.268 
2) ไม่ดี 1(0.4%) 15(5.4%) 9(3.2%) 

3) ดี 2(0.7%) 38(13.6%) 35(12.5%) 

4) ดีมาก 7(2.5%) 87(31.2%) 81(29.0%) 

ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล     

1) ไม่ดีเลย 0 0 0 

.166 
2) ไม่ดี 1(0.4%) 1(0.4%) 5(1.8%) 

3) ดี 3(1.1%) 54(19.3%) 50(17.9%) 

4) ดีมาก 7(2.5%) 88(31.5%) 70(25.1%) 
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและค่าเส้นรอบเอว 

พฤติกรรม 
ค่าเส้นรอบเอว 

P-value 
ปกติ เกินเกณฑ์ 

ด้านอาหาร    

1) ไม่ดีเลย 0 0 

.584 
2) ไม่ดี 10(3.6%) 11(3.9%) 

3) ดี 77(27.6%) 134(48.0%) 

4) ดีมาก 18(6.5%) 29(10.4%) 

ด้านการออกก าลังกาย    

1) ไม่ออกก าลังกาย 32(11.4%) 56(20.1%) 
.792 

2) ออกก าลังกาย 73(26.2%) 118(42.3%) 

ด้านการสูบบุหรี ่    

1) ไม่สูบบุหรี่ 101(36.2%) 171(61.3%) 
.431 

2) สูบบุหรี่ 4(1.4%) 3(1.1%) 

ด้านการดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์    

1) ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 87(31.2%) (%) 
.387 

2) ดื่มแอลกอฮอล ์ 18(6.5%) (%) 

ด้านจัดการอารมณ ์    

1) ไม่ดีเลย 3(1.1%) 1(0.4%) 

.543 
2) ไม่ดี 9(3.2%) 16(5.7%) 

3) ดี 27(9.7%) 48(17.2%) 

4) ดีมาก 66(23.7%) 109(39.0%) 

ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล    

1) ไม่ดีเลย 0 0 

.942 
2) ไม่ดี 2(0.7%) 5(1.8%) 

3) ดี 41(14.7%) 66(23.7%) 

4) ดีมาก 62(22.2%) 103(36.9%) 
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิต 

พฤติกรรม 
ระดับความดันโลหิต 

P-value 
ปกติ ค่อนข้างสูง สูง 

ด้านอาหาร     

1) ไม่ดีเลย 0 0 0 

.329 
2) ไม่ดี 15(5.4%) 4(1.4%) 2(0.7%) 

3) ดี 147(52.7%) 28(10.0%) 36(12.9%) 

4) ดีมาก 32(11.5%) 3(1.1%) 12(4.3%) 

ด้านออกก าลังกาย     

1) ไม่ออกก าลังกาย 63(22.6%) 9(3.2%) 16(5.7%) 
.778 

2) ออกก าลังกาย 131(47.0%) 26(9.3%) 34(12.2%) 

ด้านการสูบบุหรี ่     

1) ไม่สูบบุหรี่ 193(69.2%) 33(11.8%) 46(16.5%) 
.004* 

2) สูบบุหรี่ 1(0.4%) 2(0.7%) 4(1.4%) 

ด้านการดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์     

1) ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 176(63.1%) 27(9.7%) 35(12.5%) 
.000* 

2) ดื่มแอลกอฮอล ์ 18(6.5%) 8(2.8%) 15(5.4%) 

ด้านจัดการอารมณ ์     

1) ไม่ดีเลย 3(1.1%) 0 1(0.4%) 

.931 
2) ไม่ดี 18(6.5%) 2(0.7%) 5(1.8%) 

3) ดี 51(18.3%) 12(4.3%) 12(4.3%) 

4) ดีมาก 122(43.7%) 21(7.5%) 32(11.4%) 

ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล     

1) ไม่ดีเลย 0 0 0 

.379 
2) ไม่ดี 4(1.4%) 2(0.7%) 1(0.4%) 

3) ดี 78(28.0%) 14(5.0%) 15(5.4%) 

4) ดีมาก 112(40.1%) 19(6.8%) 34(12.2%) 

*มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอสม. 

1.1 พฤติกรรมสุขภาพ แยกรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร มีระดับพฤติกรรม

อยู่ในระดับดี เนื่องมาจากอสม. ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับการอบรมในเรื่องการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นประจ าทุกปี ท าให้มีรับรู้ความ

เสี่ยงของตนเองต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เกิดความกลัวที่จะเป็นโรค หากไม่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโรเซนสต๊อคและเบคเกอร์และคณะ (จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และเฉลิม

พล ตันสกุล, 2550) เกี่ยวกับการที่บุคคลรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค จะเกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสุขภาพ และแรงจูงใจที่ให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่มีการออกก าลังกาย ร้อยละ 68.5 เนื่องจากมีการ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเรื่องการออกก าลังกายมากขึ้นในชุมชน มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง  

3อ. 2ส. อย่างต่อเนื่องให้กับอสม. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มีการ ส่งเสริมให้

ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีปรับพฤติกรรม 3อ.2ส.และลดเสี่ยง(กรมสนับสนุน
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บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 97.5 ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง และในกลุ่มที่สูบบุหรี่ พบว่า เป็นเพศชายทั้งหมด สอดคล้องกับรายงานการส ารวจ

สุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.255-2552(วิชัย เอกพลากร และคณะ, 

2552) พบว่า เพศชายมีผู้สูบบุหรี่ประจ า ร้อยละ 45.6 ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วน

ใหญ่ไม่ดื่ม ร้อยละ 85.3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ.2557 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  2558) ที่พบว่าการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราสูงกว่าผู้หญิงประมาณ 4 

เท่า พฤติกรรมด้านจัดการอารมณ์ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องมาจากอาศัยอยู่ในชุมชนกึ่ง

เมือง อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท านา ท าสวน อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติและอยู่ในสังคมที่มี

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงท าให้ไม่มีความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจสุขภาพจิต(ความสุข)ของ

คนไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  2558) ที่พบว่า คะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตของผู้มีงานท าตามลักษณะทาง

เศรษฐกิจที่ส าคัญ ผู้ท างานภาคเกษตรกรรม มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล 

มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากได้รับการอบรมและปลูกฝังให้ปฏิบัติพฤติกรรมในการ

ป้องกันการติดเชื้อในเรื่องของการล้างมือและการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และ

สอดคล้องกับทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล, 2550) 

ในเรื่องการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค กล่าวว่า ความเชื่อหรือการรับรู้ของปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับ

โอกาสเส่ียงของการเป็นโรคที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะเจ็บป่วย  

1.2 ภาวะเส่ียงทางสุขภาพของอสม. ค่าดัชนีมวลกาย ส่วนใหญ่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อย

ละ 51.3 มีน้ าหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 44.8 จากการที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องมาจากส่วนใหญ่

มีการออกแรงท างานทุกวัน มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของนิชาภา เลิศชัย

เพชร (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะน้ าหนักเกินของประชากรวัยแรงงาน พบว่า ประชากรที่

มีอาชีพบริการ การผลิต กรรมกรและอาชีพบริหารจะมีโอกาสเกิดภาวะน้ าหนักเกินมากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพ

เกษตรกร ในการศึกษานี้ยังพบว่า มีผู้ที่มีน้ าหนักเกินและอ้วนซึ่งมีมากถึงร้อยละ 44.8 สอดคล้องกับ

การศึกษาของตวงพร กตัญญุตานนท์ (2556) ที่พบว่าอสม. อ าเภอหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรามีภาวะอ้วน 

ถึงร้อยละ 45.8 ค่าเส้นรอบเอว ในเพศหญิงมีรอบเอวเกินมากที่สุดร้อยละ 56.3 ส่วนในเพศชาย เส้น

รอบเอวเกินร้อยละ 6.1 ซ่ึงค่าเส้นรอบเอวในเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศ

หญิงอ้วนง่ายกว่าเพศชาย มีการใช้ก าลังกายในการท างานการเคล่ือนไหวน้อยกว่าเพศชายและเมื่ออายุ

เพิ่มมากขึ้นการใช้พลังงานในการท ากิจกรรมหรืองานประจ าน้อยลง อาหารที่รับประทานเข้าไปเกินความ

ต้องการของร่างกาย เกิดการสะสมมากขึ้นและท าให้อ้วน (นิชาภา โพธาเจริญ, 2555 หน้า 43) ทั้งสภาพ

ร่างกายผู้หญิงจะถูกฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเร่งให้มีการสร้างเซลล์ไขมันสะสมไว้โดยไม่มี

การเส่ือมสลาย เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการตั้งครรภ์ อีกทั้งเมื่อตั้งครรภ์ต้องรับประทานอาหารมากขึ้น

ส่งผลให้น้ าหนักเพิ่มข้ึนเรื่อยๆท าให้ติดเป็นนิสัยและหลังคลอดบุตรแล้วไม่สามารถลดน้ าหนักได้(นิชาภา 

เลิศชัยเพชร, 2553 หน้า 433)ระดับความดันโลหิต ส่วนใหญ่มีระดับความดันโลหิตปกติ ร้อยละ 69.5 
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รองลงมา คือ มีความดันโลหิตสูงระดับ 1 ร้อยละ 15.4 และความดันโลหิตปกติ(ค่อนข้างสูง) ร้อยละ 

12.5 ซ่ึงมีความใกล้เคียงกับการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551–

2552 ที่พบว่าค่าความดันโลหิตเฉล่ียของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เท่ากับ 122/75.2 มิลลิเมตร

ปรอท ระดับความดันโลหิตสูงขึ้นตามอายุ  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเส่ียงทางสุขภาพของอสม.  ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ 6 ด้าน ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การจัดการอารมณ์ และสุขอนามัยส่วนบุคคล กับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ 6 ด้านไม่มีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกาย ทั้งนี้เนื่องมาจากส่วนใหญ่มีค่า

ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 51.3 มีพฤติกรรมสุขภาพ 3 ด้านอยู่ในระดับดีและดีมาก ได้แก่ 

ด้านการบริโภคอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล การจัดการอารมณ์ มีการออกก าลังกาย ถึงร้อยละ 68.5  

ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 97.5 และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 85.3 ท้ังนี้เนื่องจากได้รับการอบรม 

การรับรู้นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง 3อ . 2ส. มีการฟื้นฟูให้ความรู้เป็นประจ าทุกปี และ

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

ธวัช วิเชียรประภา, พรนภา หอมสินธุ์ และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพของอสม. จังหวัดจันทบุรี พบว่า การได้รับการอบรมเพิ่มเติม การศึกษาดูงานด้าน

สาธารณสุข การรับรู้แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีผลทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนในด้านการดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีมวล

กาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Vetri,et al. (2015)  

ที่ศึกษาแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์และดัชนีมวลกาย ในนักศึกษาสถาบันสุขภาพ เมืองบากาคอร์ท 

ประเทศอินเดีย ศึกษาแบบภาคตัดขวางในกลุ่มตัวอย่าง 395 คน อายุ 20–28 ปี พบว่า ปริมาณการดื่มที่

เพิ่มขึ้นจาก 1 drink ต่อวัน เป็น 4 drink ต่อวัน มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของดัชนีมวลกายจาก 20.49 เพิ่มข้ึน

เป็น 22.66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.003) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับค่าเส้นรอบเอว พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ 6 ด้าน ไม่มี

ความสัมพันธ์กับค่าเส้นรอบเอว เนื่องมากจากกลุ่มตัวอย่างได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง จาก

ได้รับการอบรมในเรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเส่ียงทาง

สุขภาพ เช่น มีน้ าหนักเกิน รอบเอวเกิน ระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเส่ียงที่ต้องได้รับ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556) มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ. 2ส.ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีและดีมาก 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับระดับความดันโลหิต พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้าน 

คือ ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกก าลังกาย ด้านจัดการอารมณ์และสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่มี

ความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต ส่วนด้านการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มี

ความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 ในด้านการสูบบุหรี่ พบว่า การสูบ

บุหรี่และจ านวนการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ความถี่ในการดื่ม

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ การดื่มสุราและปริมาณการดื่มสุรา มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Wakabayashi. (2009) ที่ศึกษาในสตรี

วัยท างานอายุ 35-54 ปี พบว่ากลุ่มที่มีน้ าหนักปกติ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อระดับความดัน

โลหิตทั้งซิสโตลิคและไดแอสโตลิค โดยในกลุ่มที่มีการดื่มอย่างหนัก มีระดับความดันโลหิตสูงกว่ากลุ่มไม่

ดื่ มอ ย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  และการศึกษาของ  Wakabayashi and Araki. (2009) ได้ศึ กษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือด ในยามากาต้า ประเทศ

ญี่ปุ่น ในสตรีที่อยู่ในวัยท างานอายุ 35–55 ปีที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ จ านวน 16,805 คน ได้รับการ

ตรวจสุขภาพ ในกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ 14 ,695 คนและสูบบุหรี่ 2,110 คน ศึกษาแยกตามกลุ่มที่ดื่ม

แอลกอฮอล์ 3 กลุ่มย่อย  คือ ไม่ดื่ม ดื่มเล็กน้อย และกลุ่มที่ดื่มหนัก พบว่าในกลุ่มที่สูบบุหรี่ กลุ่มที่ดื่ม

หนักระดับความดันซิสโตลิคมีระดับที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่และกลุ่มที่ดื่มเล็กน้อย ระดับความดันได

แอสโตลิคกลุ่มด่ืมหนักมีระดับสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 บทสรุป  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า อสม. มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีและดีมาก มีภาวะ

เสี่ยงทางสุขภาพ คือ รอบเอวเกินและน้ าหนักเกิน พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอออล์สัมพันธ์

กับระดับความดันโลหิต เสนอแนะให้มีการจัดโครงการหรือโปรแกรมการลดน้ าหนัก การลดและเลิกการ

สูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุงและโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2557). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูงใน

เวชปฏิบัติทั่วไป.สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม2558, จาก

http://203.157.39.7/imrta/images/ebook/pdf/ ht_ebook.pdf 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2553). แนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลด

ปัจจัยเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด. กรุงเทพฯ: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

กรมควบคุมโรค. (2555). รายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลโรคไม่ติดต่อ

ระดับประเทศในการประชุม UN General Assembly High – Level Meeting on the Prevention 

and control of Non Communicable Disease. กรุงเทพฯ : โอ- วิทย์ (ประเทศไทย). 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ระบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 

  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงของกลุ่มปกติ/เส่ียง/ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใน

 ประเทศไทย: นโยบาย สู่การปฏิบัติ ส าหรับสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ . สืบค้นเมื่อ 25 

 พฤศจิกายน 2556, จาก www.hed.go.th. 

จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล. (2550). พฤติกรรมสุขภาพ( Health Behavior)  

  (พิมพ์ครั้งที่ 5). มหาสารคาม: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. 

ตวงพร กตัญญุตานนท์. (2556). ภาวะโภชนาการและพฤติกรรม 3 อ.ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

 หมู่บ้าน. วารสาร มฉก.วิชาการ. 17(33), 83-98. 

ธวัช วิเชียรประภา, พรนภา หอมสินธุ์ และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 

 7(2), 53-68. 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1660 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
วิจ
ัย
ส
ถ
าบ
ัน

 

นิชาภา โพธาเจริญ. (2555). รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการโรคอ้วนในชุมชนอรุณนิเวศน์ 

   กรุงเทพมหานคร.  Royal Thai air force medical gazette, 58(1), 39 – 46. 

นิชาภา เลิศชัยเพชร. (2553). พฤติกรรมสุขภาพกับภาวะน้ าหนักเกินของประชากรวัยแรงงาน : 

กรณีศึกษาพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี. ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 

2553 (หน้า 427-440). กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักประชากรไทย. 

มินตรา สาระรักษ์. (2553). การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

 Empowerment of  Village Health Volunteers(VHV). วารสารวิชาการ มอบ, 12(2), 39 – 48. 

วิชัย เอกพลากร, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, หทัยชนก พรรคเจริญ, วราภรณ์  

 เสถียรนพเก้า และกนิษฐา ไทยกล้า. (2552). การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ

 ร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2. นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จ ากัด. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2558). สรุปผลที่ส าคัญ  

  การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 

 2558, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/smokePocket57.pdf 

อนงค์ หาญสกุล และศิริลักษณ์ ง้าวนาเสียว. (2555). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ า  หมู่บ้าน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารคณะพลศึกษา. 15(

พิเศษ), 225-235. 

Vetri,S.T., Ramadurg,U.Y., Dorle,A.S., Ghattargi, G.H., Banada, J. (2015). A cross – sectional 

study on pattern of alcohol consumption and body mass index among health institution study 

in Balgalkot. Journal of clinical and diagnostic research. 9(12), 6-9. Retrieved May 20, 

2016, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Wakabayashi,I. (2 0 0 9 ) . Influence of body weight on the relationships of alcohol drinking with 

blood pressure and serum lipids in woman. Preventive Medicine, 49( 2009) , 374–379. 

Retrieved October 20, 2015, from http://www.Scientcedirect.com. 

Wakabayashi,I and Araki Y. (2009). Associations of alcohol consumption with blood pressure and 

serum lipids in Japanese female smokers and nonsmokers. Gender Medicine. 6( 1 ) , 290-

298. Retrieved October 20, 2015, from http://www.Scientcedirect.com 

 

 

 

 

 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/smokePocket57.pdf


  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1661 

ก
ล
ุ่ม
วิจ
ัย
ส
ถ
าบ
ัน

 

ศึกษาผลการด าเนินงานตามแนวนโยบาย และแผนการด าเนินงาน 

ในการบริหารและพัฒนาด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ธัญวรัตม์ โสภาวัง* และวิทยา ญาณลาพ 

 

A Study of the Implementation of Research Driving Policy 

in Faculty of Medical Science Naresuan University 

Thanwarat Sopawang* and Witaya Yanlap 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 

Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phisanulok, 65000 

*Corresponding author. E-mail: thanwaratk@nu.ac.th 

  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อแนวนโยบาย และแผนการด าเนินงานในการ

บริหารและพัฒนา ด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขอรับ  และเบิกจ่ายเงิน

สนับสนุนเพื่อพัฒนาวชิาการ และการวิจัยของบุคลากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 93 

คน และสายสนับสนุน จ านวน  51 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประกาศคณะฯ เรื่อง แนว

ปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยว่า มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิจัย ในส่วนของข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง แนว

ปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาวิชาการและการวจิัยของคณาจารย ์ช่วงปีงบประมาณ 2554-2558 พบว่า 

บุคลากรขอรับเงินรวมท้ังสิ้น 730,500 บาท โดยบุคลากรสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ขอรับเงินสูงสุด คือ 

372,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.99 และพบว่า มีการเบิกจ่ายเงินจริงรวมท้ังสิ้น 570,012.35 บาท โดยแยกเป็น เพื่อ

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน การเข้าร่วมน าเสนอผลงาน เข้าร่วมประชุม สัมมนาท้ังในและต่างประเทศ เป็นเงิน 

363,732.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.81 และเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมิใช่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 206,280.20 

บาท คิดเป็นร้อยละ 36.19 ซึ่งพบว่า บุคลากรสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีการใช้จ่ายเงินท่ีมีจ านวนเงิน

สูงสุด คือ 232,671 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.82 ในส่วนของการขอรับและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศ

คณะฯ ของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ช่วงปีงบประมาณ 

2555-2558 พบว่า มีการขอรับเงินรวมท้ังสิ้น 193,000 บาท และมีการขอเบิกจ่ายเงินจริงยอดรวมท้ังสิ้น 64,623 บาท 

ส่วนการขอรับและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ ของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการด้านเห็ดและรา ซึ่งเริ่มใช้ประกาศฯ ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2558 พบว่า มีการขอรับเงินเพียง 2 ครั้ง รวมเป็น

เงินท้ังสิ้น 16,000 บาท และมีการขอเบิกจ่ายจริงเพียง 1 ครั้ง เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.50 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนผลการด าเนินงานของนโยบายการผลักดันการผลิตผลงานวิจัยของคณะฯ และสามารถน าข้อมูลไป

ปรับใช้เพื่อผลักดันภาควิชาต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

ค าส าคัญ:  ผลการด าเนินงาน  นโยบายการบริหารด้านการวิจัย 

 

Abstract 

The aims of this research study were 1. to study the perception of staff on research driving policy, 

Faculty of Medical Science.  2. to analyze research driving budget on research driving policy. The participants in 
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this study were academic staff (93 persons) and supporting staff (51 persons). The results showed that the 

research driving campaign and faculty announcement campaign were related to research driving policy of the 

faculty. Considering the research reward data during year 2011-2015, the faculty staff has been rewarded for 

730,500 THB in total. The most rewarded staff belonged to the staff of the Department of Microbiology and 

Parasitology which were granted for 372,500 THB (50.99 percent). The faculty staff research actual spend  has 

been recorded as 570,012.35 THB in total which can be divided into the cost of research paper publishing 

process, academic meeting, and research conference in Thailand and aboard for 363,732.15 THB (63.81 

percent) and the cost of research materials for 206,280.20 THB (36.19 percent). The most research spending 

staff belonged to the Department of Microbiology and Parasitology which was recorded as 232,671 THB (40.82 

percent). According to Budget driving policy of Centre of Excellence in Medical Biotechnology (CEMB) during 

year 2012-2015, the faculty staff have been rewarded for 193,000 THB. For the data of research spending 

during the same time is recorded as 64,623 THB.  Moreover, there is the Budget driving policy of Centre of 

Excellence in Fungal Research (CEFR) which is announced in 2015, it is found this budgets only two times for 

16,000 THB in total and now have been granted only one time for 10,000 THB (62.5 percent). These results 

can reflect the efficacy of research driving policy faculty and can be adjusted to each department for more 

improvement in the future. 

Keywords: Implementation, Policy of research administration 

 

บทน า 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การ

วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานเพื่อให้

บรรลุตามภารกิจหลักนั้น คณะฯ ได้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาไว้ในแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงปี พ .ศ . 2553-2557 และช่วงปี พ .ศ . 2557-2561   

ในการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่แนวทางดังกล่าว

ข้างต้น จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ ตลอดจนระบบและกลไกให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะฯ ได้ก าหนดพันธกิจด้านการวิจัย คือ มุ่งพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การ

พัฒนาการจัดการศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับ  ชุมชน หรือใช้

ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ในช่วงปี พ .ศ .

2557-2561 นั้น ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ เพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ 

และนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ คือ 1) เพิ่มค่าเฉล่ียทุนวิจัย /คน/ปี  2) เพิ่มค่าเฉล่ียผลงาน

ตีพิมพ์ เผยแพร่ ทุกประเภท และ 3) เพิ่มค่าเฉล่ียผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารนานาชาติที่มีค่า 

impact factor ประกอบกับปัจจุบันและในอนาคตมีปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความท้าทายของ

โลกาภิวัฒน์ต่อการท าวิจัยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

ความมั่นใจของสังคมที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาในการจะพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางด้านการเรียนการสอน 

การผลิตบัณฑิต และการวิจัย ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ดังนั้น  ใน

กระบวนการพัฒนาด้านการวิจัย จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องค านึงถึงแนวทางการพัฒนา

เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน      
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(ปี พ.ศ. 2553-2558  )คณะฯ มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของคณาจารย์ที่มีอยู่ภายใน

คณะฯ ที่สามารถเทียบชั้นกับมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงในระดับสากลได้ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้สามารถ

ตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะฯในหัวข้อ “มุ่งสู่การเป็นคณะแห่งการวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

อาเซียน”  

สืบเนื่องจากที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดแนวนโยบายและแผนการด าเนินงาน

ในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ 4 ปี (2557-2561) การด าเนินงานด้านวิจัย 

ส าหรับบุคลากร คือ 1( Research Benchmarking 2  )โครงการ 1 คน 1 Proposal 3  )สนับสนุนให้ทุกคน

มีนักวิจัยพี่เล้ียง (Mentor) และ 4( สร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศผ่านสถานวิจัยเพื่อความเป็น

เลิศ CEMB และ CEFR สอดคล้องกับ ระพีพรรณ ศรีหวงษ์ )2550( ที่กล่าวว่า การสร้างและพัฒนา

นักวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ ควรมีเป้าหมายการพัฒนาอยู่ที่การส่งเสริมให้ริเริ่มท าวิจัย โดยสถาบันจัดสรร

งบประมาณให้ พร้อมสนับสนุนให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ที่จัดหานักวิจัยที่มีประสบการณ์ให้มาท าหน้าที่

พี่เล้ียงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และในส่วนการพัฒนาอาจารย์ โดยการสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน

โดยส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมกันท างานเป็นเครือข่าย และตั้งเป็นศูนย์แห่ง

ความเป็นเลิศ นอกจากนี้แล้วยังก าหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมในอีก 2 ประเด็นหลัก คือ 1 ( Performance-

Based Rewarding ระดับภาควิชา และ2( Performance-Based Rewarding ระดับบุคคล โดยการเพิ่มเงิน

อุดหนุน Faculty Personal Account (FPA) ส าหรับอาจารย์ และ Staff Personal Account (SPA) ส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน ส าหรับบุคคลที่มีผลงาน ดังที่ ระพีพรรณ ศรีหวงษ์ )2550( ที่ว่าสนับสนุนให้

นักวิจัยไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ และกรณีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 

นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก รายละ 10,000-30,000 บาท และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

มีการสนับสนุนให้นักวิจัยไปร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และนอกจากนี้ 

คณะฯ ได้ก าหนดมาตรการ โครงการ /กิจกรรม เพื่อเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการขอรับ

ทุนสนับสนุน สร้างงานผลวิจัย และการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน และเพื่อขับเคล่ือนภารกิจด้านการวิจ ัยของ

คณะฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านวิจัย 

จากที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ด้านการวิจัย เพื่อให้บรรลุและด าเนินไปตามแนวนโยบาย และแผนกลยุทธ์ ในช่วงปี พ .ศ .

2557-2561  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ เพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และ

นานาชาติ โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ คือ 1) เพิ่มค่าเฉล่ียทุนวิจัย /คน/ปี  2) เพิ่มค่าเฉล่ียผลงานตีพิมพ์ 

เผยแพร่ ทุกประเภท และ 3) เพิ่มค่าเฉล่ียผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารนานาชาติที่มีค่า impact 

factor และตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะฯในหัวข้อ “มุ่งสู่การเป็นคณะแห่งการวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับใน

ภูมิภาคอาเซียน”  และเนื่องจากแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิจัยได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ ทราบว่าการ

ด าเนินงานตามแนวนโยบายดังกล่าว มีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทั้งที่เคยใช้ประโยชน์และไม่เคยใช้ประโยชน์ จากแนวนโยบายดังกล่าว มีความคิดเห็นและมี

ความพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร ในการนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจและได้ด าเนินการเก็บข้อมูล 2 ส่วน  
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คือ จากแบบสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อแนวนโยบายด้านวิจัยจากบุคลากร และจาก

ข้อมูลหลักฐานการย่ืนขอรับและเบิกจ่ายวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมตามประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวกับด้านการ

วิจัยแล้วน ามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารคณะ เพื่อเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการพัฒนางานด้านวิจัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งเป็น

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแนวนโยบายและมาตรการ กลยุทธ์ การบริหารงานด้านวิจัยให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อประกาศ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารด้านการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขอรับและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัย

ของบุคลากร  

 

วิธีการ/ขอบเขตของการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง โดยไม่นับรวมบุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  จ านวนทั้งส้ิน 

144 คน แยกเป็น บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 93 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 51 คน )ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558( 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหาร

ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และข้อมูลการขอรับและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ

พัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากร 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1) เนื้อหาด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจ ได้แก่ 

1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ 4 ปี (2557-2561) งานการด าเนินงานด้านวิจัย ส าหรับบุคลากร ได้แก่ 1( 

Research Benchmarking 2( โครงการ 1 คน 1 Proposal 3( สนับสนุนให้ทุกคนมีนักวิจัยพี่ เล้ียง

(Mentor) และ 4( สร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศผ่านสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ CEMB และ 

CEFR นอกจากนี้แล้ว ยังก าหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมในอีก 2 ประเด็นหลัก คือ 1( Performance-Based 

Rewarding ระดับภาควิชา  และ 2( Performance-Based Rewarding ระดับบุคคล โดยการเพิ่มเงิน

อุดหนุน FPA)ส าหรับอาจารย์( และ SPA)ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน( ส าหรับบุคคลที่มีผลงาน 

1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับประกาศต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับด้านวิจัย เรื่อง  
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- แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ 

แบบบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- การจัดสรรงบประมาณรายได้สมทบ ตามประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาควิชา 

- แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากร                     

สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ แบบบุคคล คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์  

- แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา แบบบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.3 แนวนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 

1.4 แนวนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 

1.5 แผนพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนต่อประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานในการ

บริหารและพัฒนา ด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  Statistical Package for the 

Social Sciences )SPSS( ใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา )Descriptive  Statistic( โดยน าข้อมูลที่

รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย )Mean( และค่าร้อยละ )Percentage( โดย

น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผลการด าเนินการซึ่งได้ก าหนดให้

คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ )บุญชม ศรีสะอาด, 2545( 

 คะแนน  5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 คะแนน  4 หมายถึง เห็นด้วย  

 คะแนน  3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

 คะแนน  2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

 คะแนน  1      หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 จากนั้น หาค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 5 ระดับ 

ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจเห็นด้วยอย่างย่ิง 

 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจเห็นด้วย  

 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจไม่แน่ใจ 

 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจไม่เห็นด้วย  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าทางสถิติครั้งนี้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Statistical 

Package for the Social Sciences )SPSS( ซึ่งน าข้อมูลมากหาค่าเฉล่ีย )Mean( และร้อยละ )Percentage( 

โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาที่ได้ ส าหรับตอบวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลความคิดเห็นของบุคลากรต่อประกาศ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนา ด้านวิจั ยคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรสาย

วิชาการ ต่อประกาศต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารด้านการวิจัย” 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็นอาจารย์และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 

1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดภาควิชาจุลชีวิทยาและปรสิตวิทยา  

และ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา มีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41 ถึง 50 ปี จ านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ  64.00 รองลงมาคือมีอายุอยู่ระหว่าง 31 ถึง 40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 

และพบว่ามีประสบการณ์การท างานในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ 11 ถึง 16 ปี จ านวน 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 เมื่อกล่าวถึง 

จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI พบว่า ส่วนใหญ่มี

ผลงานตีพิมพ์มากกว่า 3 เรื่อง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 และ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาและเป็น 

first author ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่ม ี

และไม่มีค่า impact factor พบว่า ส่วนใหญ่มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 3 เรื่อง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

76.00  ผลงานที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล SJR พบว่า ส่วนใหญ่มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 3 เรื่อง จ านวน 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และผลงานที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ตามประกาศของสภาวิชาการ ม.นเรศวร พบว่า ส่วนใหญ่มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 3 เรื่อง 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 ในส่วนของจ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและจด

สิทธิบัตรในประเทศไทย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา พบว่า มี 2 คน ท่ีมีผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร คิดเป็น

ร้อยละ 8.00 เมื่อถามถึงจ านวนเงินอุดหนุนการวิจัยที่ท่านได้รับจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย )เฉล่ียต่อปี( ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้รับเงินอุดหนุนน้อยกว่า 200,000 บาท จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ได้รับเงินอุดหนุนระหว่าง 200,000–400,000 บาท จ านวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และยังพบว่า มีผู้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยมากกว่า 600,001  บาทขึ้นไป 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ในส่วนของข้อมูลด้านการขอรับรางวัลการย่ืนผลงานเพื่อเสนอขอ

อนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า มีผู้ขอรับรางวัลในระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.00  และเมื่อสอบถามถึงการขอรับรางวัลวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศต่างๆ ของ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 4 ประกาศ พบว่า มีผู้ขอรับรางวัลตามประกาศคณะฯ เรื่อง แนว
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ปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ และประกาศ

คณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มากที่สุด จ านวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 24.00  

 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อประกาศต่างๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประกาศฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ระดับความคิดเห็น

เฉล่ียโดยรวม 

ความคิดเห็นต่อรายประเด็นที่อยู่ใน

อันดับสูงสุด 

เรื่อง การจดัสรรงบประมาณรายได้สมทบ ตามประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของภาควิชา )Performance-Based Budgeting) (PBB) 

4.09 =เห็นด้วย ประกาศฯ เรือ่งน้ีมีความสอดคล้องกบั

แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ          

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ด้านวจิัย 

เรื่อง แนวปฏิบัตกิารจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนา

วิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

(Faculty Personal Account) (FPA) 

4.23 =เห็นด้วย ประกาศฯ เรือ่งน้ีมีความสอดคล้องกบั

แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิจยั 

เรื่อง แนวปฏิบัตกิารจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนา

วิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพือ่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์(Excellence Personal Account) (EPA) 

4.13 =เห็นด้วย ประกาศฯ เรือ่งน้ีมีความสอดคล้องกบั

แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิจยั 

เรื่อง แนวปฏิบัตกิารจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนา

วิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพือ่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการด้านเห็ดและรา  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ )Fungal 

Research Personal Account) (FRPA) 

4.08 =เห็นด้วย ประกาศฯ เรือ่งน้ีมีความสอดคล้องกบั

แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิจยั 

 

ส่วนความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนา

วิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการรวบรวมข้อมูล  

มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คน จาก 51 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 และเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92  ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30 ถึง 35 ปี 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จ านวน 14 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 ด้านข้อมูล

ต าแหน่งงานปัจจุบัน พบว่า ต าแหน่งงานที่มีจ านวนสูงสุดคือนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50.00 รองลงมาคือ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92   

ด้านระดับต าแหน่งงานปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ

ปฏิบัติการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็นระดับช านาญการ จ านวน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.08 ทั้งนี้มีระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน และมีระดับผู้อ านวยการกอง 1 คน  

เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์การท างานในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ตั้งแต่ 11 ถึง 16 ปี จ านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมาคือ 5 ถึง 10 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  และพบว่า
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพื้ นฐานความรู้ด้ านการท าวิจัยสถาบัน  โดยผ่านการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา, เข้ารับการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก และศึกษาด้วย

ตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ส่วนประสบการณ์ในการท า วิจัย

สถาบัน/วิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม พบว่าเคยท าแล้ว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 เมื่อถามถึง

จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน

มา พบว่า มีจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์น้อยกว่า 3 เรื่อง จ านวน 2 คน และไม่เคยตีพิมพ์ผลงานเลย 24 คน 

เมื่อถามถึงด้านจ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐาน และนอก

ฐานข้อมูล TCI ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์น้อยกว่า 3 เรื่อง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.69 และไม่เคยตีพิมพ์ผลงานเลย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 เมื่อถามถึงจ านวนเงินอุดหนุนการวิจัย

สถาบัน/วิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม เฉล่ียต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนเงินอุดหนุน น้อยกว่า 

5,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมา คือ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.54 และไม่มีเงินอุดหนุนเลย 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 ด้านการขอรับรางวัลการ

ย่ืนผลงานเพื่อเสนอขออนุมัติเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากประกาศ SPA. พบว่า มีจ านวน 1 คน ที่ย่ืนขอรับ

รางวัลที่เข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 3.85 นอกจากนี้มีการขอรับรางวัลวงเงิน

สนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศ SPA. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 

 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ต่อประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการ และ การวิจัยของบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ประกาศฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ระดบัความคิดเห็น

เฉล่ียโดยรวม 

ความคิดเห็นต่อรายประเด็นที่อยู่ในอันดับ

สูงสุด 

เรื่อง แนวปฏิบัตกิารจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนา

วิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน                

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ )Staff Personal Account( (SPA.) 

3.75 = เห็นด้วย ประกาศฯ เรือ่งน้ีมีความสอดคล้องกบั

แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ                       

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ด้านวจิัย 

 

 นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลด้านทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการท าวิจัย พบว่า เห็นด้วย

กับการท าวิจัยสถาบัน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.65 และเมื่อแยกสอบถามความคิดเห็นเป็นรายประเด็น พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การท าวิจัยสถาบันจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก

ผู้บริหารคณะฯ และท าวิจัยสถาบันแล้ว สามารถน าผลที่ได้จากท าวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน

ได้จริงหรือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารในการน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุง บริหารงานของคณะได้ 

คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.85 รองลงมาคือ การท าวิจัยสถาบันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้กับตัวเองและ

องค์กร คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ที่  3.81 และเมื่อถามถึงประเด็นข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรื อ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฯ ดังกล่าว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ คือ อยากให้

เพิ่มวงเงินสนับสนุนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน)เจ้าหน้าที่( ให้มากขึ้น 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการขอรับรางวัลวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงิน

งบประมาณเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์แบบบุคคล ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2558 และ

ยอดเงินท่ีคณะฯ จัดสรรให้รายหัวเดิมก่อนมีประกาศยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2553 

ภาควิชา 

ยอดสะสม 

ยกมา 
ปีงบประมาณ จ านวนเงิน 

รวม 

ร้อยละ 

รวม 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

กายวิภาคศาสตร ์ 70,000 15,000 57,000 16,000 15,000 6,000 109,000 14.92 

ชีวเคม ี 21,113 0 13,000 25,000 21,000 30,000 89,000 12.18 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 155,000 20,000 130,000 68,000 69,500 85,000 372,500 50.99 

สรีรวิทยา 34,335 45,000 61,000 0 10,000 35,000 151,000 20.67 

ส านักงานเลขาฯ 0 0 0 0 4,000 5,000 9,000 1.23 

ยอดรวมทั้งสิ้น 280,448 80,000 261,000 109,000 119,500 161,000 730,500 100.00 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากร

ที่ย่ืนขอรับการสนับสนุน พบว่าข้อมูลการขอรับรางวัลวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง 

แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์แบบบุ คคล  

ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2558 พบว่า บุคลากรมีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุนรวมยอดเงินทั้งส้ิน 

730,500 บาท และเมื่อรวมกับยอดเงินที่คณะฯ จัดสรรให้รายหัวเดิมก่อนมีประกาศ  ยอดยกมา

ปีงบประมาณ 2553 อีก 280,448 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งส้ิน  1,010,948 บาท และพบว่า บุคลากร

สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงินสูงสุด คือ 372,500 

บาท คิดเป็นร้อยละ 50.99 รองลงมาคือ บุคลากรสังกัดภาควิชาสรีรวิทยา มีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุนที่มี

จ านวนเงิน คือ 151,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.67  และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายปีงบประมาณ 

พบว่า ปีงบประมาณ 2555 บุคลากรมีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงินสูงสุด คือ 261,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 35.73   
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รูปที่ 1 ข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงนิงบประมาณ

เพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและสานสนับสนุน 

 

ตารางที่ 4 ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรช่วงระหว่าง

ปีงบประมาณ 2554-2558   

ภาควิชา 

ปีงบประมาณ 
จ านวนเงิน

รวม 

ร้อยละของ

วงเงินที่ใช้

จ่ายทั้งหมด 
2554 2555 2556 2557 2558 

กายวิภาคศาสตร ์ 47,884 0 71,216 17,820 5,590 142,510 25.00 

ชีวเคม ี 0 0 18,314 14,368 17,871 50,553 8.87 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 61,809 3,764 81,811 65,956 19,331 232,671 40.82 

สรีรวิทยา 1,264 48,985 68,833 14,212 8,985 142,279 24.96 

ส านักงานเลขาฯ 0 0 0 0 2,000 2,000 0.35 

ยอดรวมทั้งสิ้น 110,957 52,749 240,174 112,356 53,777 570,012 100.00 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของ

บุคลากร พบว่า ยอดงบประมาณรวมในการใช้จ่ายทั้งส้ิน 570,012.35 บาท บุคลากรสังกัดภาควิชาจุล

ชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงินสูงสุด คือ 232,671 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 40.82 รองลงมาคือ บุคลากรสังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงิน 

คือ 142,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายปีงบประมาณ พบว่า 

ปีงบประมาณ 2556 บุคลากรมีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงินสูงสุด คือ 240,174 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 42.13 

 

14.93% 
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รูปที่ 2 ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายเงนิสนับสนนุเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวชิาการและการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนนุ 

 

ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาการ และการวิจัยของบุคลากรช่วงระหว่าง

ปีงบประมาณ 2554-2558 แยกตามปีงบประมาณและตามวัตถุประสงค์ของประกาศ )เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน

การเข้าร่วมน าเสนอผลงาน เข้าร่วมประชุม สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมิใช่

ครุภัณฑ์  

ปีงบประมาณ 

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานการ

เข้าร่วมน าเสนอผลงาน เข้าร่วม

ประชุม สัมมนาทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ร้อยละ

ของวงเงิน

ที่ใช้จ่าย 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุ 

อุปกรณ์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ 

ร้อยละ

ของ

วงเงินที่

ใช้จ่าย 

จ านวนเงิน

รวม 

จ านวนครั้ง จ านวนเงิน จ านวนครั้ง จ านวนเงิน 

2554 29 110,957.00 100.00 0 0 0 110,957.00 

2555 7 18,073.00 34.26 6 34,676.00 65.74 52,749.00 

2556 22 156,788.60 65.28 12 83,385.20 34.72 240,173.80 

2557 11 50,506.55 44.95 12 61,849.00 55.05 112,355.55 

2558 7 27,407.00 50.96 5 26,370.00 49.04 53,777.00 

ยอดรวมทั้งสิ้น 76 363,732.15 63.81 35 206,280.20 36.19 570,012.35 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของ

บุคลากร พบว่า ยอดงบประมาณรวมในการเบิกจ่ายทั้งส้ิน 570,012.35 บาท โดยแยกเป็น เพื่อสนับสนุน

การตีพิมพ์ผลงาน การเข้าร่วมน าเสนอผลงาน เข้าร่วมประชุม สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ เป็น

งบประมาณ 363,732.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.81 และเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่มิใช่

ครุภัณฑ์ เป็นงบประมาณ 206,280.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.19   
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ตารางที่ 6 ข้อมูลการขอรับและเบิกจ่ายรางวัลวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรร

วงเงินงบประมาณของส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 

ภาควิชาที่

บุคลากรสังกัดย่ืน

ขอรับรางวัล 

ปีงบประมาณ 
จ านวนเงิน

รวมที่ขอรับ 

ร้อยละของ

วงเงินที่ขอรับ 

จ านวนเงิน

รวมที่ขอเบิก 

ร้อยละ 

ของวงเงิน

ที่ขอเบิก 
2555 2556 2557 2558 

กายวิภาคศาสตร ์ 2,500 29,000 10,000 6,000 47,500 24.61 28,282 43.76 

ชีวเคม ี 0 0 5,000 10,000 15,000 7.77 0 0 

จุลชีววิทยา 

และปรสิตวิทยา 

10,000 10,000 41,000 42,000 103,000 53.37 25,600 39.61 

สรีรวิทยา 0 0 10,000 0 10,000 5.18 360 0.56 

สังกัดหน่วยงาน

ภายนอก 

0 0 10,000 7,500 17,500 9.07 10,381 16.06 

ยอดรวมทั้งสิ้น 12,500 39,000 76,000 65,500 193,000 100.00 64,623 100.00 

 

ในส่วนของการขอรับและเบิกจ่ายรางวัลวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง แนว

ปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2555-2558 

พบว่า บุคลากรมีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุนรวมยอดเงินทั้งส้ิน 193,000 บาท และบุคลากรสังกัดภาควิชา

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงินสูงสุด คือ 103,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 53.37 รองลงมาคือ บุคลากรสังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุนที่มี

จ านวนเงิน คือ 47,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.61 และในส่วนของเบิ กจ่ายรางวัลวงเงินสนับสนุน

เพิ่มเติมที่ย่ืนขอ พบว่า บุคลากรมีการขอเบิกจ่ายยอดเงินทั้งส้ิน 64,623 บาท และบุคลากรสังกัดภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์ มีการเบิกจ่ายสูงสุด คือ 28,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.76 

 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการขอรับและเบิกจ่ายรางวัลวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรร

วงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ด

และรา 

ภาควิชาที่บุคลากรสังกัด

ยื่นขอรับรางวัล 

ปีงบประมาณ 2558 

(จ านวนครั้งที่ย่ืนขอ) 

จ านวนเงินรวม

ที่ยื่นขอรับ 

ร้อยละของ

วงเงินที่ขอรับ 

จ านวนเงินรวมที่

มีการเบิกจ่าย 

ร้อยละของ

วงเงินที่เบิกจ่าย 

กายวิภาคศาสตร ์ - - - - - 

ชีวเคม ี - - - - - 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 16,000 100.00 10,000 62.50 

สรีรวิทยา - - - - - 

ยอดรวมทั้งสิ้น 2 16,000 100.00 10,000 62.50 

 

และข้อมูลส่วนของการขอรับและเบิกจ่ายรางวัลวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากประกาศคณะฯ เรื่อง 

แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพือ่
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ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ซึ่งเริ่มใช้ประกาศฯ ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2558 พบว่า  

มีบุคลากรสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ย่ืนขอรับเงินสนับสนุนเพียงภาควิชาเดียว จ านวน 2 

ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 16,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการขอเบิกจ่าย 1 ครั้ง เป็นจ านวน

เงิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.50 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์-การแพทย์ต่อประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารด้านการวิจัย ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขอรับและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ

พัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 

93 คน และสายสนับสนุน จ านวน  51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าโดยหา

ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า   

1. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและแผนการ

ด าเนินงานในการบริหารและพัฒนา ด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ ประกาศคณะฯ เรื่อง 

แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณของคณาจารย์และของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรสาย

วิชาการมีความคิดเห็นว่า ประกาศฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ด้านวิจัย คิดเป็นร้อยละ 4.40 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นอยู่ที่ร้อยละ 3.96   

2. ในส่วนของข้อมูลการขอรับและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัย 

ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2558 ผลการด าเนินงานพบว่า บุคลากรมีการขอรับเงินสนับสนุนรวม

ยอดเงินทั้งส้ิน 730,500 บาท และเมื่อรวมกับยอดเงินที่คณะฯ จัดสรรให้รายหัวเดิมก่อนมีประกาศต่างๆ 

ยอดยกมาปีงบประมาณ 2553 อีก 280,448 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งส้ิน 1,010,948 บาท ซึ่งพบว่า 

บุคลากรสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีการขอรับเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงินสูงสุด  

คือ 372,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.99 รองลงมาคือ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา เป็นจ านวนเงิน 

151,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.67 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายปีงบประมาณ พบว่า 

ปีงบประมาณ 2555 บุคลากรมีการขอรับเงินสนับสนุนที่มีจ านวนเงินสูงสุด คือ 261,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 35.73 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติม พบว่า มียอดงบประมาณรวมใน

การเบิกจ่ายทั้งส้ิน 570,012.35 บาท โดยแยกเป็น เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน การเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ เป็นงบประมาณ 363,732.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 

63.81 และเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ เป็นงบประมาณ 206,280.20 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 36.19 และพบว่า บุคลากรสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีการใช้จ่ายเงิน

สนับสนุนจ านวนเงินสูงสุด คือ 232,671 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.82 รองลงมาคือ สังกัดภาควิชากาย

วิภาคศาสตร์ มีจ านวนเงิน คือ 142,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเป็นราย

ปีงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ 2556 บุคลากรมีการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจ านวนเงินสูงสุด  

คือ 240,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.13 ในส่วนของการขอรับและเบิกจ่ายเงินจากประกาศคณะฯ  
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ของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ช่วงระหว่าง

ปีงบประมาณ 2555-2558 พบว่า บุคลากรมีการย่ืนขอรับเงินรวมยอดเงินทั้งส้ิน 193,000 บาท และมี

การเบิกจ่ายยอดเงินทั้ ง ส้ิน 64,623 บาท ส่วนการขอรับแ ละเบิกจ่ายเงินตามประกาศคณะฯ   

ของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ซึ่งเริ่มใช้ประกาศฯ ดังกล่าวใน

ปีงบประมาณ 2558 พบว่า มีการย่ืนขอรับเงินสนับสนุน จ านวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 16,000 บาท 

และมีการขอเบิกจ่าย 1 ครั้ง เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผล

การด าเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารด้านการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามกลยุทธ์  

1( Performance-Based Rewarding ระดับภาควิชา  และ2( Performance-Based Rewarding ระดับ

บุคคล โดยการเพิ่มเงินอุดหนุน Faculty Personal Account (FPA) ส าหรับอาจารย์ และ Staff Personal 

Account (SPA) ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ส าหรับบุคคลที่มีผลงาน ประสบความส าเร็จบรรลุและ

ด าเนินไปตามแนวนโยบาย และแผนกลยุทธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

คือ เพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ คือ 1) 

เพิ่มค่าเฉล่ียทุนวิจัย/คน/ปี 2) เพิ่มค่าเฉล่ียผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ทุกประเภท และ 3) เพิ่มค่าเฉล่ีย

ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารนานาชาติที่มีค่า impact factor และตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

ในหัวข้อ “มุ่งสู่การเป็นคณะแห่งการวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งสอดคล้องกับ ระพีพรรณ 

ศรีหวงษ์ )2550( ที่กล่าวว่า สนับสนุนให้นักวิจัยไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ และกรณีผลงานวิจัย

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีกรายละ 10,000-30,000 

บาท และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีการสนับสนุนให้นักวิจัยไปร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ 

3. ส่วนข้อมูลของบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท าวิจัยสถาบัน/วิจัยในชั้น

เรียน/นวัตกรรม พบว่าเคยท าแล้ว จ านวน 11 คน  เมื่อถามถึงจ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์น้อย

กว่า 3 เรื่อง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ส่วนจ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่ปรากฎอยู่ในฐาน และนอกฐานข้อมูล TCI ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผลงานที่ตีพิมพ์น้อย

กว่า 3 เรื่อง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 เมื่อถามถึงจ านวนเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน/วิจัยในชั้นเรียน/

นวัตกรรม เฉล่ียต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.77 รองลงมา คือ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 ด้านการขอรับรางวัล

การย่ืนผลงานเพื่อเสนอขออนุมัติเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น พบว่า มีจ านวน 1 คน ที่ย่ืนขอรับรางวัลที่เข้าสู่

ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 3.85 นอกจากนี้ มีการขอรับรางวัลเงินสนับสนุนเพิ่มเติม

จากประกาศ SPA. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และยังพบข้อมูลเพิ่มจากการสอบถามบุคลากรสาย

สนับสนุนด้านทัศนคติที่มีต่อการท าวิจัย ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า การท าวิจัยสถาบันจะได้รับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารคณะฯ และท าวิจัยสถาบันแล้ว สามารถน าผลที่ได้จากท าวิจัย

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานได้จริง หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารในการน าไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงบริหารงานของคณะได้ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้กับตัวเองและองค์กรอีกด้วย   
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนี้ที่ได้ให้

ค าแนะน า และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของโครงการ ขอขอบคุณบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความคิดเห็นในการท าวิจัย  

และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสต์การแพทย์ที่สนับสนุนทุนวิจัยสถาบันครั้งนี้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545(. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต งานวิจัย มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย.  

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. )2559(. แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณ

ส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  3(. 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. )2559(. แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณ

ส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

เห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3(. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. )2558(. แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณ

ส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 4(. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. )2558(. การจัดสรรงบประมาณรายได้สมทบ  

ตามประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาควิชา (Performance-Based Budgeting). พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. )2558(. แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณ

ส าหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย 

มัณฑนา  ข าหาญ*, นวนพ  สุวรรณภูมิ และปิยะภรณ์  ณรค์ศักดิ์  

 

Design, Crafting Furniture from Banana Tree Fibers. 

Munthana Khumhan* ,Nawanop  Suwanphom 
 and Piyapron  Narangsak
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศักยภาพและสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล

และยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าผลผลิต

จากการเกษตรและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตอุตสาหกรรมและการบริการด้วย

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่ืองเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย 

            จากการศึกษาเส้นใยจากต้นกล้วยมีมากมายหลายชนิด จากการทดลองคุณสมบัติด้านต่างๆของเส้นใยกล้วยท่ีดี

เหมาะท่ีจะใช้เป็นผ้าทอควรเป็นกล้วยป่าเพื่อให้คุณสมบัติท่ีเหนียวทนทาน ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถ่ิน โตเร็ว ปลูกง่าย มักพบ

ท่ัวไปทุกภูมิภาค กล้วยเป็นพืชท่ีให้คุณค่ามากมาย เส้นใยแก่มีความเหนียว สามารถใช้ท าเส้นใยถักทอได้ การพัฒนา

กรรมวิธีการผลิตเส้นใยจากต้นกล้วยโดยการน าต้นกล้วยแกะกาบและก้านใบมาตากแห้งหรืออบก ามะถันเพื่อให้เส้นใย

กล้วยมีความเหนียว คงทน และป้องกันเชื้อรา อีกท้ังต้องอาศัยความช านาญในการประดิษฐ์ฝีมือออกมาอย่างตั้งใจ เส้นใย

กล้วยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสร้างมูลค่า ผ้าทอ เพื่อเพิ่มคุณค่าของกล้วย ให้กับชุมชนเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ในการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจต่อไปอีกด้วย   

 ผลการวิจัยพบว่าผ้าทอจากใยกล้วยมีการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์เชิง

พาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือนมุ่งเน้นการออกแบบเครื่องเรือนท่ี

ทันสมัย (Modern) จากวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพก่ึงการทดลองการผลิตด้วยเส้นใยต้นกล้วยใช้ทดแทนวัสดุ

ประเภทผ้าหุ้มเบาะ เน้นงานฝีมือด้านเครื่องเรือนโดยโครงสร้างตัวอย่างเก้าอ้ีรับแขกยังคงเป็นการใช้ไม้จริงบุฟองน้ าหุ้ม

ด้วยผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วย เป็นการสร้างจุดเด่นของวสัดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร

ให้มีความเจริญเติบโต 

      สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนสมัยใหม่โดยท าการออกแบบงานหัตถกรรมเครื่องเรือนเป็นชุด

เก้าอี้นั่งรับแขกบุเบาะฟองน้ าหุ้มด้วยผ้าทอจากเส้นใยกล้วยท่ีได้จากธรรมชาติ จากการทดลองตามกระบวนการขั้นตอนขึ้น

รูปเครื่องเรือนสามารถจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมท้ังกับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินและสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันท่ี

ทันสมัยแบบสากล  สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนด้วยรูปแบบท่ีเรียบง่าย หรูหรา เช่น บ้านพักอาศัย 

สถานท่ีท างาน  โรงแรมหรือสถานท่ีให้การต้อนรับก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม 

          1.ด้านการน าไปใช้ผลิตเครื่องเรือนควรพัฒนาเส้นใยจากต้นกล้วยให้เป็นชิ้นส่วนของเคร่ืองเรือนท่ีหลากหลาย 

          2.ด้านคุณสมบัติของผ้าทอจากเส้นใยต้นกล้วยเป็นการผลิตงานหัตถกรรมเส้นใยท่ีได้จากธรรมชาติ จึงมีความ

สวยงาม มันวาว เหนียวและทนทาน 
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         3.ด้านการออกแบบชุดเก้าอ้ีนั่งรับแขกสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนด้วยรูปแบบท่ีท่ีทันสมัย เรียบ

ง่าย หรูหรา เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินและสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันที่ทันสมัยแบบสากล   

ค าส าคัญ : หัตถกรรมเคร่ืองเรือน  เส้นใยกล้วย  การทดแทน  การหุ้มเบาะ  

 

Abstract 

This research aims to study the viability and strengthening the knowledge economy in a balanced and 

sustainable development, based on the sufficiency economy philosophy focuses on the efficiency of agricultural 

production and the value of agricultural production and development. local knowledge to effectively support 

industrial production and services with product design, crafting furniture from banana tree fibers. 

The study of banana fibers are of many types. The experiments on the properties of banana fiber are better 

suited to be used as wild banana fabric should be durable to property. Which is readily available in a local fast 

growing plant is usually found in all regions. Banana plants are a lot of merit. The fiber is tough Can be used to 

make fibers woven. The development process fiber from banana by banana bract and leaf dry sheep or a sulfur to 

banana fiber is tough and durable, anti-fungal. It requires expertise in fabrication work out as intended. Banana 

fiber is an alternative to creating value for the enrichment of woven banana. A strong economic community in 

economic development to another. 

The results showed that the cloth woven from banana fiber has developed the knowledge and wisdom to 

balance the commercial interests of sustainable economic development as the core philosophy with the management 

and use of natural resources. Environment Design, furniture, handicrafts, design-oriented furniture Modern 

(Modern) from the qualitative research, semi-experimental fiber banana production using renewable materials, 

upholstery fabrics. Crafts furniture by focusing on the sample chair is still used real wood paneling sponge covered 

with a cloth woven from banana tree fibers. Highlights of natural materials to create, develop, and improve 

productivity. The agriculture industry is growing. 

Summary of product design, designs, modern furniture, handicrafts, furniture, chairs, a sofa cushion foam 

pad covered with fabric woven from banana fibers derived from nature. The experimental procedure step-forming 

material can be utilized for both the local environment and is today a modern international style. Industry to develop 

a simple model with luxury hotels such as the home, workplace or place of welcoming, it can be used properly. 

1. Adoption manufacturing fibers from banana trees should develop into a piece of furniture that range. 

2. The properties of textile fibers from banana trees to produce handicrafts from natural fibers. It is 

beautiful, glossy, tough and durable. 

3. Design a set of chairs, living room furniture industry can develop into a form of modern, simple, 

elegant suit the local environment and is today a modern international style. 

Keywords: Crafts furniture, banana fiber, compensations, The upholstery                                                                                                            
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ขณะจิตหนึ่ง (เด็กชายสมบูรณ์  ๒๔๗๕) 

ลิปิกร  มาแก้ว 

A THOUGHT – MOMENT (Somboon 2475) 
Lipikorn Makaew 

สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

Department of Visual Arts Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna. 
*Corresponding author. E-mail: lipikornart@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

วิถีในชีวิตปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากมายในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปี การติดต่อสื่อสารไร้

พรมแดนท าให้โลกดูแคบลงข่าวสารต่างๆได้รับรู้ง่ายขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้วิถีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไป ข่าวบาง

ข่าวไม่อยากรับรู้แต่ก็รับทราบผ่านวิถีในชีวิตปัจจุบัน ผลงานชุด “ขณะจิตหนึ่ง เด็กชายสมบูรณ์  ๒๔๗๕” เกิดขึ้นในช่วง

การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองของไทย ภายใต้ความขัดแย้งในสังคมไทย ในปีพุทธศักราช 2557 เพื่อ

น าเสนอในแง่มุมของอดีตท่ีผ่านมานับแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช 2475 ผ่านวัตถุท่ีเคยได้ใช้ได้

สัมผัส คือโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนไม้แบบเก่าท่ีผ่านการใช้งานมายาวนาน บันทึกเป็นรูปทรงและสัญลักษณ์ ในความรู้สึก

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นท้ังในอดีตและปัจจุบันของแต่ละวันในขณะจิตรู้และขณะจิตหลงเปรียบเสมือนกับอารมณ์ความรู้สึกของ

มนุษย์ท่ีมีความหลากหลาย เช่น บันทึกสถานการณ์ในวันท่ีเกิดการขัดแย้งในสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยในพุทธศักราช 2475 จนถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยใน

พุทธศักราช 2557  

ค าส าคัญ : ขณะจิตหนึ่ง การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

           Abstract 

Over the last few years, the present way of life has completely changed from the past. Global 

communication has made the world seem smaller. News is easily consumed.  These changes affect 

our way of life. Sometimes we don't want to learn of news, but we cannot avoid it. My work "A 

Thought-Moment, the child called Somboon 2475" was created during Thailand 's 2014 conflicts 

that lead to a change in political landscape. I compare an old children's school desk to the Thai 

traditional education system, which, though it has received many revisions, has not truly changed or 

developed over the years. In my work, I explore and compare this same phenomenon with other 

aspects of Thai national life which in turn are affected by the ramifications of our educational system. 

Keywords: A Thought-Moment, Global communication, change of government, education 
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การตั้งอาศัยของจิต 

ไกรสร วิชัยกุล 

The Connection between mind and objects 

Kraisorn Wichaikul 

 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      

 Department of Visual Arts Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna 

*Corresponding author. E-mail:k.wichaikul.art@gmail.com       

          

          บทคัดย่อ       

 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง การตั้งอาศัยของจิต มีเนื้อหาส าคัญท่ีกล่าวถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างจิตใจ

มนุษย์กับวัตถุ โดยมีความบันดาลใจมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีกระบวนการศึกษาเก่ียวกับรูปทรงของ

มนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งมี ความโดดเด่นทางบุคลิค การสื่ออารมณ์และศึกษาความเชื่อมโยงกับรูปทรงของวัตถุและรวม

ไปถึงเครื่องแต่งกายและสภาพแวดล้อม จากสิ่งเหล่านี้ได้น ามาแทนค่าเชิงสัญลักษณ์โดยอาศัยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ ามัน

บนผ้าใบในรูปแบบเหมือนจริง และใช้สีบรรยากาศของภาพแบบอุดมคติ กล่าวคือ ผลของงานจิตรกรรมท่ีออกมานั้นจะมี

รูปทรงและสัดส่วนถูกต้องเหมือนจริงแต่สีบรรยากาศนั้นได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจินตนาการเพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวความคิด อีกท้ังยังได้สร้างรูปแบบเฉพาะตนในงานจิตรกรรมอีกด้วย  

ค าส าคัญ การตั้งอาศัยของจิต: มนุษย์มีการรับรู้จากภายนอก แล้วเกิดความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและวัตถุ 

สีบรรยากาศตามอุดมคติ: โครงสีโดยรวมของภาพหรือสีบรรยากาศของภาพ ท่ีผู้วาดสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ต่างจากความจริง

ตามตาเห็น     

 

                Abstract 

The creation of painting artwork which called the connection of mind and objects dedicating the relationship 

between thought and objects that inspired by Buddhist principles. It has study about human shape especially women 

who has outstanding personality, emotional expression and study links of objects figure, clothing and surrounding 

environment. These will bring symbolic comparison in artwork by using canvas oil painting technique making 

realism shape. Using atmospheric color with idea that means the completed artworks need to have shape and 

proportion look realistic but the atmospheric color can made up by your imagination according to your own idea, 

moreover , It can bring up artists' own technique paintings.  

 

บทน า 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ 

การสร้างสรรค์ศิลปะนั้นต้องอาศัยความบันดาลใจจากการรับรู้ ผ่านผัสสะทั้ง 6 หรือ อายตนะ6 

คือ ตา หู จมูก ล้ิน กายและใจจากการเกิดผัสสะทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้น อันน าไปสู่

การถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม งานสร้างสรรค์ศิลปะชุด “การตั้งอาศัยของจิต” นั้นได้อาศัย

กระบวนการความบันดาลใจจากการศึกษาและปฎิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยให้

ความส าคัญกับสติซึ่งเป็นการรู้เท่าทันส่ิงที่มากระทบต่อความรู้สึกทางจิตใจ ความเป็นมาอันส าคัญ คือ การ
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ตั้งค าถามถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับวัตถุรอบตัวของมนุษย์ ซึ่งวัตถุ ส่ิงของ ที่สัมพันธ์ 

สามารถท าให้เกิดความยึดถือ หรือกล่าวได้ว่า จิตได้ตั้งอาศัยในส่ิงนั้นแล้ว จากเหตุผลดังกล่าวท าให้เห็น

ประเด็นเชิงสัญลักษณ์ ระหว่างมนุษย์และวัตถุขึ้นโดยมีแนวทางในการถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรม มีการ

ตั้งประเด็นเกี่ยวกับการใช้รูปทรงของผู้หญิง และวัตถุเชิงสัญลักษณ์ การใช้สีบรรยากาศในผลงาน เพื่อ

สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีน้ ามันบนผ้าใบ รูปแบบเหมือนจริง ผลงาน

ศิลปะชุดนี้จึงมีเป้าหมายเสมือนภาษาภาพที่แทนค่าความรู้สึกนึกคิดในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังคาดหวัง

ให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านจิตรกรรมต่อไป 

 2.วัตถุประสงค์การวิจัยสร้างสรรค์ 

2.1 เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจมนุษย์กับวัตถุเพื่อส่ือถึงหลักธรรม

ทางพุทธศาสนาผ่านผลงานศิลปะ 

2.2 เพื่อศึกษาการใช้รูปทรงของมนุษย์และวัตถุธาตุอื่นๆมาผสมผสานเป็นสัญลักษณ์ในงานศิลปะ

ที่ส่ือความหมายได ้

2.3 เพื่อศึกษาเทคนิคทางจิตรกรรมโดยการใช้เทคนิคสีน้ ามัน โดยใช้สีบรรยากาศในภาพตาม

จินตนาการแทนค่าความรู้สึกได้ 

  2.4 เพื่อแสดงออกผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงที่มีรูปแบบเฉพาะตนได้  

 3.กรอบแนวคิดการวิจัยสร้างสรรค์ 

  เนื้อหาเรื่องราวมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจมนุษย์กับวัตถุ เพื่อส่ือถึง

หลักธรรมทางพุทธศาสนาผ่านผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันบนผ้าใบ โดยแสดงความสัมพันธ์ของการศึกษาได้ 

ดังนี้  

 

ท่ีมา/ 

ความบันดาลใจ 

ศึกษามนุษย์/ 

วัตถุ 

ภาพร่าง/

องค์ประกอบ 

ผลงานจิตรกรรม วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

   

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 สามารถส่ือถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจของมนุษย์และวัตถุ  ส่ือถึงค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาผ่านงานจิตรกรรมได้ 

4.2 สามารถใช้รูปทรงของมนุษย์และวัตถุเชิงสัญลักษณ์ในงานศิลปะเพื่อแทนค่านัยยะความหมาย

หรือแทนค่าแนวความคิดได้ 

4.3 สามารถใช้สีบรรยากาศในภาพโดยการผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงและอุดมคติแทน

ค่าความรู้สึกได้ 

4.4 สามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง และมีแนวทางเฉพาะตนได้ 

 5.จินตภาพสมมต ิ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง “การตั้งอาศัยของจิต” ตั้งค าถามด้านความคิดให้ผู้ดู

ตระหนักถึงหลักธรรมผ่านงานจิตรกรรม โดยการใช้สัญลักษณ์ระหว่างมนุษย์และวัตถุเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการส่ือแสดงออกเรื่องจิตใจมนุษย์ ซึ่งอาศัยเทคนิคจิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริงผสมผสานกับ
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บรรยากาศของสีแบบอุดมคติส่วนตน มีอารมณ์ในภาพแบบนามธรรมโดยตั้งสมมติฐานถึงภาพลักษณ์ที่

ปรากฎแสดงผลด้วยทัศนธาตุทางศิลปะสามารถส่ือสารให้ผู้ดูผลงานสามรถตีความเชิงความหมายตามที่ตั้ง

สมมุติฐานได ้

 6. ขอบเขตของการวิจัย 

6.1 มุ่งศึกษาการสร้างสรรค์เฉพาะเทคนิคสีน้ ามันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ ซึ่งลักษณะงานเป็น 2 

มิติเท่านั้น 

6.2 ก าหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นหลักโดยมุ่งเน้นความหมายเกี่ยวกับความส าคัญของ

คติธรรมทางพระพุทธศาสนา 

6.3 ก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์แบบเหมือนจริงโดยใช้สีบบรยากาศตามอุดมคติให้

ความรู้สึกเชิงนามธรรม 

            แนวคิดทฤษฎีในการสร้างสรรค์ 

 การวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน “การตั้งอาศัยของจิต” ได้มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  1.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  จากความบันดาลใจเบื้องต้นผู้วิจัยสนใจคติธรรมเรื่อง สติ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา โดยแง่มุมที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติธรรม การเจริญสติสามารถท าให้บุคคลรู้โลกตามความ

เป็นจริง และเข้าใจข้อธรรมอื่นๆได้ง่ายขึ้น หลักธรรมดังกล่าวคือ สติปัฏฐานส่ี ซึ่งมีอยู่ ในค าสอนของ

พระพุทธเจ้า ตามพระไตรปิฎกเรื่อง มหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งมหาสติปัฏฐานสูตร หมายถึงชื่อสูตรที่ 9 แห่ง

ทีฆนิกายมหาวรรค พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยสติปัฏ-ฐาน 

สติปัฏฐาน หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน การตั้งสติก าหนดพิจารณา 

ส่ิงทั้งหลายให้รู้เห็นเท่ามันตามความเป็นจริง การมีสติก ากับดูส่ิงต่างๆและความเป็นไปทั้งหลายโดยรู้เท่า

ทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบง าด้วยความยินดียินร้าย ท าให้มองเห็นเพี้ยนไปตามอ านาจกิเลสมี 4 

อย่าง เรียกส้ันๆว่า กาย เวทนา จิต ธรรม หรือธรรมที่ควรรู้ ธรรมที่ควรก าหนดรู้ ที่ตั้งของสติ สติปัฏฐาน 

มี 4 อย่าง คือ 

ฐานที่ 1 คือ ก าหนดรู้กาย รู้การยืน เดิน นั่ง นอน หรือรู้ลมหายใจ เป็นต้น มีสติระลึกรู้ทุกๆขณะ 

ฐานที่ 2 คือ ก าหนดรู้เวทนา รู้ความทุกข์ ความสุข และไม่สุขไม่ทุกข์หรือรู้ความยินดี ยินร้ายที่

เกิดขึ้นทุกๆขณะที่เป็นปัจจุบัน 

ฐานที่ 3 คือ ก าหนดรู้จิต เป็นการรู้เท่าทันความคิดต่างๆ ทั้งคิดดี คิดไม่ดี คิดอนาคต คิดอดีต 

หรือ ความรู้สึกโกรธ ฟุ้งซ่าน 

ฐานที่ 4 คือก าหนดรู้ธรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติในชีวิตของมนุษย์เช่น ตา-เห็นรูป, หู-ได้

ยินเสียง, จมูก-ได้กล่ิน, ล้ิน-ได้รู้รส, กาย-ได้รู้สัมผัสอ่อนแข็ง เป็นต้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนื่อง

ด้วยกายและใจ ต้องก าหนดรู้ทุกๆสภาวะตามความเป็นจริงในทุกขณะที่เป็นอยู่ 

 1.1แนวคิดที่น าไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

  จากหลักธรรมดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้นี้มาแปรค่าเป็นสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะ โดยใช้

รูปทรงของมนุษย์ผู้หญิงและวัตถุเชิงสัญลักษณ์ รวมไปถึงการแสดงสีหน้าท่าทางของสตรีเพศที่แทนค่า
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ความรัก โลภ หลง ประกอบกันเข้ากับ รูปทรงของวัตถุ เช่น ดอกไม้ หมากรุก ชุดสีด า หรือบรรยากาศสี

กลางคืน ใกล้ค่ า เพื่อสื่อถึงเรื่องจิตที่เผลอเข้าไปยึดรูปวัตถุ ดังที่กล่าวมาแล้ว  

 2.ภาษาแห่งทัศนศิลป์ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีเป้าหมายคือการส่ือสารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยจ าเป็นต้องใช้ส่ือผ่าน 

“ภาษาเฉพาะ” แห่งทัศนศิลป์หรือ “ภาษาแห่งภาพ” ภาษาแห่งการเห็นเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ดีที่สุดของ

การส่ือสารระหว่างมนุษย์โดยการเห็น มนุษย์รับรู้เกี่ยวกับโลกได้ อย่างเฉียบพลันทันที และยังเป็นการ

ได้รับประสบการณ์ปฐมภูมิจากธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจและความคิดก่อก าเนิดและชัดเจน ย่ิงขึ้นๆ

ตามประสบการณ์ที่ส่ังสมมากขึ้น การส่ือสารด้วยภาษาภาพนี้มีลักษณะซับซ้อน มีหลายลักษณะและหลาย

ระดับ ตั้งแต่การ ส่ือสารอย่างง่ายที่สุดจนถึงสลับซับซ้อนที่สุดตามทฤษฎีสัญวิทยา (Semiotic) อย่างไรก็

ตามภาษาภาพนี้ก็เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ ที่มีทั้งคุณลักษณะเฉพาะและมีข้อจ ากัดในตัวเอง คุณลักษณะ

ประการแรกคือ เป็นภาษาที่ส่ือสารความหมายได้อย่างลึกซึ้งในแบบที่ไม่อาจใช้ภาษาอื่นมาส่ือแทนกันได้  

ดังค ากล่าวที่รู้จักกันดีว่า “ภาพหนึ่งภาพส่ือความหมายได้มากกว่าพันค า” 

 2.1แนวคิดที่น าไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

จากทฤษฎีแนวคิดเรื่องภาษาภาพ ได้มีการน ามาใช้กับการสร้างสรรค์โดยวิจัยนี้มุ่งศึกษา อิริยาบท

ของมนุษย์ ภาษากายของเพศหญิง ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางกายกับความรู้สึกทางจิตใจ และ

น าไปสู่การจัดภาพในผลงานจิตรกรรม การใช้รูปทรงผู้หญิงที่มีท่าทาง  ส่ืออารมณ์ เช่น ก าลังครุ่นคิดใช้

อิริยาบทนั่งเท้าคาง เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้ภาษาภาพอื่นๆ รูปทรงของวัตถุรอบข้างมนุษย์สามารถมี

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ได้ เช่น หมากรุกแทนค่าการต่อสู้ ความอยากเอาชนะ เป็นต้น 

  3.จิตรกรรมแบบเหมือนจริง 

งานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงคือการลอกเลียนรูปทรง สีสันความงามจากธรรมชาติตามความเป็น

จริง ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือยุคRenaissance Art จะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมที่เหมือนจริง ซึ่งส่งต่ออิทธิพลมาอีกหลายยุคจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะผลงานแนวภาพคน

เหมือนนั้นยังเป็นที่นิยมของศิลปินแต่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยหรือบริบทสังคมนั้นๆ 

 3.1แนวคิดที่น าไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

ผลงานจิตรกรรมชุดการตั้งอาศัยของจิต มีการน าทฤษฎีแนวคิดในการวาดภาพที่ ยังคงความ

เหมือนจริ ง  คือ ศึกษาหลักการแบบภาพคนเหมือนที่มี สัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาค 

( Anatomy) ก า ร ศึ ก ษ า ใ ช้ สี สั น ข อ ง เ นื้ อ ค น ยั ง ค ง เ รี ย น รู้ จ า ก ต้ น แ บ บ รู ป ท ร ง                                                                            

ของวัตถุส่ิงของภายในภาพ ยังใช้สัดส่วนที่เหมือนจริงเช่นกัน แต่สีของบรรยากาศโดยรวมจะมีการ

สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพิ่มเติมโดย ก าหนดเป้าหมายเชิงอารมณ์ที่สอดคล้องกับท่าทางบุคลิคของแบบ เพื่อ

เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาแนวความคิดที่วางไว้ในก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามภาพรวมของผลงานชุดนี้ยังอยู่ใน

ขอบเขตตามหลักจิตรกรรมแนวเหมือนจริง  

 

       วิธีด าเนินการวิจัยสร้างสรรค์ 

เนื่องจากวิจัยนี้เป็นลักษณะของงานสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการศึกษาหาข้อมูลและความบันดาล

ใจจากองค์ความรู้ต่างๆแล้ว ยังต้องปฏิบัติทดลองเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยผ่านขั้นตอนต่างๆดังนี้ 
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1. วิธีการสร้างสรรค์ 

–การท าสเก็ต (Sketch) ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการวาดเส้นหาโครงสร้างทางรูปทรงและ

องค์ประกอบภายในภาพ 

–การท าสเก็ต (Sketch) ภาพร่างต้นแบบสี โดยหาโครงสีภายในภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่

วางเป้าหมายไว้ 

–ร่างภาพรูปทรงตามแบบสเก็ตลงบนผ้าใบที่รองพื้นสีไว้แล้ว ซึ่งเป็นโครงสีบรรยากาศของภาพ 

–สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันแบบเหมือนจริง (Realistic) และเก็บรายละเอียดต่างๆให้

สมบรูณ์      

 
ภาพประกอบการท าสเก็ต (Sketch) ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการวาดเส้น 

 

 
ภาพประกอบการท าภาพร่างส ี(Sketch) ภาพร่างตน้แบบโดยวิธีการใช้สีน้ า 

 

 
ร่างภาพรปูทรงตามแบบสเก็ตลงบนผ้าใบท่ีรองพื้นสไีว้แล้ว ซึง่เปน็โครงสีบรรยากาศของภาพ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1684 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

      
ภาพประกอบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันแบบเหมือนจริง (Realistic) และเก็บรายละเอียดต่างๆให้สมบรูณ ์

       

2.เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 

–เทคนิครองพื้นสีแบบนามธรรมเป็นวิธีการที่ใช้ในการรองพื้นผ้าใบก่อนเขียนภาพรูปทรงทับลงไป จะใช้สี

หลักที่เป็นโครงสร้างโดยรวมของภาพเช่น ภาพแรกโครงสีเป็นสีโทนน้ าเงินและภาพที่สองเป็นโทนสีส้ม

แดง เป็นต้น การสร้างพื้นสีบรรยากาศของภาพให้เกิดภาพรวมและเพื่อง่ายต่อขั้นตอนต่อไป จึงให้

ความส าคัญในกระบวนการสร้างสรรค์นี้ 

-เทคนิคร่างภาพและเขียนแบบเหมือนจริงซ้อนทับก าหนดสัดส่วนตามหลักการวาดภาพแบบเหมือนจริง

ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นใช้ พู่กันวาดภาพคนและวัตถุซ้อนทับ โดยจะใช้ฝีแปรงในการสร้างสรรค์อย่างอิสระ 

และเว้นพื้นที่บางส่วนที่เป็นนามธรรมท่ีรองพื้นไว้เพื่อความผสมผสานกลมกลืนภายในภาพ 

–เก็บรายละเอียดภาพและจุดเด่นในภาพเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั้นได้เน้นรายละเอียดช่วงจุดส าคัญของภาพ

เช่น บริเวณใบหน้า รูปทรงของวัตถุ ซึ่งเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้นและมีการสังเกตุของความพอดี

ในการเก็บรายละเอียด เนื่องจากต้องการปล่อยพื้นที่บางส่วนให้กลมกลืนกับพื้นสีแบบนามธรรม ซึ่งเป็น

เสน่ห์ของผลงานและเกิดรูปแบบใหม่เฉพาะตนได้  

    ตารางขั้นตอนปฏิบัติการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษาแรงบันดาลใจหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

 

รวบรวมข้อมูลโดยศกึษารปูทรงมนุษย์และเนื้อหาวัตถุเชิงสญัลักษณ์ 

 

ศกึษารปูแบบจิตรกรรม วิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ภาพร่างหาองค์ประกอบศลิป์ 

 
ปฏบิัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม / ภาพผลงานจิตรกรรม 
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การสร้างสรรค์ผลงานมีการเชื่อมโยงระหว่างรูปทรงผู้หญิงกับวัตถุซึ่งส่ือ ความหมาย เนื้อหา 

เรื่องราว มีการใช้ทัศนธาตุโดยเฉพาะการให้ความส าคัญเกี่ยวกับโครงสีภายในภาพที่เชื่อมโยงกับกิริยา

อาการของรูปคนที่สะท้อนถึงเรื่องสภาวะภายในจิตใจ  

 

             ผลการวิจัยสร้างสรรค์ 

การวิจัยสร้างสรรค์ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้วในเบื้องต้นซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.สามารถสื่อถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจของมนุษย์และวัตถุ สื่อถึงค าสอนทางพระพุทธศาสนา

ผ่านงานจิตรกรรมได้ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง การตั้งอาศัยของจิต ได้ใช้สัญลักษณ์ระหว่าง

มนุษย์และวัตถุเป็นองค์ประกอบส าคัญในการส่ือแสดงออกซึ่งอาศัยเทคนิคจิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริง  

ผสมผสานกับบรรยากาศของสีแบบอุดมคติเฉพาะตน ซึ่งสามารถสื่อถึงการปรุงแต่งยึดมั่นถือ มั่นของจิตที่

มีการตั้งอาศัยจากเหตุปัจจัยจากอายตนะ 6 ในการรับรู้รูปแห่งวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีการแทนค่า

ผ่านสัญลักษณ์คือ รูปทรงของวัตถุภายในผลงาน ให้ผู้ดูได้ตีความผ่านรูปวัตถุที่ประกอบกับมนุษย์นั้นว่ามี

ความหมายอย่างไรนอกจากนี้รูปทรงผู้หญิงซึ่งมีอิริยาบท สีของเส้ือผ้ า สีบรรยากาศสามารถแสดง

ความสัมพันธ์ด้านนัยยะความหมายเกี่ยวกับจิตใจได้ 

2.สามารถใช้รูปทรงของมนุษย์และวัตถุเชิงสัญลักษณ์ในงานศิลปะเพื่อแทนค่านัยยะความหมายหรือ

แทนค่าแนวความคิดได้ สัญลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานชุดนี้ที่ส าคัญคือรูปทรงผู้หญิง วัยสาวซึ่งสามารถส่ือ

ไปถึงความอ่อนไหวทางอารมณ์เช่น รัก เศร้าเป็นต้น นอกจากนี้ชุดแต่งกายสีด า ลายหลามตัด สามารถเป็น

สัญลักษณ์ไปถึงตัวบุคคลที่สวมใส้ได้ อาจส่ือถึงสภาวะภายในที่ลึกลับของหญิงสาว แม้กิริยาอาการก็เป็น

ภาษากายเชิงสัญลักษณ์ได้ เช่น นั่งมือเท้าคางส่ือถึงการครุ่นคิด หรือมือที่วางไว้บนหน้าอกด้านซ้ายส่ือถึง

ความรู้สึกทางใจ เป็นต้น มากกว่านั้นที่ส าคัญเชิงสัญลักษณ์ คือ รูปทรงของวัตถุ ท่ีเชื่อมโยงกับรูปทรง

มนุษย์ เช่น หมากรุกสีแดง สามารถชวนคิดไปถึงการต่อสู้ การอยากเอาชนะ ส่วนดอกหญ้าเล็กๆสีขาวอาจ

ส่ือถึงความทรงจ าดีๆหรือคุณค่าทางใจ เป็นต้น 

3.สามารถใช้สีบรรยากาศในภาพโดยการผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงและอุดมคติแทนค่า

ความรู้สึกได้ สีที่ชีในผลงานชุดนี้มีโครงสีหลักคือสีน้ าเงินและสีแดง ซึ่งใช้เป็นสีบรรยากาศของผลงานใน

แต่ละชิ้น ผลของการใช้สีบรรยากาศแบบอุดมคติ กล่าวคือ โครงสีหลักของงานจะเป็นการสร้างสรรค์ตาม

จินตนาการ แต่สัดส่วนของรูปทรงยังคงความเหมือนจริง สามารถส่งผลต่อความรู้สึกเชิงนามธรรมได้ดี 

เช่น ภาพสีน้ าเงิน ท าให้เกิดความรู้สึกเศร้า หรือดูลึกลับ เหมือนกลางคืน แต่ภาพสีแดง ให้ความ  รู้สึก

ร้อนแรง มีพลัง เป็นต้น ดังนั้นสีจึงมีความส าคัญเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ได้ 

4.สามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง และมีแนวทางเฉพาะตนได้  ผลงานชุดนี้

มีรูปแบบเหมือนจริง แต่เป้าหมายท่ีให้มากกว่าความเหมือนจริงคือ การใช้สีบรรยากาศตามอุดมคติเฉพาะ

ตน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคเรอเนสซองส์ ผลงานจิตรกรรมก็มีสีบรรยากาศเฉพาะ แตกต่างไปจากยุคอิม

เพรสชันนิสม ์เป็นต้น ผลงานชุดนี้จึงต้องการสร้างความแตกต่างออกไปในด้าการใช้สีภายในภาพ 
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การวิเคราะห์ผลการใช้ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 1 

  

         
ภาพประกอบผลงานชิน้ท่ี1 ชื่อภาพ “การตั้งอาศัยของจิต” สีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 80x100cm. 

 

ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้มีเนื้อหาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ ซึ่งภาพมีรูปทรงผู้หญิง

ก าลังนั่งครุ่นคิด ที่ประกอบกับภาพหมากรุกไทยเป็นสัญลักษณ์ส าคัญภายในผลงาน โดยมีนัยยะ

ความหมายเกี่ยวกับการตั้งค าถามถึงสภาวะภายในของมนุษย์ที่มีความอยากเอาชนะต่อส่ิงต่างๆที่เข้ามาใน

ชีวิตหรืออุปมาได้ว่าชีวิตคนนั้นเหมือนเกมส์ทางความคิดและความคิดนั้นได้เดินทางไปตามช่องตารางขาว

และด าคือดีบ้างชั่วบ้างตามอ านาจปัจจัยแวดล้อม นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์ทัศนธาตุที่เกี่ยวกับการใช้

รูปทรงเป็นจุดเด่น และเน้นอารมณ์ทางสีหน้า แววตา รวมไปถึงท่าทางประกอบด้วยการใช้โทนสีน้ าเงินที่มี

บรรยากาศเหมือนกลางคืนให้ความรู้สึกลึกลับหรือโศกเศร้าชวนให้ครุ่นคิดและตั้งค าถามกับผู้ดูอีกด้วย 
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การวิเคราะห์ผลการใช้ทัศนธาตุผลงานชิ้นที่ 2 

   

           
ภาพประกอบผลงานชิน้ท่ี2 ชื่อภาพ “อัสดง” สีน้ ามันบนผ้าใบ ขนาด 80x100cm. 

 

ผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของมนุษย์วัตถุและเวลา โดยใช้

สัญลักษณ์ของผู้หญิงชุดด าก าลังถือดอกหญ้าแนบไว้ที่หน้าอกท่ามกลางบรรยากาศใกล้ค่ ามีนัยยะความ

หมายถึงความรู้สึกภายในของมนุษย์ที่มีความคิดถึงหรือความค านึงที่ความเหงาประกอบด้วยภายในจิตใจ 

สามารถวิเคราะห์ได้ถึงทัศนธาตุของการใช้สีแดงส้มเป็นบรรยากาศหลัก  แสดงออกถึงเวลาใกล้ค่ าส่งผลต่อ

อารมณ์ความรู้สึกถึงแสงสุดท้ายของวันที่มีความสะเทือนใจ และใช้รูปทรงผู้หญิงวางมือบนหน้าอกด้านซ้าย

ที่แนบด้วยดอกหญ้าเล็กๆไว้เป็นสัญลักษณ์เชิงวัตถุที่จิตใจได้ตั้งอาศัยในขณะนั้น  นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่ว่าง

เป็นทุ่งหญ้าและแอ่งน้ าในระยะไกลเพื่อเป็นส่วนประกอบท าให้งานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ออกมาตาม

เป้าหมายในข้างต้น 

 

สรุปผลการวิจัยสร้างสรรค์ 

1. การวิจัยสร้างสรรค์นี้สามารถถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องจิตที่ตังอาศัยต่อวัตถุ มีนัยยะตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ส่ือผ่านผลงานจิตรกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 

2. สามารถสร้างองค์ความรู้เรื่องสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรม  โดยใช้รูปทรงของวัตถุเชื่อมโยงกับรูปทรง

ของมนุษย์ที่เชื่อมความหมายกับวัตถุอื่น ท าให้เกิดความหมายใหม่ข้ึนได้  

3. ด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์เป็นลักษณะของจิตรกรรมแบบเหมือนจริงผสมระหว่างบรรยากาศสี

บรรยากาศแบบอุดมคติ กล่าวคือรูปทรงและสัดส่วนภายในภาพนั้นยังคงความถูกต้องอยู่ แต่สีที่ใช้แบบ
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อุดมคติคือสามารถสร้างสรรค์ได้เหนือจริง ซึ่งมีข้อดีในการเสริมอารมณ์ของภาพ หรือสอดคล้องกับเนื้อหา 

เป็นการสร้างแนวทางใหม่ๆในงานจิตรกรรม  

4.ข้อคิดเชิงคติธรรมจากผลงานสร้างสรรค์ คือ จิตใจนุษย์นั้นมีธรรมชาติจากการรับรู้ทางอายตนะ ส่งผล

การตั้งอาศัยในวัตถุที่รับรู้นั้นแล้วเกิดความยินดียินร้ายขึ้น หากมีสติก าหนดรู้ความเป็นปัจจุบันของจิตได้ 

จะเห็นธรรมชาติของจิตที่เปล่ียนแปลงตั้งอาศัยในอารมณ์เพียงชั่งคราว สู่การเข้าถึงสัจจธรรมเรื่องไตร

ลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อเข้าใจถ่องแท้สามารถคลายความยึดถือทั้ง ปวงได้ดังค าสอนที่เป็น

แก่นแท้ของพุทธศาสนา 

5.มีความคาดหวังในการค้นหารูปแบบทางจิตรกรรมโดยค้นหาสัญลักษณ์ใหม่ๆมาสร้างสรรค์ส่ือ

ความหมายให้มากขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรูปแบบลวดลาย ผ้าไทยวนในกลุ่มภาคเหนือตอนบนเชิงศิลปกรรมและอนุรักษ์  

เพื่อพัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน น าไปใช้ส่งเสริมการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและประเมินผลความพึงพอใจในการสร้างสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายคือ 

นักปราชญ์ชุมชน ผู้ประกอบการนักวิชาการ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิตอล โดยเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์อัตลักษณ์

ของลวดลายผ้าไทยวน และสอบถามความพึงพอใจในสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวน จ านวน 135 ลาย ทดลองการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอท้องถ่ิน เป็นข้อมูลในครั้งนี้ 

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธ์ไทยวน จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ท าการวิเคราะห์ลวดลายผ้า

โบราณท่ีมีความเหมาะสมน ามาท าสื่อดิจิตอล คือลวดลายแม่แบบผ้าไทยวนอ าเภอแม่แจ่ม 16 ลาย ลวดลายแม่แบบผ้าไทยวน

อ าเภอดอยเต่า 10 ลาย และผ้าไทยวนราชส านักเชียงใหม่ 4 ลาย รวบรวมลวดลายท่ีใช้ในพิธีการ พิธีกรรม  ผ้าไทยวนท่ีใช้เป็น

เครื่องแต่งกายและใช้ในงานเคหะสิ่งทอ  จ าแนกลวดลายได้จากลวดลายทรงเรขาคณิต  ลายพรรณพฤกษา  ลายรูปสัตว์และลาย

ในพิธีกรรม จากแหล่งวัฒนธรรมท่ีมีความเป็นต้นแบบและคัดเลือกลวดลายท่ีเป็นแม่ลายต้นฉบับ  เพื่อน ามาท าสื่อดิจิตอล

ลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางด้านกราฟิกเพื่อแปลงรูปภาพให้เป็นภาพกราฟิกแบบ  (Vector) 

เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการออกแบบ โดยท าคู่มือประกอบการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้มีจินตนาการและตระหนักในคุณค่าของ

ลวดลายผ้าไทยวน  ความพึงพอใจในสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากความง่ายต่อการน า

ลวดลายไปใช้ในงานออกแบบ ประยุกต์ดัดแปลง เปลี่ยนสีสันให้เป็นไปตามลักษณะรูปแบบของงานออกแบบได้โดยไม่ยาก  ท า

ให้เป็นท่ีชื่นชอบของผู้ท่ีน าไปใช้เกิดการสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบเป็นการต่อยอดลวดลายผ้าไทยวนให้คงอยู่ คู่กับสังคมล้านนามี

อิทธิพลต่อสื่อและภาพลักษณ์ของเยาวชนลูกหลายในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ : ลวดลายผ้าไทยยวน ลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ สื่อดิจิตอล ผ้าซิ่น 

Abstract 

 This research aimed to collect various fabric patterns of Tai-Yuan located in upper northern area of Thailand. 

It was subjected to develop a digital media on creative Tai-Yuan fabric patterns and to preserve a local knowledge 

on Tai-Yuan fabric. The media was applied to promote a local product designs and was evaluated its satisfaction. 

Participants were community savants, entrepreneurs, and scholars. The researchers conducted a research and 

development in digital media collecting the interviews on Tai-Yuan fabric identity and questionnaire surveying 

satisfaction among 135 patterns of Tai-Yuan fabric collected in digital media as a pilot application in local fabric 

products. 
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 Results showed that Tai-Yuan ethnics living in Chiang Mai, Lampang, Prae, Nan, and Uttaradit provinces 

analyzed and proposed the ancient Tai-Yuan fabric patterns which are appropriately collected in digital media, 

consisting of 16 patterns from Mae Jaem, 10 patterns from Doi Tao, and 4 patterns from royal Tai-Yuan in Chiang 

Mai. Fabric patterns were gathered from patterns in ceremony, ritual, custom and household purposes. The patterns 

can be classified as geometry, flora, animal, and ritual from its originality and were collected as the pattern models. 

Computer graphic program was utilized to develop the digital media on creative pattern models transforming images 

to vector graphic format in order to further utilization in designs. Guidebook was published aiming the users being 

creative and aware in Tai-Yuan patterns.  Evaluation of digital media on creative Tai-Yuan fabric patterns were 

satisfied in excellent level due to its user-friendly in design and applications to various colors of the patterns.  

Keywords: Tai-Yuan patterned fabric, Tai-Yuan patterned fabric of Thailand creative, digital media, sarong.       

 

บทน า 

 ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ดินแดนล้านนาเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองและมีอารยธรรมของ

ตนเอง มีศิลปวัฒนธรรมที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยความหลากหลายของชาติพันธุ์จากแหล่ง

อารยธรรมในยุคสมัยเดียวกันล้านช้าง พุกาม ภาคเหนือตอนบนประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย

ที่เกิดขึ้นสร้างงานศิลปหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบ ชาติพันธุ์ไทยวนยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลา  ชาติพันธุ์ไทยวนกระจายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน 

แพร่ น่านและพะเยา เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทยวนที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ การทอผ้าเพื่อใช้เองในครัวเรือน 

เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในลวดลายการทอผ้าด้วยเทคนิคพิเศษที่กล่าวขานกันว่า ” การจก ” 

จนได้เป็นผลงานศิลปะ “ ผ้าซิ่นตีนจก “ ด้วยลวดลายที่แฝงด้วยปรัชญาในการด ารงชีวิต ความเชื่อ 

ประเพณี ลวดลายจากธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว เป็นผลงานศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ การอนุรักษ์

ลวดลายมีหน่วยงานราชการ ศึกษาและจัดเก็บเป็นภาพถ่าย แฟ้มงาน หนังสือ แต่ขาดการพัฒนาต่อยอด

เพื่อส่งเสริมให้น ามาใช้กับงานออกแบบด้านต่างๆ หากแต่การน าลวดลายมาใช้ในการออกแบบเพื่อสร้าง

เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น จ าเป็นต้องพัฒนาลวดลายที่มีคุณค่าเหล่านั้นให้เป็นส่ือดิจิตอล 

เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน ทันกับยุคสมัย อันจะส่งผลให้เกิดความแพร่หลายในการใช้งาน ให้

เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถอยู่คู่กับสังคมท่ีวิวัฒน์ในอนาคต 

 จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมการสร้างในชนบทสินค้าหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล ท าให้เกิดการแข่งขัน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โดยอ้างอิงจากภูมิ

ปัญญา การน าลวดลายตีนจกไปใช้ในงานออกแบบมีความยากเนื่องจากลวดลายมีความละเอียดอีกทั้งยัง

ไม่มีการรวบรวมลวดลายผ้าตีนจกให้เป็นส่ือในรูปแบบดิจิตอล โดยท าการรวบรวมข้อมูล รูปแบบ 

ลวดลาย ผ้าไทยวนในกลุ่มภาคเหนือตอนบนเชิงศิลปกรรมและอนุรักษ์จากเอกสาร ต าราและการลงพื้นที่ 

ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์, ท าการจ าแนกประเภท และชนิดของลวดลายและความเหมาะสมในการใช้

ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์, จัดท าสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนและคู่มือการใช้งาน ประกอบค าแนะน าการ

ใช้งานอย่างเหมาะสม แผ่นบันทึกข้อมูล พัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ โดยการทดลองน า

ส่ือดิจิตอลไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท้องถิ่น, ประเมินผลในการสร้างส่ือดิจิตอลลวดลาย

ผ้าไทยวนสร้างสรรค์ และ ท าการประเมินผล แก้ไขปรับปรุง น าเสนอต่อสาธารณะทั้งทางเอกสาร เพื่อให้
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เกิดความแพร่หลายในการน าไปใช้งานทางด้านการออกแบบ เพื่อการน าไปใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นส าหรับผู้ประกอบการส่ิงทอ, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ, นักออกแบบกราฟิก, ผู้ที่

สนใจ ให้สามารถง่ายต่อการน าไปใช้งาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันจะส่งผลให้สามารถต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคต  

 

 

 

รูปที่  1  กรอบแนวความคิดของโครงการวจิัย 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

          1. วิธีการวิจัย  ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการต่างๆดังนี ้

   1.1  ศึกษาและรวบรวบเอกสาร  ต ารา  บทความ  ที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่เพื่อท าการบันทึกภาพ

ลวดลายที่สามารถน ามาท าต้นแบบส่ือดิจิตอล คัดเลือกลวดลายผ้าไทยวนที่โดดเด่นและเป็นต้นก าเนิด

ลวดลายที่สวยงาม คงความเป็นต้นแบบลวดลาย ประกอบด้วยผ้าไทยวนอ าเภอแม่แจ่ม  ลวดลายผ้าไทย

วนอ าเภอดอยเต่า และผ้าในพระราชส านัก ท าการรวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าไทยยวนในกลุ่มภาคเหนือ

ตอนบน  ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาโดยเรียงล าดับ  เพื่อหาความเป็นต้นแบบลวดลาย ผ้าไทยวน

ดั้งเดิม ORIGINAL  

   1.2  ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ แม่ครู ผู้รู้ นักปราชญ์ชุมชน ทางด้านลวดลายผ้า

ไทยวน เพื่อใช้ในการอ้างอิงประเภทและชนิดของลวดลายท่ีเกิดขึ้น  

   1.3 ท าการแปลงลวดลายให้เป็นส่ือดิจิตอล  ท าการพัฒนาลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อให้

เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน  จัดท าคู่มือการใช้งานเอกสารเผยแพร่งานวิจัย 

และท าการสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ วางแผนการทดลองการใช้ส่ือดิจิตอล

ในการการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ท าการทดลองการใช้ส่ือดิจิตอลผ้าไทยวนสร้างสรรค์กับผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นจัดท าข้อมูล ประเมินผลการทดลองและจัดท ารายงานสรุป 
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รูปที่  2  ขั้นตอนการพจิารณาและคัดเลือกลวดลาย 

 

 2. เครื่องมือการวิจัย 

    2.1 กล้องถ่ายภาพลวดลายผ้าไทยวนการสรุปและจ าแนกลวดลาย คือ 1) ลวดลายผ้าไทยยวน 

อ าเภอแม่แจ่ม  ต้นแบบลวดลาย 16 รูปแบบลาย ประยุกต์ลวดลายจ านวน 32 รูปแบบลาย  2) ลวดลาย

ผ้าไทยยวน อ าเภอดอยเต่า ต้นแบบลวด 10 รูปแบบ ประยุกต์ลวดลายจ านวน 94 รูปแบบลาย 3) 

ลวดลายผ้าไทยวนในราชส านัก ต้นแบบลาย 9 รูปแบบลาย ประยุกต์ลวดลายจ านวน 9 รูปแบบลาย 

    2.2  เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นพื้นฐานการพัฒนาและน ามาประยุกต์ส่ือดิจิตอลจริง 

สร้างคู่มือให้สามารถน าเสนอลวดลายและการน าไปใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม   

    2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ แม่ครู ผู้รู้ นักปราชญ์

ชุมชน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ 3 ตอน จ านวน 20 คน  

 3.  การเก็บข้อมูล 

    เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นได้แก่การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้การสัมภาษณ์ โดยการพูดคุย

เชิงลึกกับแม่ครู ผู้รู้ นักปราชญ์ชุมชน และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
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        4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

จากข้อมูลอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยวนในเขตภาคเหนือสังเคราะห์อัตลักษณ์และการสัมภาษณ์ ซึ่งมี

สาระส าคัญเกี่ยวกับการตีความข้อมูล เพื่ออธิบายจากปรากฏการณ์  

           4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะข้อมูลนามบัญญัติ การ

แจกแจงความถี่และค่าร้อยละและลักษณะข้อมูลอันตรภาคโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ แล้วน ามาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์

ที่เป็นค่าเฉล่ียและการแปลความหมาย และประเมินตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งก าหนดค่าคะแนน 

ออกเป็น 5 ระดับ แปลความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เกี่ยวกับความพึงพอใจซึ่งใช้

สถิติ  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลวิจัยรูปแบบลวดลายผ้าไทยวนในกลุ่มภาคเหนือตอนบนเชิงศิลปกรรมและอนุรักษ์ 

     1.1 ศึกษารูปแบบลวดลาย ผ้าไทยวนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ท าให้ทราบถึงที่มาของกลุ่มชาติ

พันธุ์ไทยวน ลักษณะของวัฒนธรรม ความเชื่อในเรื่องของผีและเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างเคร่งครัด การ

แบ่งสายของการอพยพ และการตั้งรกรากถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเน้น

การสืบทอดให้ลูกหลาน  โดยเนื้อหาที่สามารถรวบรวมได้ ก าเนิดชาติพันธุ์โยนก , ศิลปะแบบโยนก-เชียง

แสนสมัยเชียงแสน (พุทธศตวรรษท่ี 17-24) ,ภาษา, การแต่งกาย, ที่อยู่อาศัย, ความเชื่อ เป็นต้น โดยท า

การรวบรวมข้อมูล รูปแบบ ลวดลาย ผ้าไทยวนในกลุ่มภาคเหนือตอนบนเชิงศิลปกรรมและอนุรักษ์จาก

เอกสาร ต าราและการลงพื้นที่ ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์ , ท าการจ าแนกประเภท และชนิดของ

ลวดลายและความเหมาะสมในการใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ , จัดท าส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนและ

คู่มือการใช้งาน ประกอบค าแนะน าการใช้งานอย่างเหมาะสม แผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อพัฒนาส่ือดิจิตอล

ลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการน าไปใช้ส่งเสริมการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยการทดลองน าส่ือดิจิตอลไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ท้องถิ่น, เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการสร้างส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ และ ท าการ

ประเมินผลความพึงพอใจ แก้ไขปรับปรุง น าเสนอต่อสาธารณะทั้งทางเอกสาร เพื่อให้เกิดความแพร่หลาย

ในการน าไปใช้งานทางด้านการออกแบบ 

 1.2 สรุปผลการจ าแนกลวดลาย ประเภท และชนิดให้เป็นหมวดหมู่   ในส่วนเนื้อหาของการ

จ าแนกลวดลาย ได้ท าการศึกษาในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบผ้าไทยวน จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) ส่วนหัวซิ่น 2) ส่วนตัวซิ่น 3) ส่วนเชิงซิ่นหรือตีนซิ่น รูปที่ 3   
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รูปที่ 3  โครงสร้างและรปูแบบผ้าไทยวน 

 

      ลวดลายบนผืนผ้าไทยวน   จากการศึกษาลวดลายผ้าใช้ลวดลายพื้นฐาน พัฒนาไปสู่ลวดลายที่มี

ความหมายเชิงสัญลักษณ์อันสืบเนื่องมาจากธรรมชาติ จินตนาการ ความเชื่อ อุดมคติ และความศรัทธา 

ลวดลายบนผืนผ้าจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงคติความเชื่อของผู้ทอผ้า ประกอบด้วย ลวดลายเรขาคณิต 

ลวดลายพรรณพฤกษา ลวดลายรูปสัตว์ และลวดลายในพิธีกรรม    

 1.3 ขั้นตอนการจ าแนกลวดลาย ประเภท และชนิดให้เป็นหมวดหมู่ 

      บันทึกภาพลวดลายที่น ามาท าต้นแบบส่ือดิจิตอล โดยท าการส ารวจ สัมภาษณ์ บันทึกภาพ 

ต้นแบบลายผ้าแม่ลาย  และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ท าให้ได้รูปแบบของแม่ลายที่น ามาท าส่ือดิจิตอล 

จากการลงพื้นที่ อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอดอยเต่า ผ้าในพระราชส านัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อให้ได้

ลวดลายท่ีถูกต้อง เหมาะสมมากที่สุด 

 การจ าแนกลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอแม่แจ่ม  คือ 1) ลายเจียงแสนน้อย 2) ลายเจียงแสนหลวง 

3) ลายโกมรูปนก 4) ลายโกมหัวหมอน  5) ลายกุดขอเบ็ด 6) ลายขันเสี้ยนส า 7) ลายขันแอวอู 8) ลาย

ขันสามแอว 9) ลายนกกุม 10) ลายนกนอนกุม 11) ลายนาคกุม 12) ลายหงส์บี้ 13) ลายหงส์ปล่อย 14)

ลายหละกอนก๋าง 15) ลายหละกอนน้อย 16) ลายหละกอนหลวง ดังรูปที่  4 
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รูปที่ 4  ลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอแม่แจ่ม  

 การจ าแนกลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอดอยเต่า คือ 1) จกดอยเต่าหลวงลุ่มน้ าแม่หาด  2) ลาย

เครือ  3) ลายแม่สุ่ม  4) ลายโกมขันกึ่ง  5) ลายโกมหงส์เครือโขงประตู  6) ลายโกมหลวง  7) ลายกุด  

8) ลายขันโคม  9) ลายงูเหลือม  10) ลายสายฟ้าลวงโกมกุญแจ  ดังรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5  ลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอดอยเต่า 

 การจ าแนกลวดลายผ้าไทยวนในราชส านัก  คือ 1) ไทยวนต่อตีนจกค า  2) ไทยวนต่อตีนจกค า

สลับไหมสี   3) ไทยวนตีนจกผสมไหม 1 4) ไทยวนตีนจกผสมไหม 2   5) ไทยวนตีนจกผสมไหม 3    6)

ไทยวนตีนจกผสมไหม 4  7) ไทยวนตีนจกผสมไหม 5  8) ไทยวนตีนจกผสมไหม 6  9) ลุนตยาต่อตีน

จกค า ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6  ลวดลายผ้าไทยวนในราชส านัก 
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2. ผลการพัฒนาส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ

การน าไปใช้ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

  ผลของการแปลงลวดลายให้เป็นส่ือดิจิตอล ท าการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อ

สร้างภาพจากการคัดลอกจากแม่ลายที่ได้คัดเลือก เพื่อสร้างลวดลายให้เป็น ภาพกราฟิกแบบ VECTOR  

(ภาพกราฟิกเวกเตอร์  อังกฤษ: VECTOR GRAPHICS) ซึ่งนักออกแบบจะสามารถน าลวดลายที่ได้ไปใช้

งานกราฟิกได้อย่างหลากหลาย เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ลวดลายผ้าไทยวนให้ยังคงอยู่ ดังรูปที่ 7   

 

 
รูปที่ 7 การแปลงลวดลายให้เปน็สื่อดิจิตอล 

3.ผลการพัฒนาลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

 หลังจากที่ท าการแปลงลวดลายจาก ลวดลายผ้าต้นฉบับแม่ลายและลวดลายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นส่ือ

ดิจิตอลแล้ว ขั้นตอนในการน าลวดลายไปใช้งานก็มีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะสืบทอด อนุรักษ์และพัฒนาต่อ

ให้มีการถูกน าไปใช้งานให้หลากหลายท้ังงานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานออกแบบกราฟิก 

  3.1 วิธีการใช้งานสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวน ดังรูปที่ 8 

 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกลวดลายโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการน าไปใช้งานแต่ละประเภท 

 ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกใช้กลุ่มสี โครงสีที่เหมาะสมกับงาน เพื่อสร้างแนวทางสีทางการออกแบบ 

 ขั้นตอนที่ 3 การประยุกต์ลวดลายเพื่อการใช้งานตามแนวความคิดของนักออกแบบ 

 

 
รูปที่ 8  วิธีการใชง้านสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวน 
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3.2 ต้นแบบลวดลายที่ได้รับการแปลงเป็นส่ือดิจิตอลท้ังหมด 

       ลวดลายที่ได้ท าการแปลงให้เป็นส่ือดิจิตอลทั้งหมดที่มีความสวยงามอยู่ในชั้นต้นแบบและ

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ จ านวนทั้งหมด 135 ลวดลาย ล้วนเป็นลวดลายที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท าสื่อ

เป็นอย่างมาก เนื่องจากลวดลายมีความละเอียด ซับซ้อน อีกทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันใน

แหล่งที่มาของต้นฉบับลวดลาย ท าให้เกิดคุณค่าภายในงานที่เป็นสื่อดิจิตอล 

  1) ลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอแม่แจ่ม เป็นลวดลายผ้าไทยวนที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด 

ประกอบไปด้วยต้นแบบลวดลาย 16 รูปแบบลาย ท าการพัฒนาในขั้นตอนที่  1 คัดเลือกลวดลาย ขั้นตอน

ที่ 2 คัดเลือกใช้กลุ่มสี โครงสี  จ านวน 32 รูปแบบลาย ดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 ลักษณะการแปลงใหเ้ปน็สื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอแม่แจ่ม 

 2) ลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอดอยเต่า สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผ้า ประกอบไปด้วย

ต้นแบบลวด 10 รูปแบบลาย ท าการพัฒนาในขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกลวดลาย ขั้นตอนที่  2 คัดเลือกใช้

กลุ่มสี โครงสี  จ านวน 94 รูปแบบลาย ดังรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 ลักษณะการแปลงใหเ้ป็นสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยยวน อ าเภอดอยเต่า 

3) ลวดลายผ้าไทยวนในราชส านัก  ถือเป็นอีกหนึ่งลวดลายผ้าไทยวนที่มีความสวยงามในแบบ

ชั้นสูง ประกอบไปด้วยต้นแบบลาย 9 รูปแบบลาย ท าการพัฒนาในขั้นตอนที่  1 คัดเลือกลวดลาย ขั้นตอน

ที่ 2  คัดเลือกใช้กลุ่มสี โครงสี  จ านวน 9 รูปแบบลาย ดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11 ลักษณะการแปลงใหเ้ป็นสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนในราชส านัก   

 การประยุกต์ลวดลายเพื่อการใช้งานตามแนวความคิดของนักออกแบบ โดยท าการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทอุปกโภค บริโภค เช่น กระเป๋า หมวก และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ดังรูปที่ 12 
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รูปที่ 12  การประยุกต์ลวดลายเพื่อการใช้งาน 

 3.3 จัดท าคู่มือการใช้งานเอกสารเผยแพร่งานวิจัย ได้จัดท าพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลเพื่อที่เตรียม

ไปทดสอบการใช้งานและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ทราบขอบกพร่องที่จะสามารถน ามาแก้ไขปรับปรุง

งานวิจัย 

 3.4 การทดลองการใช้ส่ือดิจิตอลในการการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลของการทดลองการน า

ลวดลายที่ได้จากการสร้างส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ไปใช้ทดลองร่วมในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากเนื่องจากความง่ายในการใช้งานและรูปแบบที่สามารถสื่อให้

เห็นถึงอัตลักษณ์ของไทยวนอย่างชัดเจน ท าให้เกิดความหลากหลายทางด้านรูปแบบของลวดลายบน

ผลิตภัณฑ์ 

4. สรุปผลความพึงพอใจในการสร้างส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์  

ตารางที่ 1  ผลประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อดิจิตอลผ้าไทยวนสร้างสรรค์กับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเชียงใหม่  จาก

ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการ ผู้รู้ นักปราชญ์ชุมชน จ านวน 20 คน 

ล าดับ ความพึงพอใจ x ̄ S.D. ผลประเมิน 

1 เนื้อหามีประโยชน์ในการน าไปใชใ้นงานออกแบบ 4.65 0.59 ดีมาก 

2 ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รบั 4.50 0.61 ดีมาก 

3 ความเหมาะสมของลวดลายที่น ามาใช้เป็นส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนใน

กลุ่มภาคเหนือ  

4.55 0.51 ดีมาก 

4 ความน่าใช้และความสวยงามของรูปแบบ   4.75 0.44 ดีมาก 

5 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานในปจัจุบัน 4.65 0.67 ดีมาก 

6 สามารถน าลวดลายไปประยกุต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 4.80 0.41 ดีมาก 

7 คู่มือการใช้งานง่าย   4.50 0.51 ดีมาก 
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ล าดับ ความพึงพอใจ x ̄ S.D. ผลประเมิน 

8 การน าลวดลายไปใช้เพื่อการอนุรกัษ์  ส่ือถึงเอกลักษณ์ของล้านนา เห็นว่ามี

ความเหมาะสมอย่างไรที่น ามาท าเป็นรปูภาพส าเร็จรูป 

4.70 0.57 ดีมาก 

9 ผลจากการทดลองน าสื่อดิจติอลไปใชใ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 4.70 0.47 ดีมาก 

10 ท้องถิ่นทิศทางการน าไปใช้กอ่ให้เกิดจติส านึกและเห็นคุณค่าของส่ิงที่เป็น

รากฐานวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุไทยวน 

4.45 0.69 ดี  

ค่าเฉล่ียรวม 4.62 0.54 ดีมาก 

 

 ตารางที่ 1 ความคิดเห็นพบว่า ส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อการน าไปใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  (x̄ = 4.62) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด

ด้านความพึงพอใจต่อส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ พบว่า เรื่องสามารถน าลวดลาย ไป

ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (x̄ = 4.80)  อยู่ในระดับดีมาก  รองลงมาคือความน่าใช้และความ

สวยงามของรูปแบบ (x̄ =4.75) น้อยที่สุดคือท้องถิ่นทิศทางการน าไปใช้ก่อให้เกิดจิตส านึกและเห็นคุณค่า

ของส่ิงที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยวน (x̄ =4.45)  

2. อภิปรายผลการศึกษา 

 ลวดลายส่ือดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของนัก

ออกแบบได้หลากหลายสาขา เช่น นักออกแบบส่ิงทอ  ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบ 

ภาพส่ือดิจิตอลสาขา ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากความง่ายของการน าลวดลายไปใช้ในโปรแกรมกราฟิก

ประเภทต่างๆ เช่น โปรแกรมกราฟิกตระกูล Adobe Photoshop illustrator in design  CorelDraw และ flash 

โปรแกรมตระกูล Microsoft  word  power point เป็นต้น สังเกตได้จากการตอบแบบสอบถามของนัก

ออกแบบ นักวิชาการ อีกทั้งยังประยุกต์ลวดลายให้มีสีสัน ตามความต้องการได้  ความเหมาะสมในการใช้

งาน ได้ท างานได้ท าคู่มือหรือค าอธิบายประกอบการเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่น าลวดลายไปใช้สามารถอ่าน

เนื้อหาความเป็นมาและความเหมาะสมในการน าลวดลายไปใช้งาน ความพึงพอใจในส่ือดิจิตอลลวดลาย

ผ้าไทยวนสร้างสรรค์จากกลุ่มต้องอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน ได้แสดงความคิดเห็นในเกณฑ์ดีมาก  เนื่องจาก

ความง่ายของการน าลวดลายไปใช้ในงานออกแบบด้วยต่างๆ สามารถประยุกต์ดัดแปลง เปล่ียนสีสันให้

เป็นไปตามลักษณะรูปแบบของงานออกแบบนั้นๆ  
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

นักเรียนโรงเรียน   โสตศึกษาอนุสารสุนทร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการ

พิมพ์ซิลค์สกรีน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน โดยผู้

ศึกษาได้ท าการศึกษาสื่อการเรียนรู้รูปแบบเดิม ไม่มีภาษามืออธิบาย และไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสื่อและผู้เรียน จึงเกิด

ปัญหานักเรียนไม่สามารถเข้าใจในสื่อการเรียนการสอนแบบเดิม จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ท่ีมีท้ังภาพและเสียงพร้อมวีดีโอบรรยาย โดยใช้หลักการออกแบบสมดุลท้ังแบบ

สมมาตรและอสมมารตรมาใช้ในการออกแบบ จากนั้นน าไปประเมินประสิทธิภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อท้ัง 3 ท่าน และ

ด้านเนื้อหา 1 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 3 ท่านมีระดับความคิดเห็นได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 หรือร้อยละ 85.60 มี

ระดับความคิดเห็นด้านสื่ออยู่ในระดับดี ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน มีระดับความคิดเห็นได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 

หรือร้อยละ 95.20 มีระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก เม่ือผ่านการประเมินและปรับปรุงแก้ไขจาก

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศึกษาจึงได้น าไปทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 12 คน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน จ านวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึง

พอใจ สรุปผลจากแบบทดสอบพบว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 40.83/71.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้คือ 70/70 ส่วนความพึงพอใจมีระดับความคิดเห็นได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 หรือร้อยละ 89.4 ซึ่งมีค่าความ

พึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การพิมพ์ซิลค์สกรีน นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน สื่อการเรียนการสอน

ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 

Abstract 

         The development of electronic book entitled “Silk Screen Printing Technology” for hearing impairment 

students, studying at Anusansunthorn School for the Deaf, Chiang Mai. The study aims at developing the electronic 

book entitled “Silk Screen Printing Technology” and exploring its effectiveness and satisfaction among those 

students. The researchers firstly studied the conventional instructive media which have no sign language explanation 

and therefore lack interaction between media and learners, obstructing the learning ability in this type of media 

among the learners. Consequently, this problem led to the development of this electronic book which is composed 

of explanatory images and videos. The conceptual design of this book is based on balance, both symmetry and 
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asymmetry. The book was then evaluated by three media specialists and one content specialist. The media specialists 

gave the scores with the average of 4. 28 or 85. 60 percent, which was good.  Meanwhile, the content specialist 

gave the scores with the average of 4. 76 or 95. 20 percent, which was every good. Having been evaluated and 

revised by the specialists, the book was then    re-examined its effectiveness and satisfaction by the twelve hearing 

impaired students who are in Matthayom 5. Accordingly, the 20 items pre-test and post-test questions, as well as 

the students’ satisfaction evaluative forms were used. The results showed that the effectiveness of this electronic 

book was at 40.83/71.66, higher than the set criteria, 70/70. Meanwhile, the average satisfaction score was at 

4. 47 or 89. 4 percent, suggesting that the students’ satisfaction towards the book was very good.  

Keywords: Electronic Book, Silk Screen printing, Student with Hearing Impairment, Instructional Media for People 

with Hearing Disabilities 

 

บทน า 

  การศึกษานั้นเป็นส่ิงที่มีความส าคัญต่อการการพัฒนาประเทศชาติและเปรียบเสมือนตัวบ่งชี้ความ

เจริญก้าวหน้าของประเทศในด้านต่างๆ และเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ

การศึกษาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย ตลอดจนเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาส าหรับผู้พิการ  

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถผู้พิการให้มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพเป็นหลัก สามารถน าไปประกอบ

อาชีพสร้างรายได้และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมโดยไม่เป็น

ภาระต่อผู้อื่นและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม โดยมีโรงเรียนประจ าที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ และหนึ่งในนั้น ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร

สุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะของการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นภาพประกอบการสอนและการ

ปฏิบัติเป็นหลัก เหตุเพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะเรียนรู้ทางสายตาและจดจ ารูปภาพ

ได้ดีกว่าการอ่านแบบท่องจ า วิธีการติดต่อส่ือสารจะใช้ภาษามือ ท าให้การเรียนรู้นั้นยากล าบากกว่าคนปกติ 

ส่ือการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นที่จะให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจบทเรียนมากขึ้น 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ต้องการส่ือการเรียน

การสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ “การพิมพ์ซิลค์สกรีน”เป็นหนึ่งในวิชาที่มีการ

จัดการเรียนการสอน และปัญหาท่ีพบ นักเรียนไม่สามารถเข้าใจในส่ือการเรียนการสอนแบบเดิมและได้รับ

ความรู้จากส่ือค่อนข้างน้อย เพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะจดจ าภาพเหมือนจริงหรือ มี

การปฏิบัติจริงๆ เท่านั้น (ประสงค์, 2553) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ภักดี (2547) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสุนทรียศาสตร์, นาฎยา (2549) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เรื่องประเภทของส่ิงพิมพ์ วิชาการออกแบบพาณิชย์ศิลป์ต้นฉบับส่ิงพิมพ์ ส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, กิติศักดิ์ (2553)  ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับส่ือ

ดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟในงานสร้างสรรค์ และ พจรณา (2555) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่องการใช้โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจากผลการวิจัยทั้งหมดพบว่าประสิทธิภาพในการเรียนการสอนหลังจากน าส่ือที่
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ได้รับการพัฒนาไปใช้นั้น มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียนและผู้สอนในระดับที่ดีขึ้น

อีกด้วย แต่จากงานวิจัยในอดีตยังไม่พบส่ือรายวิชาเกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึง

ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและเล็งเห็นความส าคัญในพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอกนิกส์ ชุดการ

พิมพ์สกรีน ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้เกิดส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจะมีการน าภาพ

ภาษามือวิดีโอเคล่ือนไหวมาประกอบกับการอธิบาย เพื่อแก้ปัญหาส่ือการสอนเดิมที่เป็นรูปแบบเก่ามี

ลักษณะ 2 มิติเป็นภาพนิ่งขาวด าเท่านั้น อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้พิการหรือผู้ที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมต่อไป 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน   ของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน 

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ  3. ฉากถ่ายภาพ  4. ขาตั้งกล้องแบบสามขา 

เครื่องมือแบบทดสอบ 

1. แบบประเมินผู้ เชี่ยวชาญด้านส่ือ ด้านเนื้อหา เพื่อหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่ ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน 

วิธีการศึกษา 

1.ศึกษาวิธีการรูปแบบและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและการสังเกตจากผู้เรียน ศึกษา

แนวทางงานวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน (อรวรรณ และคณะ,2556) 

2.ประเมินประสิทธิภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ก าหนดเกณฑ์การประเมินอยู่ด้วยกัน 5 ระดับ ตามความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยประเมินทั้งหมด 2 ด้าน คือด้านส่ือและเนื้อหา ด้านส่ือจะ

ประกอบไปด้วย การจัดวาง ตัวอักษร ภาพประกอบและ วิดิทัศน์ ส่วนด้านเนื้อหาจะประกอบไปด้วย 

เนื้อหา ภาพประกอบ วิดิทัศน์และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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3.การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน โดยวัดประสิทธิภาพกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

และ 5/3 โดยใช้แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ การทดสอบนั้นผู้ศึกษาได้ก าหนดให้มีการทดสอบอยู่ 2 ครั้ง 

คือก่อนและหลังเรียนด้วยส่ือ เพื่อหาประสิทธิภาพและผลต่างระหว่างก่อนและหลังเรียนของผู้ทดสอบ 

4. สรุปผลประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตาราง 

                                                        

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1.ศึกษาวิธีการรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

 จากการส ารวจรูปแบบการสอนวิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีนของอาจารย์ประจ าวิชา ปรากฏการใช้ส่ือ

การเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบเก่าและไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน อีกทั้งนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินจะมีปัญหาทางด้านการส่ือสาร จะเรียนรู้เมื่อได้เห็นภาพเหมือนจริงหรือ มีการปฏิบัติจริงๆ 

เท่านั้น ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์ปัญหา และได้ก าหนดแนวทางศึกษา โดยการจัดท าส่ือการเรียนการสอน

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นโดยเน้นรูปภาพและวิดีโอที่มีภาษามือประกอบและใช้แนวทางการ

ออกแบบในรูปแบบการจัดวางโดยเน้นความเป็นเอกภาพและความสมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetry 

Balance) ตามทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ (อรวรรณ และคณะ อ้างจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

, 2543) อีกทั้งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถกลับไปทบทวนเองได้ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์

สกรีน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 การหาประสิทธิภาพด้านสื่อของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้ศึกษาได้น าส่ือไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่าน 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีนของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการได้ยิน   

 

เรื่องที่ประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ค่าเฉลี่ย 

)xˉ ) 

1. การจัดวาง 3.60 4.40 4.40 4.13 ดี 

2. ภาพประกอบ 3.66 3.66 5.00 4.11 ดี 

3. ตัวอกัษร 3.75 4.50 4.50 4.25 ดี 

4. วีดิทัศน ์ 5.00 4.00 5.00 4.66 ดีมาก 

รวม 4.00 4.14 4.72 4.28 ดี 

  จากตาราง 1 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือทั้งหมด 3 ท่าน โดยรวมมีค่าเฉล่ีย

ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.28 หรือร้อยละ 85.60 อยู่ในระดับดี เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อจะปรากฏผล
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ดังนี้ 1) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นในด้านการจัดวาง  คนที่ 1 แสดงความ

คิดเห็นได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับดี คนที่ 2 และ 3 แสดงความคิดเห็นได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 

อยู่ในระดับดี โดยรวมด้านการจัดวางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 หรือร้อยละ 82.60 อยู่ในระดับดี  2) จาก

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นในด้านภาพประกอบ คนที่ 1 และ คนที่ 2 แสดงความ

คิดเห็นได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับดี ส่วนคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 อยู่

ในระดับดีมาก โดยรวมด้านภาพประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 หรือร้อยละ 82.20 อยู่ในระดับดี  

3) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นในด้านตัวอักษร  คนที่ 1 แสดงความคิดเห็นได้

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับดี คนที่ 2 และ 3 แสดงความคิดเห็นได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับ

ดีมาก โดยรวมด้านตัวอักษรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 หรือร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับดี 4) จากผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นในด้านวีดิทัศน์  คนที่ 1 และ 3 แสดงความคิดเห็นได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

5.00 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี โดยรวม

เรื่องวีดิทัศน์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 หรือร้อยละ 93.20 อยู่ในระดับดีมาก จากการวิเคราะห์ระดับความ

คิดเห็นเป็นรายข้อของผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือทั้งหมด 3 ท่านพบว่า ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 มีระดับความคิดเห็น

มากที่สุดได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 หรือร้อยละ 94.40 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 มี

ระดับความคิดเห็นได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 หรือร้อยละ 82.79 อยู่ในระดับดี และผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 มี

ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 หรือร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับดี 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างการจัดวางและภาพประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นเนื้อหาของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพซ์ิลค์สกรีนของนักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

 

เรื่องที่ประเมิน 

ระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  

แปลผล 

1. เนื้อหา 4.75 ดีมาก 

2. ภาพประกอบ 5.00 ดีมาก 

3. วีดิทัศน์ 4.66 ดีมาก 

4. แบบทดสอบกอ่นและหลังเรียน 4.66 ดีมาก 

รวม 4.76 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 2 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีนของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของอาจารย์ประจ าวิชาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.76 หรือร้อยละ 95.20 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อจะปรากฏผลดังนี้ 

1) ด้านเนื้อหามีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 4.75 อยู่ในระดับดีมาก 2) ด้านภาพประกอบมีค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 3) ด้านวีดีทัศน์มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 4.66 อยู่ใน

ระดับดีมาก 

4) ด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับดีมาก 

 จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเป็นรายข้อของอาจารย์ประจ าวิชา 1 ท่านพบว่า มีระดับความ

คิดเห็นด้านภาพประกอบมากที่สุดได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 หรือร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับดีมาก 

รองลงมา มีระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 หรือร้อยละ 95.00 อยู่ในระดับดีมาก 

และมีระดับความคิดเห็นด้าน วีดิทัศน์และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 หรือ  

ร้อยละ 93.20 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างวีดิทัศน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หน้าที่ 22 

 

3.การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 3 แผนภูมแิสดงคะแนนก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
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 จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการรับชมส่ือ มีประสิทธิภาพ 

40.83/71.66 จากเกณฑ์ 70/70 โดยประสิทธิภาพร้อยละค่าของคะแนนการทดสอบ    ก่อนเรียนมีค่า

เท่ากับ 40.83 และร้อยละของค่าคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 71.66 มีผลต่างได้

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 30.83 ตามของ (สุพิชฌาย์, 2545) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอก 

ถึงคุณภาพการสอนทั้งนักเรียนและครูผู้สอน รวมถึงกระบวนการจัดการสอนต่างๆ โดยผลคะแนนสอบ

หลังเรียนที่เพิ่มขึ้นนั้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจนว่าสามารถ

ช่วยให้ผลการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดีขึ้น 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1.ศึกษาวิธีการรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

 ผู้ศึกษาท าการออกแบบโดยการสเกตช์แบบร่างแบบหยาบและแบบละเอียดก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการจัดวางผู้ศึกษาได้จัดวางโดยเน้นความ

เป็นเอกภาพและความสมดุลแบบอสมมาตร ตามทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ (อารักษ์และคณะ, 

2543) ตัวอักษรจะประกอบไปด้วยหัวข้อและเนื้อหา ซึ่งรูปแบบหัวข้อจะก าหนดเป็นฟอนต์ที่ไม่เป็น

ทางการและขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ภาพประกอบจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ซิลค์สกรีน

โดยเลือกภาพที่มีความคมชัดและขนาดที่ใหญ่ ตามทฤษฎีหลักการใช้ภาพประกอบ (วันชัย และคณะ, 

2534)  

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา การ

พิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

 จากการที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน ผู้ศึกษาต้องการหาคุณภาพของส่ือที่ผลิตออกมาในด้านต่างๆ จากการประเมิน

ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ือและด้านเนื้อหา ได้ข้อสรุปดังนี้ 1) จากแบบประเมิน

ประสิทธิภาพด้านส่ือของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 หรือร้อยละ 85.60 

แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มี

ประสิทธิภาพด้านส่ือโดยรวมอยู่ในระดับดี 2) จากแบบประเมินประสิทธิภาพด้านเนื้อหาของอาจารย์

ประจ าวิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76 หรือร้อยละ 95.20 แสดงว่าหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีประสิทธิภาพด้าน

เนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก 

3. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน 

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

  จากการที่ผู้ศึกษาต้องการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 12 

คน ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการรับชมส่ือ มีประสิทธิภาพก่อนเรียน 40.83 และหลังเรียน 71.66 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 
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จากเกณฑ์ 70/70 โดย มีผลต่างได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 30.83 จะสังเกตได้ว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียน ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ วิชา การพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จึงสามารถช่วยให้นักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการได้ยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งตามทฤษฎีความหมายของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สุพิชฌาย์, 2545) นั้นกล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส่ิงที่บ่งบอกถึง

คุณภาพของการสอน คุณภาพของนักเรียนและผู้สอนรวมถึงกระบวนการต่างๆ ของการจัดการศึกษา จาก

ทฤษฎีดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินนั้นมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายเพื่อน าสู่ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1. จากเนื้อหาที่ในการบรรยายในส่ือการสอนค าศัพท์บางค ายังเป็นค าศัพท์เฉพาะ ไม่สามารถอธิบายได้

ด้วยภาษามือควรไปศึกษาหรือเรียบเรียงค าศัพท์ท่ีเป็นค าศัพท์เฉพาะโดยก าหนดภาษามือไว้เป็นเฉพาะค า 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในหลายวิชาอื่นๆที่ยังขาดแคลนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้ดีขึ้นเนื่องจากการสอนร่วมกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้

นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

       งานวิจัยสร้างสรรค์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบด้วยเทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้งท่ีมุ่งเน้นไปท่ี

การศึกษาและออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมงานศิลปะกับงานศิลปะจัดวาง ภายใต้แนวความคิด “อสูรกายในตัว

ฉัน” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ วิธีการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ของศิลปะจัดวางท่ีใช้เทคนิค

โปรเจคชั่นแมปปิ้ง 2) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบด้วยเทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้ง และ 3) สร้างองค์ความรู้

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ: อสูรกายในตัวฉัน มีขั้นตอนคือ 1) ศึกษาถึงหลักการออกแบบระบบ

ปฏิสัมพันธ์ของศิลปะจัดวางท่ีใช้เทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิง้จากท้ังศลิปินไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง

ผลงานและออกแบบการมีส่วนร่วมของผู้ชม 2) ศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ด้านเทคนิคโปรเจคชัน่

แมปปิ้งและโปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ 3) วิเคราะห์และอภิปรายผลงาน

ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ: อสูรกายในตัวฉัน โดยใช้การสัมภาษณ์สดร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของผู้ชมนิทรรศการ  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ชมงานศิลปะจัดวาง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามระดับการปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ 

ดังนี้  ผู้ชมแบบผู้ดู (Viewer as spectator) ผู้ชมแบบผู้เล่น (Viewer as player) และผู้ชมแบบมีส่วนร่วมและเป็น

องค์ประกอบหนึ่งของงานศิลปะจัดวาง (Viewer as performer) โดยมีรูปแบบในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ชมงาน 

(input) 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ รูปแบบสัมผัสโดยตรง เช่น การใช้มือสัมผัสควบคุม และรูปแบบไม่ต้องมีการสัมผัส เช่น 

การควบคุมด้วยเสียง การขยับร่างกาย 2) ดังนั้น เพื่อให้สัมพันธ์และสื่อความหมายของแนวความคิด: อสูรกายในตัวฉัน 

ผู้สร้างผลงานจึงได้ออกแบบงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบนี้ ให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วมและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานศิลปะ 

เลือกรูปแบบการควบคุมแบบไม่ต้องมีการสัมผัส คือ เม่ือผู้ชมยืนอยู่หน้ากล้อง จะเกิดภาพตัดของอวัยวะของผู้ชมซ้้าๆ 

บนตัวประติมากรรมสีขาว จากผลงานสร้างสรรค์นี้ ท้าให้ผู้ชมกลายเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมและเกิดประสบการ

สุนทรียะท้ังในเชิงบวกคือ พึงพอใจ ตลกขบขัน และในเชิงลบคือ ความน่ากลัว ผู้ชมเกิดประสบการณ์แปลกใหม่ใน

ปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะจัดวาง  และเข้าใจถึงแนวความคิดของงาน 3) การวิจัยครั้งนี้จะได้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ส้าหรับงานศิลปะจัดวาง องค์ประกอบของช่วงเวลาท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ชมงานศิลปะเข้ามามีส่วน

ร่วม สนใจอยากปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ  ตลอดจนได้กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบต่อไป 

ส าคัญ: ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ การปฏิสัมพันธ์ โปรเจคชั่นแมปปิ้ง 

Abstract 

 This creative arts research is the creation of interactive installation art of concept: monster me employing 

projection mapping technique. The main focus is on the interaction between art spectators and installation arts. Its 

objectives are 1) to study, collect, analyses the interaction design for interactive installation arts, 2) to create 

interactive installation art: monster me, 3) to acquire knowledge of creation of interactive installation art: monster 
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me. The research methods are 1) studying the interaction design principles from the installation arts created by both 

Thai and foreigner artists in order to apply to the project, 2) studying the interface design, projection mapping 

technique and its application, 3) analyzing and discussing the result of interactive installation art: monster me by 

live interviews and viewers’ behavior observations during art exhibition. 

      The research results found that 1) the types of art spectators can be divided into 3 levels according to the 

interaction level as follow; viewer as spectator, viewer as player, and viewer as performer. The input design can be 

divided into 2 categories as the contact input for example touch-control and the non-contact input such as voice-

control and body movement. 2) Therefore, to convey the concept: monster me, the researcher designed the system 

for the viewer as performer and be parted of artwork and utilized the non-contact input. When spectators stand in 

front of the camera, the crop picture of their body part will be projected repeatedly onto white sculpture. As a result, 

spectators experience new interaction against the interactive installation art creating aesthetic experience both positive 

feelings which are satisfied or funny and negative feeling which is scary. Finally, spectators appreciate in art concept. 

3) The research knowledge contributions are how to design the interaction system for interactive installation art, 

the time elements to encourage the engagement of art viewers along with the art process which is systematic and 

can be applied to interactive installation arts. 

Keywords:  Interactive installation art, Interaction, Projection mapping  

 

บทน า 

       ตั้งแต่อดีตวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการแสดงออกทางศิลปะ   รูปแบบผลงาน

ศิลปะตั้งแต่สมัยยุคหิน เช่น ภาพจิตรกรรมบนผนังถ้้า ได้พัฒนาเป็นจิตรกรรมบนกระดาษและผืนผ้าใบ

เมื่อมีการผลิตวัสดุประเภทกระดาษและผ้าใบเกิดขึ้น  เรื่อยไปจนถึงยุคของมีเดียอาร์ต ที่มีการผสมผสาน

เทคโนโลยีด้านภาพถ่าย วีดีโอ และภาพยนตร์ในงานศิลปะ   ทุกวันนี้ทั้งสองศาสตร์ที่ดูเหมือนจะแตกต่าง

กันกลับเชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยีกลายเป็นแรงขับเคล่ือนในการพัฒนารูปแบบผลงานทาง

ศิลปะ  ยุคสมัยของดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต ท้าให้งานสร้างสรรค์ไม่ได้จ้ากัดเพียงผืน

ผ้าใบ หรือการแสดงผลบนหน้าจอมอนิเตอร์ส่ีเหล่ียมเท่านั้น การพัฒนาของเทคโนโลยี อาทิเช่น 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเสมือนจริง (Augmented Reality) ยังท้าให้ผู้ชมงาน

ศิลปะสามารถเดินเสมือนเข้าไปในภาพยนตร์และมีการโต้ตอบกับส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ (ChangYong, 

Hyunil C., & Hyunggi, 2015) ถือได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ในวงการศิลปะ ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ชม

งานศิลปะ   

       ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โปรเจคชั่นแมปปิ้ง (Projection mapping) ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับ

ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ (Tanghom, 2558) ซึ่งโปรเจคชั่นแมปปิ้งนี้ คือ การฉายภาพจากเครื่อง

โปรเจคเตอร์ โดยอาจจะใช้ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ฉายภาพไปยังพื้นผิวของวัตถุซึ่งมีทั้งที่เป็นหลาย

ระนาบหรือสามมิติ  เพื่อสร้างพื้นที่ เสมือนจริงหรือ ความจริง เสริม ตามค้าศัพท์บัญญัติ โดย

ราชบัณฑิตยสถาน หลักการเบื้องต้นส้าหรับโปรเจคชั่นแมปปิ้ง ก็คือ การสร้างวัตถุเสมือนในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิกให้มีขนาด มิติ กว้างยาวเท่ากับวัตถุจริง จากนั้นก็ใส่สีสัน ภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ลงบน

วัตถุเสมือนที่สร้างขึ้นนั้น แล้วจึงฉายภาพนั้นยังวัตถุจริง (ChangYong, Hyunil C., & Hyunggi, 2015) 

ส่ิงที่ควรค้านึงถึง คือ การท้าให้ภาพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกฉายลงบนตัววัตถุจริงได้พอดี ต้องมี
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การค้านวณเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องโปรเจคเตอร์ เช่น เลนส์ดิสทอร์ชั่น, ความเข้มของแสง  มุมมอง

ของผู้ชม รวมถึงสภาพแวดล้อมในการฉายภาพเพื่อทดสอบความคมชัดของภาพด้วย  

       เทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้ง มักใช้ร่วมกับงานสถาปัตยกรรม (Architecture) การจัดงานคอนเสิร์ตและ

การแสดง (Concert and Performing arts) งานแสดงสินค้าต่างๆ (Events) นอกจากนี้ ยังมีการผสมผสาน

เทคนิคนี้เข้ากับการปฏิสัมพันธ์ (Interactive projection mapping) เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนในการ

ควบคุมพื้นที่เสมือนจริง ในขณะที่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ชมและเทคโนโลยี ผู้ชมจะรู้สึกมีส่วนร่วมใน

เนื้อหาของส่ืออย่างแน่นหนา ด้วยเหตุผลนี้ เทคโนโลยีโปรเจคชั่นแมปปิ้งเชิงโต้ตอบ จึงได้ถูกประยุกต์ใช้

งานโฆษณา รวมไปถึงงานนิทรรศการต่างๆ มากมาย เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างการจดจ้าให้กับ

กลุ่มเป้าหมายได้      

      ในวงการศิลปะ ก็นิยมน้าเทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้งเชิงโต้ตอบนี้มาใช้ โดยเฉพาะศิลปะจัดวาง 

(Installation arts) ที่มีลักษณะเป็นศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Arts) หรือ มโนทัศนศิลป์ (อติเทพ, 

2558) เรียกว่าเป็นศิลปะที่เน้นแนวความคิดมากกว่าความสวยงาม (EKim, 2011) และค้านึงถึง

ประสบการณ์ของผู้ชมเป็นส้าคัญ (TATE, n.d.) จะเห็นได้ว่า การสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ หรือ

ศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive Art) นี้ส่งผลให้เกิดศิลปะที่ข้ามศาสตร์ (Cross Discipline) ซึ่งศิลปินอาจ

ท้างานร่วมกับสถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ผู้ก้ากับภาพยนตร์ หรือศิลปินในสาขาต่างๆ  ท้าให้งานศิลปะจัด

วางเชิงโต้ตอบนี้ได้รับการตอบรับที่ดี ท้ังตัวศิลปินเองและตัวผู้ชมผู้มีประสบการณ์ร่วมกับงานศิลปะนั้นๆ  

(สมพร, 2554) 

      อย่างไรก็ตาม สมพร  รอดบุญ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ศิลปะปฏิสัมพันธ์นี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจในกลุ่ม

ของนักศึกษาศิลปะเท่าที่ควร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลปะที่ต้องใช้ปฏิสัมพันธ์จากผู้ดู งานศิลปะประเภทนี้มี

ความแตกต่างจากงานศิลปะทั่วๆ ไปที่งานศิลปะจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ดู เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

ภายใน คือ การโต้ตอบทางความรู้สึกหรือความคิดในแง่มุมต่างๆ แต่ศิลปะปฏิสัมพันธ์เป็นประเภทของ

ศิลปะที่ศิลปินมีความคิดและวัตถุประสงค์ให้ผู้ดูมีปฏิสัมพันธ์กับงานของศิลปินโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการมี

ปฏิกิริยาโต้ตอบกับงานทางกายภาพ เช่น การจับต้อง การกดปุ่ม การสัมผัสกับตัวงานด้วยวิธีการต่างๆ 

การเคล่ือนไหวไปในงาน  การใช้เสียง  หรือการมีส่วนร่วมกับงานที่เป็นไปตามก้าหนดของศิลปิน หรือ

ลักษณะของการสร้างสรรค์งานร่วมกับศิลปิน  ซึ่งก่อให้เกิดส่ิงใหม่หรือความหมายใหม่ให้กับงานของ

ศิลปิน งานประเภทศิลปะปฏิสัมพันธ์จะมีความสมบูรณ์และสัมฤทธิ์ผลได้ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ดูเป็น

ส้าคัญ (อติเทพ, 2558) 

       จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเข้าใจเทคนิคเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแสดงออกทาง

ศิลปะ อันได้แก่ โปรเจคชั่นแมปปิ้ง และการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ส้าหรับงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ

นั้นมีความส้าคัญ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ เทคนิคในการท้าโปรเจคชั่นแมปปิ้ง 

ข้อควรค้านึง  ศึกษาการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ และน้ามาใช้ประยุกต์ในงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ

และวิเคราะห์ผลที่ได้รับ การวิจัยครั้งนี้จะได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการออกแบบระบบ

ปฏิสัมพันธ์ส้าหรับศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ  พร้อมทั้งได้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ : อสูร

กายในตัวฉัน ที่มีการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแนวความคิดของศิลปิน  ตลอดจนได้

กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทนี้ต่อไป 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แบ่งการด้าเนินการออกเป็น 2 

กระบวนการคือ 

1.1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบด้วยเทคนิค

โปรเจคชั่นแมปปิ้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2559 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลด้านเทคนิค

ของโปรเจคชั่นแมปปิ้ง 

1.2. ก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน้ามาก้าหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์ดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

1.1.  

 

 

 

 

 นวคิดท    เก ย่วกบัการ

ออก บบส่วนต่อ ร สาน

 ูใ้  ้(User Interface) 

วิเครา   ์อ้ ู    

ออก บบ า ร่าง 

สรา้งสรรค ์ งาน ิ   จัดวางเ ิง

 ตต้อบ: อสูรกายในตวัฉนั 

จัดนิทรร การ 

การส ั า   ์  การสงัเกต 

รายงาน  การวิจัย 

  งาน ิ   จัดวางเ ิง

 ตต้อบดว้ยเทคนิค

  รเจค ัน่    ิ ง ตั ง ต่ 

 . . 2549 – 2559 

   งานวิจัยท ่เก ย่ว อ้ง 

 อ้ ู จากเอกสาร   งาน ิ      งานวิจัยท ่เก ย่ว อ้ง 

 อ้ ู ดา้นเทคนิค

  รเจค ัน่    ิ ง 

การวิเครา   ์ งาน ิ   จัดวางเ ิง ตต้อบ: อสูรกายในตวัฉนั 

 

2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบเรื่อง อสูรกายในตัวฉัน มีข้ันตอนดังนี้ 

2.1. ผู้วิจัยได้น้าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ผลงานศิลปะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน

การสร้างแบบร่าง ดังนี้ 

2.1.1. แนวทางในการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้กับงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบของตนเอง 

2.1.2. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการปฏิสัมพันธ์กับแนวความคิด 

3. วิเคราะห์และอภิปรายผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ: อสูรกายในตัวฉัน จากการสัมภาษณ์ผู้ชมและ

การสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้ชมในงานนิทรรศการ ที่จัดแสดงภายในอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 

 

  สั  ทธิ์ องงานสร้างสรรค์/  การวิจัย 

       จากการศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ เอกสาร ผลงานศิลปะ  และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องพบว่า ผู้ชมงานศิลปะจัดวาง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามระดับการปฏิสัมพันธ์กับงาน
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ศิลปะ ดังนี้ ผู้ชมแบบผู้ดู (Viewer as spectator) ผู้ชมแบบผู้เล่น (Viewer as player) และผู้ชมแบบมีส่วน

ร่วมและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานศิลปะจัดวาง (Viewer as performer) โดยมีรูปแบบในการออกแบบ

ส่วนติดต่อกับผู้ชมงาน (input) 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ รูปแบบสัมผัสโดยตรง เช่น การใช้มือสัมผัสควบคุม 

และรูปแบบไม่ต้องมีการสัมผัส เช่น การควบคุมด้วยเสียง การขยับร่างกาย  

       ขั้นตอนในการสร้างผลงานศิลปะ เริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแนวความคิด จากการศึกษาข้อมูล

ข้างต้นจึงมีแนวคิดให้ผู้ชมงานศิลปะจัดวางนี้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ในงาน และรู้สึกว่านี่คืองานศิลปะที่ตัวเองสร้างขึ้น เป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกความเป็นตัวตนของตัวเองได้ 

ดังนั้น เพื่ออธิบายความเป็นตัวตนของมนุษย์แต่ละคน ผู้วิจัยจึงได้น้าหลักการส้าคัญของการรื้อสร้าง 

(Deconstruction) ของเดอริกา (Jacques Derrida) คือ การวิเคราะห์การท้างานของคู่ตรงข้าม (binary 

opposition) มาใช้ โดยเชื่อว่า อัตลักษณ์ของมนุษย์แต่ละคนประกอบไปด้วยความดี-ความเลว ความดีคือ

ส่ิงที่น่าสรรเสริญ และความเลวคือส่ิงที่น่ารังเกียจ ความดีก็ปฏิเสธความเลว โดยถือว่าเป็นส่ิงแปลกปลอม 

แต่ก็จ้าเป็นต้องมีความเลวไว้เพื่อให้สร้างลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของความดีได้ เกิดเป็นแนวความคิด 

“อสูรกายในตัวฉัน” เพื่อตีแผ่และอธิบายความเป็นตัวตนของมนุษย์ออกมา 

       ขั้นที่ 2 การสร้างงานประติมากรรม จากแนวความคิด อสูรกายในตัวฉัน จึงน้าค้าว่า อสูรกาย มาใช้

เป็นคีย์เวิร์ดในการสร้างงานประติมากรรม ซึ่งค้าว่า อสูรกาย หมายถึง ส่ิงที่มีชีวิตที่มีลักษณะทางกายภาพ

ผิดแผกแตกต่างจากส่ิงที่เห็นตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่น่าเกลียด  มักจะถูกกล่าวถึงในต้านาน

หรือนิยายสยองขวัญ  สร้างความหวาดกลัว หรืออันตรายต่อมนุษย์   นอกจากการรับรู้ทางด้านรูปธรรม

แล้ว ในการรับรู้ของมนุษย์ อสูรกาย ยังส่ือถึงความชั่วร้าย อ้านาจมืด และยังใช้เรียกบุคคลที่มีพฤติกรรม

ชั่วร้ายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบประติมากรรม ได้ถูกข้อจ้ากัดทางเทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้ง

ก้าหนดให้รูปทรงต้องเป็นระนาบ ดังนั้น ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์

ศิลปะลัทธิบาศกนิยม (Cubism) เพื่อน้ามาใช้คล่ีคลายรูปทรงของมนุษย์ออกมาเป็นรูปทรงอิสระแบบมี

เหล่ียมมุม แสดงคุณค่าด้านความงามขององค์ประกอบศิลป์ที่จัดไว้ในแนวกรอบของรูปสามเหล่ียมคว่้าที่

อสมมาตรเพื่อสื่อความหมายถึงอสูรกายและความน่ากลัว ดังรูป 

 

                  

 

รู ท ่ 1 แบบคล่ี และแบบร่างประติมากรรม 
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รู ท ่ 2 แบบจ้าลองตัวประติมากรรม สร้างจากกระดาษแข็งสีขาว 

 

             ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์และการส่ือความหมาย จากแนวความคิด อสูรกาย

ในตัวฉัน (concept: Monster me) ที่ต้องการส่ือถึงสัจธรรมความเป็นตัวตนของมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เรามีสอง

ด้าน ท้ังด้านดีและด้านร้าย เมื่อเราเห็นลักษณะกายภาพด้านนอก ทุกคนจะเจอแต่ภาพดีของตน แต่ภายใน

อาจจะมีด้านร้ายซ่อนอยู่แฝงไว้ ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์ร่วมในงานนี้ จึงเลือกการเปรียบเทียบการส่องกล้อง

เหมือนกับการสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกอีกด้านของตนเพื่อให้สัมพันธ์กับแนวความคิดและมีนัยยะแฝงเร้น 

บางครั้งภาพที่ฉายบนตัวประติมากรรมก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบ เช่น น่ากลัว เสมือนกับการตีแผ่ตัว

จริงด้านมืดออกมา  และเปิดโอกาสให้ผู้ดูได้ทดลองเปล่ียนภาพอวัยวะเพื่อฉายลงบนตัวประติมากรรม 

การปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานจึงเป็นเรื่องของการค้นพบประสบการณ์ใหม่ และการค้นหานี้ยังเปรียบเสมือน

การค้นพบอีกด้านของตนเองอีกด้วย 

   
รู ท ่ 3 ภาพจ้าลองบรรยากาศระบบปฏิสัมพันธ์ และต้นแบบทดลอง 

 

     จากการศึกษาทฤษฎีของการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ท่ีค้านึงสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง เน้นการ

ใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นส้าคัญ  ไม่สามารถน้ามาหลักการดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้กับงานสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางได้ทั้งหมด เนื่องจากจุดประสงค์ในการออกแบบส่วนต่อประสาน

นั้นต่างกัน งานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบเป็นศิลปะเชิงแนวคิด สุนทรียะเชิงประสบการณ์จึงไม่จ้ากัดเฉพาะ

ความพึงพอใจของผู้ชมในเชิงบวกเพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงความรู้สึกในเชิงลบอีกด้วย ดังนั้น การ

ออกแบบส่วนต่อประสานส้าหรับงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ ด้านเทคนิคจะค้านึงถึงสภาพแวดล้อมในการ
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ติดตั้ง แต่ไม่จ้าเป็นต้องออกแบบให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย การออกแบบที่ซ่อนระบบการท้างาน จะท้าให้ผู้ชม

แปลกใจ สนใจ อยากค้นหา ทดลองและมีการโต้ตอบกับงานศิลปะมากขึ้น สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับ

ผู้ชม รวมทั้งการให้ความหมายใหม่กับงานศิลปะได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรยากเกินไปจนผู้ชมละความพยายาม

ในการค้นหาวิธีเล่น นอกจากนี้ในเชิงแนวคิด การออกแบบวิธีปฏิสัมพันธ์ควรออกแบบให้สัมพันธ์กับ

แนวความคิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ผลงานศิลปะจัดวางนี้ ได้เปรียบเทียบการปฏิสัมพันธ์แบบส่องกล้อง

ของผู้ชมกับการสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกอีกด้านของตน 

 

  
รู ท ่ 4 การติดตั้งงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ: อสูรกายในตัวฉัน 

 

    
รู ท ่ 5 ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการศิลปกรรม ณ เซน็ทรัลพลาซ่า พิษณุโลก 

 

        
รู ท ่ 6  ผู้ชมงานศิลปะมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะจัดวางเชงิโต้ตอบ 
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       จากการสัมภาษณ์ผู้ชมงานพบว่า ผู้ชมงานมีความสนใจ โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งมีความอยากรู้อยากเห็น 

และต้องการทดลองเล่นกับงานศิลปะ เช่น บางคนทดลองใช้ภาพจากไอแพดส่องกับกล้อง ผู้ชมส่วนใหญ่

พึงพอใจกับภาพอวัยวะตนเองปรากฏซ้้าๆ บนงานประติมากรรม ซึ่งถือองค์ประกอบหนึ่งของงานศิลปะ 

เห็นได้จากผู้ชมส่วนใหญ่เสนอแนะให้สามารถถ่ายรูปแล้วแชร์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 

       จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ชม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับงานศิลปะ สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ช่วงเวลา คือ 

1. ช่วงเวลาเล่นหรือค้นหา (Play time)   หรือเรียกว่า ช่วงกระบวนการเรียนรู้ เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชม

งานศิลปะค้นหาวิธีในการควบคุมและจับคู่กับผลการตอบสนองที่ได้ ในที่นี้ผู้ชมเปรียบเสมือนผู้

เล่นหรือตัวกระตุ้น และงานศิลปะเปรียบเสมือนตัวแสดงผล ในช่วงนี้ ผู้ชมจะมีอ้านาจในการ

ควบคุม เปลี่ยนกลไกกระบวนการ ล้าดับขั้น สถานการณ์ ผลที่ได้คือ การกระตุ้นความอยากรู้อยาก

เห็นให้มากขึ้น และถือเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะอย่างหนึ่งของผู้ชมได้  

2. ช่วงเวลาตอบสนอง (Response time) คือ ช่วงเวลาที่ผู้ชมงานศิลปะรับรู้และเข้าใจการตอบสนอง

ของระบบ ในช่วงนี้ ผู้ชมงานได้เรียนรู้การควบคุมระบบแล้ว และเริ่มทดลองควบคุมงานศิลปะ

อย่างมีแบบแผน รวมถึงการหาความหมายในงานศิลปะ 

3. ช่วงเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเล่น (Durational time) ช่วงนี้หมายถึงช่วงเวลาทั้งหมดที่ใช้ผู้ชมใช้ใน

การโต้ตอบกับผลงานศิลปะ ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับระดับความสนใจ และความพึงพอใจต่อผลงานศิลปะ

ของผู้ชม/เล่น หากพึงพอใจจะใช้เวลานานขึ้น 

     ดังนั้น เทคนิคในการออกแบบส่วนต่อประสานส้าหรับศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ ในช่วงที่ 1 จึงควร

ออกแบบให้เกิดประสบการณ์ใหม่ กระตุ้นความสนใจ และในช่วงที่ 2 การตอบสนองของระบบต้องมีการ

ตอบสนองที่ทันที  เพื่อให้ผู้ชม/เล่นไม่เกิดความสับสน เขินอายในการลองผิดลองถูกและละความสนใจไป 

โดยเฉพาะผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ และเมื่อผู้ชมรู้สึกถึงอ้านาจในการควบคุม ผู้ชมจะเริ่มเข้าใจแนวความคิดของ

ศิลปินที่ต้องการจะส่ือได้ ซ่ึงทั้งสองช่วงเวลานี้ จะส่งผลโดยรวมถึงช่วงเวลาที่ 3 ต่อไป 

 

สรุ   การวิจัย 

1. ผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สาระส้าคัญของการสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ

ด้วยเทคนิควีดีโอแมปปิ้งสามารถจ้าแนกส่ิงที่ควรค้านึงถึงก่อนการออกแบบสร้างสรรค์ได้ ดังนี้  

สภาพแวดล้อมในการติดตั้งงานศิลปะจัดวาง ระดับปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงาน รูปแบบของส่วนต่อประสาน

ผูใ้ช้ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิสัมพันธ์กับการส่ือความหมาย 

2. ผลของการสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ: อสูรกายในตัวฉัน เป็นงานศิลปะจัดวางโดยใช้

เทคนิค โปรเจคชั่นแมปปิ้งร่วมกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมแต่เป็นผู้สร้างสรรค์

ผลงานและเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานศิลปะ จากการสัมภาษณ์ความรู้สึกและสังเกตพฤติกรรมของผู้ชม

หลังจากที่เล่นโต้ตอบกับงานศิลปะได้รับการตอบรับที่ดี  ผู้ชมผู้มีประสบการณ์ร่วมกับงานศิลปะ  

3. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ : อสูรกายในตัวฉัน สามารถ

สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ได้ ดังนี้ รูปแบบของระบบปฏิสัมพันธ์ส้าหรับงานศิลปะจัดวาง อันได้แก่ การ
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เลือกระดับปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานและรูปแบบของส่วนต่อประสาน องค์ประกอบของช่วงเวลา 3 ช่วงเวลา

ที่จะส่งเสริมให้ผู้ชมงานศิลปะเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนได้กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบต่อไป 

 ้อเสนอ น  

1. ปัญหาด้านเทคนิคที่ควรค้านึง เรื่อง ข้อจ้ากัดของสถานที่ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความ

คมชัดของการฉายภาพ การซ่อนระบบติดตั้ง และการออกแบบให้เหมาะสมกับความสูงของ

ผู้ใหญ่และเด็ก 

2. ควรค้านึงถึงการเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

กิตติกรร  ร กา  

       การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องอสูรกายในตัวฉันนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน

ราชการและเอกชน ตลอดจนบุคคลหลายท่าน ทั้งบิดามารดา คณาจารย์ อันได้แก่ อาจารย์สมาพร คล้าย

วิเชียร อาจารย์ชญานิศ ชิงช่วง และอาจารย์เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์ ญาติสนิท มิตรสหายทุกท่าน ใน

ด้านความรู้ ค้าแนะน้า ก้าลังใจและช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ

ทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระส าคัญของ

ความเชื่อคนไทย เก่ียวกับความฝันท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ 2) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม และ 3) 

สร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสื่อผสม : ตัวแต่งฝัน มีขั้นตอน คือ 1) ศึกษาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสื่อผสม 3) การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง

ตัวแต่งฝัน โดยใช้ “Design Chart” เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วน มูลฐานทางศิลปะและหลักการทาง

ศิลปะของ ยีน มิทเลอร์ และทฤษฎีสีของโคบายาชิเพื่อวิเคราะห์ถึงสุนทรียภาพของสี อารมณ์ ความรู้สึกใน  ผลงาน

สร้างสรรค์ ตลอดจน ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การสื่อความหมายผ่านภาพสัญลักษณ์ท่ีปรากฎในความฝันตามความเชื่อคนไทย โดย

สามารถแบ่งสัญลักษณ์ ท่ีปรากฎในความฝันออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ ภาพอวัยวะภายในร่างกายหรือรูปลักษณ์ทาง

ร่างกาย ภาพข้าวของเครื่องใช้ ภาพสัตว์ ภาพ สถานท่ีต่างๆ ภาพดอกไม้ ภาพเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน และภาพ

ยานพาหนะ ซึ่งการสื่อความหมายผ่านภาพสัญลักษณ์ดังกล่าว สามารถ แบ่งประเด็นในการตีความได้ ดังนี้ ความรัก 

สุขภาพ โชคลาภ เกียรติยศ การเดินทาง การงาน การเงิน ญาติผู้ใหญ่ คู่ครอง และบุตรหลาน 2) การสร้างสรรค์ผลงาน 

ความฝันของผู้วิจัยมักจะเปน็ความฝันพยากรณ์ในความปรารถนาของตนเอง เป็นลางบอกเหตุว่า ผู้วิจัยจะสมปรารถนา ใน

สิ่งท่ีต้องการทุกประการ โดยฝันว่าปีนขึ้นท่ีสูง ไต่ภูเขา ขึ้นบันได บินได้หรือลอยได้ ด้วยเหตุนี้ บันได การขึ้นท่ีสูง การบิน 

ตลอดจน ภาพที่สื่อ ความหมายในด้านดีเป็นมงคล จึงปรากฎในผลงานสร้างสรรค์ตัวแต่งฝัน  

ค าส าคัญ: ตัวแต่งฝัน 

Abstract 

The Creative Arts Research of Dream Work aimed to 1) study, collect, analyze, and synthesize the beliefs 

of Thais regarding dream and translate them into symbols, 2) create mixed media paintings,  3 ) establish the 

knowledge of creative mixed media paintings: Dream Work. The research methods are 1) studying the relevant 

knowledge and identifying research framework, 2) creating mixed media paintings, 3) analyzing the creative mixed 

media paintings by using “Design Chart” to find “T” value of relationship between elements of art and principles 

of art of Gene Mittler’s theory, Kobayashi’s color theory to analyze the aesthetics of color, mood and tone of 

creative artworks, along with Edmund Burke Feldman’s theory of arts criticism. 

 The research results found that 1) the semiotics of symbols of dream according to Thais’ beliefs can be 

categorized as follows; the images of organs and human body, tools and equipment, animals, places, flowers, normal 

situations in daily life, and vehicles. The images as stated before can be translated as the meaning of love, luck, 

fame, itinerary, work, money, relatives, lovers, and children, 2) The creative artwork of dream of researcher mostly 

expresses the self-ambition. The dream is about climbing a mountain, ladders, flying or floating, and it forecasts 
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that the researcher would achieve in desired things. As a result, the images of highest point, flying, and other images 

which counted as good luck are illustrated on creative artwork of Dream Work. 

Keywords: Dream Work 

 

บทน า 

ความฝันเป็นกระบวนการท างานทางจิตอย่างหนึ่งที่รับรู้เป็นภาพในขณะที่เราหลับ ซึ่งความฝันนี้

เป็นส่ิงที่ผูกพัน กับวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างช้านาน ผูกพันกับผู้คนทุกชนชั้นวรรณะ ตั้งแต่พระราชาจนถึง

สามัญชน พระราชาใช้ความฝัน เป็นเครื่องชี้บอกการสร้างบ้านแปงเมือง นักปราชญ์ใช้ความฝันเป็นแนวคิด

แห่งชีวิต ศิลปินใช้เรื่องราวของความฝันเป็น แนวทางสร้างสรรค์ผลงาน นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ใช้ความ

ฝันในการรักษาผู้ป่วยทางจิต 

ชาวตะวันตกได้ให้ความส าคัญกับความฝันเป็นอย่างมากโดยมีการท าวิจัยเขียนเป็นต ารา 

ตลอดจนมีการบันทึก ไว้เป็นหลักฐาน ดังเช่น )พูลหลวง, 2534)   

ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ฝันว่า ท่านตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงคน

ร้องไห้ เมื่อ ท่านเดินเข้าไปดูในห้องโถงเห็นโลงศพคลุมด้วยธงชาติ ท่านจึงถามทหาร

ยามว่าเป็นศพใคร ทหารยาม ตอบว่า ศพของท่านประธานาธิบดี  ซึ่งก็คือตัวท่านเอง 

หลังจากฝันไม่กี่วันประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ก็ถูกคนร้ายยิงตายในโลงละคร  

นอกจากนี้  ความฝันที่โด่งดังและแม่นย ามากที่สุด ก็คือ ความฝันของ จูเลียส ซีซาร์ ซ่ึง

ฝันว่า ถูกท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต ในวันรุ่งขึ้นท่านก็ถูกรุมแทงใน รัฐสภาจนเสียชีวิต 

นอกจากนี้ ซิกมันต์ ฟรอยด์ และคาร์ล จุง ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและแพทย์ ได้ท าการศึกษา เรื่อง

ความฝัน โดย ซิกมันต์ ฟรอยด์ กล่าวว่า ความฝันเป็นเรื่องของความปรารถนาหรือความต้องการที่ถูกเก็บ

ซ้อนกดดันเอาไว้ในส่วนของ จิตใต้ส านึก ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์ตามความ ปรารถนาที่เก็บ

ซ่อนไว้ )กิติกร, 2549) และคาร์ล จุง กล่าวว่า ความฝันเป็นการ ชดเชยทางจิตใจของผู้ฝัน ภาพที่ปรากฏ

เป็นการระบายความเก็บกด  ซึ่งความฝัน นั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเรายามตื่น และสามารถแก้ปัญหาให้

เราในหลายๆ ประเด็นได้ )วารีญา, 2544) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความฝันของคนเรานั้น เป็นการสนอง

ความต้องการหรือความ ปรารถนาที่แอบซ่อนไว้ในใจ โดยปรากฏออกมาเป็นภาพเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ใน

ฝัน อภิศักดิ์ ใจทัต )2553) กล่าวว่า ความฝันเป็นการแสดงออกโดยธรรมชาติ เป็นการแสดงออกถึงความ

ในใจของมนุษย์ และเป็นการระบายออกทางอารมณ์ ท่ีเก็บกดไว้ 

ความฝัน ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาใช้ค าว่า “สุบินนิมิต” ซึ่งปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก เช่น 

สุบินนิมิตของ พระนางสิริมหามายาตอนตั้งพระครรภ์ ปัญจมหาสุบินนิมิตของพระพุทธองค์ก่อนการ ตรัส

รู้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความฝันมี ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยมทาง 

ศาสนามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยก่อให้เกิด การสร้างสรรค์ ความรู้สึกนึกคิด พระพุทธ ศาสนา 

ได้กล่าวถึงมูลเหตุของความฝันไว้ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตร นิกาย ภาค 3 หน้า 86  และ

คัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ภาค 2 หน้า 133 ได้อธิบายเหตุแห่งฝันไว้ 4 ประการ คือ 

)ประคม ชีวประวัติ อ้างถึงใน อภิศักดิ์, 2553) 
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1. ธาตุก าเริบ คือฝันเพราะธาตุทั้งส่ีในร่างกายไม่สมดุล เช่น ไม่สบาย รับประทานอาหารมาก

เกิน คิดวิตก กังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นความฝันที่โลดโผนจับต้นชนปลายไม่ถูก 

2. จิตนิวรณ์ คือฝันเพราะวิตกกังวลหรือมีความผูกพันกับใครคนใดคนหนึ่ง 

3. เทพสังหรณ์ คือฝันเพราะมีเทวดามาเข้าฝัน เพื่อมาบอกเหตุร้าย เหตุดี  

4. บุพพนิมิต คือฝันเพราะอ านาจของกุศลและอกุศลที่ตัวเองได้กระท ามา ทั้งในอดีตชาติ และ

ชาติปัจจุบัน เป็นลางที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์จริง  

วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม )2544) กล่าวว่า อิทธิพลของความฝันจะมีมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่ กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ถ้าบุคคลใดฝันดีก็จะมีอารมณ์แจ่มใส ถ้าฝันร้ายก็จะมีความวิตกกังวล 

อารมณ์ขุ่นมัว ซึ่งใน สมัยก่อนความฝันมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปุโรหิตของ

พระราชาต้องรอบรู้ในศาสตร์ท านายฝันและ จะต้องรู้อย่างลึกซึ้ง เพราะถ้าท านายผิดจะต้องรับพระราช

อาญา นอกจากนี้ ในวรรรณคดีไทยได้กล่าวถึงเรื่องความฝัน หลายเรื่อง เช่น ขุนช้างขุนแผน ซึ่งตอนหนึ่ง

กล่าวถึงความฝันของนางเทพทองไว้ดังนี้ )กิติกร, 2549) 

   ฝ่ายนางเทพทองนั้นนอนหลับ พลิกกลับก็เพ้อละเมอฝัน 

ว่าช้างพลายตายกลิ้งตล่ิงชัน  พองขึ้นหัวนั้นเน่าโขลงไป 

ยังมีนกตะกรุ่มหัวเหม่   บินเตร่เฮ่มาแต่ป่าใหญ่ 

อ้าปากคาบช้างแล้ววางไป  เข้าในหอกลางที่นางนอน 

ในฝันนั้นว่านางเรียกนก  เชิญเจ้าขรัวหัวถกมานี่ก่อน 

นางคว้าได้เจ้าตัวหัวกล้อน  กอดนอนกับช้างอย่างสบาย 

  ยศ สันตสมบัติ )2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความฝัน พบว่า ความฝันเป็นหนทางที่น าเราไปสู่ 

ความเข้าใจใน กระบวนการท างานของจิตไร้ส านึก การแปลความฝันสัญลักษณ์ความหมายที่แฝงเร้น อยู่ใน

ความฝันกลายมาเป็นพื้นฐาน ของการแปลระบบสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ใน เทพนิยาย 

พิธีกรรมทางศาสนาของนักมานุษยวิทยารุ่นต่อๆ มา และสามารถน าความฝันมาวิเคราะห์ ใช้เป็นทฤษฎีจิต

บ าบัดได้ ดังนั้น ความฝันจึงเป็นกระบวนการท างานของจิตไร้ ส านึก ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความในใจ

ของมนุษย์เพื่อระบายออกอารมณ์ที่เก็บกดเอาไว้ โดยมีการแปลภาพสัญลักษณ์ และความหมายที่แฝงเร้น

อยู่ในความฝัน 

 เรื่องของความฝันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องที่มนุษย์แทบทุกคนจะต้องประสบ ไม่เว้น

แต่ละวัน ดังที่ พระศรีสุทธิวงศ์ )อ้างถึงใน อภิศักดิ์, 2553)  ได้กล่าวไว้ว่า ส่ิงที่เรา ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ไม่

เคยพบ สถานที่ๆ เราไม่เคยไป เราอาจรู้ได้ เห็นได้  ไปได้ ในเวลาฝัน  ผู้วิจัยก็ ประสบกับการฝัน

เช่นเดียวกับทุกคน ฝันดีบ้าง ฝันร้ายบ้าง ถ้าสามารถก าหนดความฝันได้  ผู้วิจัย ต้องการฝันว่า ตนเองได้

พบแต่สิ่งดีงาม พบแต่ความสุข ความเจริญ ซึ่งความต้องการของผู้วิจัยนี้ตรง กับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิก

มันต์ ฟรอยด์ ที่กล่าวว่า ความฝันเป็นเรื่องของความ ปรารถนา หรือความต้องการที่เก็บซ้อนกดดันเอาไว้

ในส่วนของจิตใต้ส านึก ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์ตาม ความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้ )กิติกร , 

2549) คาร์ล จุง ยังได้กล่าวสนับสนุนฟรอยด์ว่า ความฝันเป็น การชดเชยทางจิตใจของผู้ฝัน ภาพที่ปรากฏ

เป็นการระบายความเก็บกด ซ่ึงความฝัน นั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเรายามตื่น )วารีญา, 2544) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระส าคัญทาง
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ความเชื่อของ ไทยเกี่ยวกับความฝันที่บรรพบุรุษถ่ายทอดออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ แล้วน าภาพสัญลักษณ์

ที่ได้จากศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ สังเคราะห์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เรื่อง “ตัวแต่งฝัน ”ซึ่ง

ผู้วิจัยต้องการตกแต่งความฝันของตนเองให้ ได้พบแต่สิ่งดีงามและความสุข การวิจัยครั้งนี้จะได้องค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของไทยเกี่ยวกับความฝันอันน าไปสู่ การอนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าทางภูมิปัญญาไทย 

พร้อมท้ังได้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะจากการน าภาพสัญลักษณ์ตามความเชื่อ ของคนไทยที่ส่ือถึงการพบแต่

ส่ิงดีงาม ความสุข ตลอดจนได้กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการ  ศึกษาด้าน

ศิลปกรรมอันน าไปสู่แนวทางการพัฒนาทางด้านศิลปกรรมให้แก่วงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) 

ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระส าคัญของความเชื่อคนไทยเกี่ยวกับความฝันที่ถ่ายทอดออกมา

เป็นภาพสัญลักษณ์ 2) สร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมส่ือผสม : ตัวแต่งฝัน และ 3) สร้างองค์ความรู้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือผสม : ตัวแต่งฝัน ผู้วิจัยได้จ าแนกวิธีการด าเนินงานวิจัยออกเป็นขั้นตอน

ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งการ

ด าเนินการออก เป็น 2 กระบวนการ ดังนี้คือ 

1.1 การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ ยวกับความฝัน 

ได้แก่ ความฝันตามคติไทย ทฤษฎีจิตวิเคาระห์ของซิกมันต์ ฟรอยด์ ทฤษฎีความฝันของคาร์ล กุสตาฟ จุง 

แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้แก่ ทฤษฎีการรับรู้ภาพ ทฤษฎีสีของโคบายาชิ สีตามความ

เชื่อของคนไทย ทฤษฎีสีมันเซลล์ อิทธิพลของสีที่มีต่ออารมณ์ ความรู้ สึก กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน ามา

ประมวลสรุป เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์  

2. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือผสม : ตัวแต่งฝัน ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์

เรื่องตัวแต่งฝัน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์การส่ือความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏในความฝัน

มาใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงาน  

 2.2 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง 

ตามล าดับ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้คือ 

   2.2.1 ตั้งประเด็นค าถามกับตนเองว่า ต้องการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความฝันอย่างไร 

และต้องการ สร้างสรรค์ผลงานตัวแต่งฝันอย่างไร 

  2.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบผู้วิจัยใช้ “Design Chart” ของ ยีน มิลเลอร์ เพราะสามารถ

แสดงให้ เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการจัดองค์ประกอบ และเพื่อหาการส่ือความหมายด้านอารมณ์ ความรู้สึก

ของสี ผู้วิจัยจะน าทฤษฎีสี ของ โคบายาชิ มาใช้ในการวิเคราะห์ถึงสุนทรียภาพของสี อารมณ์ ความรู้สึกใน
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ผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนใช้ทฤษฎีการ วิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์สาระส าคัญของการส่ือความหมายผ่านภาพ

สัญลักษณ์ที่ปรากฎ ในความฝันตามความเชื่อคนไทย สามารถจ าแนกสัญลักษณ์ที่ปรากฎในความฝัน

ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ ภาพ อวัยวะภายในร่างกายหรือรูปลักษณ์ทางร่างกาย ภาพข้าวของ 

เครื่องใช้ ภาพสัตว์ ภาพสถานที่ต่างๆ ภาพดอกไม้ ภาพเรื่อง ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และภาพยานพาหนะ 

ซึ่งการส่ือความหมายผ่านภาพสัญลักษณ์ดังกล่าว สามารถแบ่งประเด็นใน การตีความในประเด็นส าคัญๆ 

ดังนี้คือ ความรัก สุขภาพ โชคลาภ เกียรติยศ การเดินทาง การงาน การเงิน ญาติผู้ใหญ่ คู่ครอง และบุตร

หลาน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์การสื่อความหมายผ่านภาพสัญลักษณ์ท่ีปรากฎในความฝนั 
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ื่อ
น

 

บ
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ร/
ห
ล
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โกนผม √      √  √      

ผมร่วงเป็นหย่อมๆ  √  √           

ตัวใหญ่ขึ้น   √ √           

เป็นฝ ี √    √    √ √  √   

ปากเปือ่ย  √        √   √  

ทาลิปสติกที่ปาก 

)ผู้หญิงฝัน)  
√    √         

 

ทาลิปสติกที่ปาก

)ผู้ชายฝัน)  
 √  √           

คนอื่นแลบลิ้นปลิ้นตา 

ใส ่
  √ √      √     

โดนตัดล้ินหรือกัดล้ิน 

ตัวเองจนขาด 
              

เล็บ )ผู้หญิงฝันและ  

ก าลังตั้งครรภ์) 
√      √       √ 

ฟันกรามด้านบนหัก  √         √    

ฟันกรามด้านล่างหัก  √         √    

ฟันซ่ีไหนก็ได้ไม่ใช่

ฟัน กรามหัก 
 √  √           

ฟันซ่ีใหม่งอกขึ้นมา  √  √           

ฟันโยก  √    √    √ √    

โดนตัดคอ √        √      

นิ้วมือขาด  √            √ 

เนื้อตัวเองถูกฉีก √    √          

ถูกแทง √        √      
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ตารางที่ 1 (ต่อ) วิเคราะห์การสื่อความหมายผ่านภาพสญัลักษณ์ท่ีปรากฎในความฝนั 
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สวมบทนายต ารวจใช้ 

กุญแจมือกับผูร้้าย 
  √            

กาน้ าใหม่และก าลัง 

เดือด  
√           √   

กาน้ าโกโรโกโสก าลัง 

เดือด 
 √        √     

กรรไกรก าลังตัดแบ่ง 

บางส่ิงอยู่ 
√         √     

กรรไกรหัก  √          √   

กรรไกรวางอยู่นิ่งๆ   √       √     

กระปกุออมสิน √         √     

กระถาง √    √       √   

กระถางต้นไม้แตก

เป็นชิ้นๆ 
 √        √     

กระทะ  √  √           

กระดาน √    √          

ป้ายประกาศ   √       √     

กระบี ่ √    √          

ก าลังลับคม กระบีใ่ห้

คม 
√    √          

ก าลังห้ิวกระเป๋า √        √      

กระเปา๋หลายใบ   √     √       

กีตาร ์ √    √          

ก าลังเล่นกีตารอ์ย่าง 

เมามัน 
  √       √     

เก้าอี ้ √       √       

กาว   √      √      

กาวหกใส่ตัว  √          √   

เดินบนก้อน กรวด

เปล่าๆ 
  √ √           

ตาบอด  √             

กระสุนปืน   √ √       √  √  

โดนยิง   √   √         

กุญแจมือ      √         

คนอื่นโดนใส่กุญแจ

มือ 
√       √       
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ตารางที่ 1 (ต่อ) วิเคราะห์การสื่อความหมายผ่านภาพสญัลักษณ์ท่ีปรากฎในความฝนั 

ฝันว่า/ฝันเห็น 
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แมวสีด า   √ √           

แมวสีขาว  √             

ได้ขี่เสือ หรือ สิงโต 

)ผู้ชาย)  
√      √  √      

ได้ขี่เสือ หรือ สิงโต 

)ผู้หญิงก าลัง

ตั้งครรภ์)  

√              

เสือหรือสิงโตวิ่งไล่กัด  √    √      √   

นก √    √    √      

นกอินทรบีินเข้ามาจิก   √ √     √      

นกนางนวล √    √       √  √ 

แมวน้ า   √         √   

ตะกวด √              

พญานาค หรอื มังกร √    √  √  √      

หงส์ก าลังว่ายน้ าอยู่ใน

บึง 
√    √    √ √     

ถ้ า  √  √     √   √   

แสงสว่างที่ทางออกถ้ า   √  √          

ถนน   √     √     √  

การลงโทษอย่าง 

โหดร้ายในขุมนรก 
√    √          

บ้านตัวเอง √    √       √   

วัด √    √ √   √      

ซากโบราณ √    √          

ป่าไผ่   √ √           

ทุ่งนา  √    √         

พลับพลาพระ ที่นั่ง √        √      

สวรรค ์ √    √ √         

ภูเขา   √ √        √   

ป่า √           √ √  

โรงพยาบาล   √ √           

โรงแรม √           √   

ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ √    √          

ศาลา   √ √           
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ตารางที่ 1 (ต่อ) วิเคราะห์การสื่อความหมายผ่านภาพสญัลักษณ์ท่ีปรากฎในความฝนั 

ฝันว่า/ฝันเห็น 
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ได้เข้าไปปลดทุกขใ์น 

ห้องน้ าที่สะอาด 
√        √ √   √  

สวน √    √ √   √      

ทะเลก าลังมีคล่ืนยักษ์

พัด กระหน่ า 
  √       √     

แช่อยู่ในน้ า ทะเล แม่น้ า   √    √ √         

เกาะ √    √          

ก าแพง √    √  √  √      

ท่าเรือ   √     √       

ปราสาท หรือ 

พระราชวัง 
√      √        

ฟาร์มปศุสัตว ์ √    √    √ √     

โรงภาพยนตร ์   √            

ภูเขาไฟ  √          √ √  

ต้นกัลปพฤกษ์ √    √    √      

ต้นบัว      √         

ช่อดอกไม ้ √    √          

ช่อดอกไม้เห่ียว   √   √         

ดอกไม ้ √    √       √  √ 

ดอกซ่อนกล่ิน  √  √           

ดอกราตร ี √           √  √ 

ดอกลาเวนเดอร ์ √           √   

ดอกกุหลาบ √           √   

กุหลาบในสวนหรือ

ใน แจกัน 
√           √   

คนรักถอืดอกกุหลาบ 

มาให้ 
√           √   

กุหลาบเหี่ยวแห้ง  √  √           

ดอกหางนกยูง  √          √   

ดอกดาวเรอืง  √  √     √ √  √   

ดอกมะล ิ √    √ √      √   

ดอกบานไม่รู้โรย √          √ √   

ดอกทานตะวัน √        √ √  √   

ต้นโพธิ ์ √    √  √  √      

กล้วยไม ้ √    √        √  
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2. ผลของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือผสม: ตัวแต่งฝัน  
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Color 

Hue 
 

✓ 

(#1) 
   

✓  

(#2) 

 

Intensity  
✓ 

 (#3) 
   

✓ 

(#4) 

✓ 

(#5) 

Value        

Value 

(Non-

Color) 

     

  

Line 
✓ 

(#6) 

✓ 

(#7) 
   

✓ 

(#8) 

✓ 

(#9) 

Texture        

Shape/ 

Form 
     

 ✓ 

(#10) 

Space 
✓ 

(#11) 
    

✓ 

(#12) 

✓ 

(#13) 
 

รูปที่ 1 ตัวแต่งฝนั No1 และการวิเคราะห์โดย Design Chart เพื่อวเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างสว่นมูลฐานทาง ศิลปะ และ

หลักการทางศิลปะของ ยีน มิทเลอร์ 

  

รูปที่1 อธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ “ตัวแต่งฝัน No1” 

จุดตัด ที่ (#1) (#2) ส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้สีเพื่อเน้นสร้างให้เกิดความเคล่ือนไหว จุดตัดที่ (#3) 

(#4) และ(#5) สีของเส้นท า ให้เกิดรูปร่างรูปทรง จังหวะ และความเคล่ือนไหวขึ้น จุดตัดที่ (#6) ถึง 

(#9) ลักษณะของเส้นท าให้เกิดความสมดุลในภาพ เน้นภาพให้มีจุดเด่น มีความเคล่ือนไหว และสัดส่วน   

จุดตัดที่ (#11) ถึง (#13)  ที่ว่างท าให้เกิดความสมดุล สัดส่วน และความเคล่ือนไหว 
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รูปที่ 2  การวิเคราะห์การสื่อความหมายของสี อารมณ์ ความรู้สึกในผลงานสร้างสรรค์ โดยทฤษฎสีีของโคบายาชิ ซึ่ง

อยู่ในชุดสี Dynamic สื่อถึงพลังและการเคล่ือนท่ี 

รูปที่ 2 สรุปได้ว่า เมื่อน าผลงานสร้างสรรค์ “ตัวแต่งฝัน No1” มาหาการส่ือความหมายด้าน

อารมณ์ ความรู้สึกของสี พบว่า ผลงานชิ้นนี้อยู่ในกลุ่มสี Dynamic และ Dynamic ของ Five-Color Image 

Scale ตามทฤษฎีสี ของโคบายาซิ ท่ีส่ือความหมายเกี่ยวกับพลัง การเคล่ือนที่  
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รูปที่ 3 ตัวแต่งฝัน No4 และการวิเคราะห์โดย Design Chart เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างสว่นมูลฐานทาง 

ศิลปะ และหลักการทางศิลปะของ ยีน มิทเลอร์ 
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รูปที่3 อธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ “ตัวแต่งฝัน No4” 

จุดตัด ที่ (#1) (#2) สะท้อนให้เห็นถึงการใช้สีเพื่อเน้นและสร้างให้เกิดสัดส่วนในภาพ จุดตัดที่ (#3) ถึง 

(#6) รูปร่างรูปทรงในภาพท าให้ เกิดความสมดุล จุดเด่น มีความเคล่ือนไหว และสัดส่วน จุดตัดที่ (#7) 

ถึง (#9) ที่ว่างท าให้เกิดความสมดุล จุดเด่น และสัดส่วน 

 

รูปที่ 4  การวิเคราะห์การสื่อความหมายของสี อารมณ์ ความรู้สึกในผลงานสร้างสรรค์ โดยทฤษฎสีีของโคบายาชิ ซึ่ง

อยู่ในชุดสี Dynamic สื่อถึงพลังและการเคล่ือนท่ี 

รูปที่ 4 สรุปได้ว่า เมื่อน าผลงานสร้างสรรค์ “ตัวแต่งฝัน No4” มาหาการส่ือความหมายด้าน

อารมณ์ ความรู้สึกของสี พบว่า ผลงานชิ้นนี้อยู่ในกลุ่มสี Dynamic และ Vibrant ของ Five- Colour Image 

Scale ตามทฤษฎีสี ของโคบายาซิ ที่ส่ือความหมายเกี่ยวกับพลัง การเคล่ือนที่ ความสดใส การส่ันสะเทือน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์สาระส าคัญของการส่ือความหมายผ่านภาพสัญลักษณ์ที่

ปรากฎ ในความฝันตามความเชื่อคนไทย สามารถจ าแนกสัญลักษณ์ที่ปรากฎในความฝันออกเป็นประเภท

ต่างๆ ได้ ดังนี้ ภาพ อวัยวะภายในร่างกายหรือรูปลักษณ์ทางร่างกาย ภาพข้าวของ เครื่องใช้ ภาพสัตว์ 

ภาพสถานที่ต่างๆ ภาพดอกไม้ ภาพเรื่อง ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และภาพยานพาหนะ ซึ่งการส่ือ

ความหมายผ่านภาพสัญลักษณ์ดังกล่าว สามารถแบ่งประเด็นใน การตีความในประเด็นส าคัญๆ ดังนี้คือ 

ความรัก สุขภาพ โชคลาภ เกียรติยศ การเดินทาง การงาน การเงิน ญาติผู้ใหญ่ คู่ครอง และบุตรหลาน 

2. ผลของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือผสม : ตัวแต่งฝัน ของผู้วิจัยนั้น เริ่มจากการตั้ง

ค าถามกับตนเองว่า ต้องการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความฝันอย่างไรและต้องการสร้างสรรค์ผลงานตัวแต่งฝัน

อย่างไร ซึ่งซิลเวล บราวน์ (2546) กล่าวว่า ทุกๆ ความฝันคือหนึ่งในห้าประเภทของความฝัน ดังนี้ ฝันเป็น

ลาง ฝันปลดปล่อย ฝันปรารถนา ฝันแก้ปัญหาและสัญญาณเตือนส่ิงที่เข้าฝัน ซึ่งความฝันของผู้วิจัยมักจะ

ฝันในห้วงเวลาของการเริ่มต้นโครงการหรือในการสอบ โดยในฝันจะมีภาพเกี่ยวกับการปีนขึ้นที่สูง ไต่ภูเขา 

ขึ้นบันได บินได้หรือลอยได้ เมื่อฝันเห็นภาพดังกล่าว ผู้วิจัยมักจะสมปรารถนาในทุกส่ิงที่ต้องการ ด้วยเหตุ

นี้ บันได การขึ้นที่สูง การบินและภาพที่ส่ือความหมายในด้านดีเป็นมงคล เช่น สวรรค์ อัญมณี จึงปรากฎใน
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ผลงานสร้างสรรค์ตัวแต่งฝัน  

3. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสร้างสรรค์ตัวแต่งฝัน สามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 

 

แผนภูมิ 1 องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยสร้างสรรค์ตัวแต่งฝนั 

  

จากแผนภูมิท่ี1 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ได้ว่า ในการวิจัยสร้างสรรค์: ตัวแต่งฝัน 

ประกอบด้วย 2 กระบวนการส าคัญ คือ กระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการสร้างสรรค์  

1. กระบวนการศึกษาค้นคว้า เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านเนื้อหา ทฤษฎี เพื่อน าข้อมูล

มาใช้ในส่วนของ การส่ือความหมายให้ปรากฎในผลงานสร้างสรรค์ 

2. กระบวนการสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการน าทฤษฎี ทักษะทางการสร้างสรรค์มาใช้ในเพื่อสื่อ

ความรู้สึกให้ ปรากฎในผลงานสร้างสรรค์ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝันได้รับความสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ 

และคณาจารย์หลายท่าน ทั้งในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย ด้านความรู้ ค าแนะน า และ

ก าลังใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ให้ทุนสนับสนุน
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สนิท มิตรสหายทุกท่านซึ่งคอยให้ก าลังใจ ช่วยเหลือในทุกด้าน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

น้ าพุร้อนสันก าแพง  และสร้างสื่อกราฟิกบรรจุภัณฑ์ท่ีมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สินค้า น าเสนอภาพลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีดี

ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือ  นักท่องเท่ียว  

ผู้ประกอบการ นักออกแบบ  จ านวน 140 คน  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาโดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง

และแบบสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นข้อมูลในการออกแบบในครั้งนี้ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีสื่อถึงเอกลักษณ์น้ าพุร้อน คือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อยืดท่ีระลึกส าหรับ

ครอบครัว หมวกท่ีระลึกส าหรับสุภาพสตรีและหมวกสุภาพบุรุษ ความพึงพอใจในเรื่องผลิตภัณฑ์เสื้อยืดท่ีระลึกและหมวกท่ี

ระลึก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีลวดลายภาพประกอบสื่อท่ีสวยงามเหมาะสมกับตลาดการท่องเท่ียวของน้ าพุร้อนสัน

ก าแพง การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สื่อกราฟิก ตราสัญลักษณ์สื่อถึงเอกลักษณ์และส่งเสริมการขาย

สินค้าของน้ าพุร้อนสันก าแพง  บรรจุภัณฑ์ถุง ป้ายสินค้าแบบแขวน ป้ายสินค้าแบบสติ๊กเกอร์ ป้ายสินค้าแบบคาด  ใช้วัสดุท่ีมี

คุณสมบัติปกป้องห่อหุ้มสินค้าได้อย่างเหมาะสม  รูปแบบป้ายสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์และส่งเสริมการขายสินค้าของน้ าพุร้อน

สันก าแพงได้  ความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ประกอบการ พบว่าเนื้อหาของหลักสูตรมีประโยชน์สามารถ

ยกระดับ  ขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าได้  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านการน าความรู้ไปใช้  พบว่ามีความม่ันใจและ

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดได้เองใช้ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด     

ค้าส้าคัญ:  การออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การท่องเท่ียว น้ าพุร้อน สันก าแพง 

Abstract 

   This Research Were Purpose to Study and design product packaging to promote Sankampaeng Hot Springs 

Tourism and Graphic Design that show good image of the Entrepreneurs and products produced from this place.  

The Target Group of this Research is Tourists, The Entrepreneurs and Designers, 140 persons in total. The 

Researcher uses the Researching Method by Interviewed the target groups without the pattern of questions and 

Satisfaction Questionnaires in Product Design and how these products show the uniqueness of Sankampaeng Hot 

Springs.    

 The Research’s Result is Products and Packaging Designs which show the uniqueness of Sankampaeng Hot 

Springs are T-Shirt for Family Members and Women and Men Hats. The Satisfaction of both products are in High 

Range due to they have attractive design which related to Sankampaeng Hot Springs , the Graphic Design and 

Packaging Design are shown the unique of the place and help to increase sale of souvenir products . Bags, Tags, 

Sticker Tags and Strap Tags are in good conditions and suitable for packing. The Design of Product Tags is 
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important to increase sales of Souvenir Products. The Satisfaction of the knowledge educated to the Entrepreneurs 

is in the Highest Range, it’s very useful information and they can use it for their own Packaging Development , in 

term of Apply knowledge; they have high confident and can adapt it to be useful for their own business in the 

future. 

Keywords: Design, packaging development, Tourism, Hot Springs, SanKampaeng       

 

บทน้า 

 นโยบายขจัดความยากจนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สมดุลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

รัฐบาลและได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยที่เศรษฐกิจชุมชน

เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง จึงมีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง

รายได้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าหัตถกรรมประเภทของใช้ของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึก ของฝาก ปัจจุบันเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ สร้างรายได้ให้กับผู้คนในเขตอ าเภอแม่ออน ด้านการ

ท่องเที่ยวคือ “น้ าพุร้อนสันก าแพง” มีหน่วยงานดูแลคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์

การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง จ ากัด  โดยท าการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้บริการและเลือกซื้อ

สินค้าพื้นถิ่นจากร้านค้าของคนในชุมชน เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ  ส่วนใหญ่ที่เข้าไปพักผ่อนแช่น้ าแร่

บริเวณธารน้ าพุ ห้องอาบน้ าแร่  นั่งทานอาหาร กิจกรรมต้มไข่หรือชมบ่อน้ าร้อนขนาดใหญ่ ตลอดทุก

ฤดูกาล วรางคณา อดิศรประเสริฐ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารการตลาดแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุ

ร้อน : กรณีศึกษาน้ าพุร้อน สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการต่อ

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก 

ชาวต่างชาติมีความต้องการด้านกระบวนการ ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ส่วนกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

ควรมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าและบริการ 

 ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในเขตน้ าพุร้อนสันก าแพง คือสินค้ามีความลักษณะคล้ายกัน

กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ การรับสินค้าจากภายนอกเข้ามาขายในน้ าพุร้อนท าให้ขาดจุดเด่น จุดสนใจใน

สินค้าในสถานที่ท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้ ราคาต้นทุนสูงกว่าภายนอกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญๆ การพัฒนารูปแบบของสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าสร้างภาพลักษณ์ให้กับน้ าพุร้อนได้ดี

และเป็นตัวเสริมความมั่นใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐบาลเขตพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ อ าเภอ

แม่ออน ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ชุมชนใกล้เคียงได้น าวิธีกระบวนการพัฒนา 

มีความเจริญและขยายตัวขึ้น สามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานและวงจรชีวิตของชุมชนจึงท าให้เกิด

ระบบเศรษฐกิจของชุมชน ระบบพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาโดยผู้ประกอบการในกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง 

โดยใช้ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การออกแบบ (Design) และ

นวัตกรรม (Innovation) พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้าส่ือถึงน้ าพุร้อนสันก าแพง การน าเอา

ต้นทุนทางวัฒนธรรมน้ าพุร้อนสันก าแพง โดยการศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Study) การรวบรวมข้อมูล

พื้นฐาน เรื่องราวของสถานที่ (Story) เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ของชุมชน แหล่ง

ท่องเที่ยวน้ าพุร้อนสันก าแพง โดยใช้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ โดยเริ่มต้นจาก 1) การค้นหา

ปัญหา (Problem Finding) ประกอบด้วยการศึกษาแนวโน้มและบริบททางสังคม (Trends & Social Trend) 

การศึกษาปัญหาและความต้องการทางการตลาด (Marketing & Customer Need) การวิเคราะห์ลักษณะ
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ผลิตภัณฑ์เดิมและข้างเคียง (Comparative Product Analysis) 2) การก าหนดกรอบและแนวทางการออกแบบ  

(Concept Framing and Design Guidelines) 3) การออกแบบและแก้ไข (Design and editing) 4) การวิเคราะห์

และกลั่นกรองการออกแบบ (Design Analysis & Design Refinement) 5) การท าให้เป็นผลส าเร็จ (Design 

Implementation) โดยกระบวนการนี้จะสามารถท าให้การน าเอาเอกลักษณ์ของน้ าพุร้อนสันก าแพงสู่การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนสันก าแพง  ส่งเสริมให้กลุ่มผู้

ประกอบเกิดการแข่งขันกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและการวิจัยครั้ งนี้ผู้ประกอบการ

สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างยอดขายให้กับสินค้าของตน   

 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของน้ าพุร้อนสันก าแพง และสร้างส่ือกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้า 

น าเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถาน

ประกอบการ 

 

วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

          1. วิธีการวิจัย ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการต่างๆ

ดังนี้ 

              1.1 รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ท าการสร้างเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้

ประกอบในเขตพื้นที่น้ าพุร้อนสันก าแพง และแบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบตรวจสอบลงพื้นที่รวบรวมกระบวนการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

      1.2 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

ได้แก่  1) การค้นหาปัญหา  การศึกษาแนวโน้มและบริบททางสังคม, การศึกษาปัญหาและความต้องการ

ทางการตลาด การวิเคราะห์ลักษณะผลิตภัณฑ์เดิมและข้างเคียง 2) การก าหนดกรอบและแนวทางการออกแบบ  

3) การออกแบบและแก้ไข 4) การวิเคราะห์และกล่ันกรองการออกแบบ 5) การท าให้เป็นผลส าเร็จ   การสรุป

แนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อน ามาท าการออกแบบและความนิยมผลิตภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

ประเภทเส้ือยืดท่ีระลึก หมวกที่ระลึก และออกแบบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สื่อกราฟิก บรรจุภัณฑ์ถุง ป้าย

สินค้า ท าภาพร่างแนวคิด แบบร่าง การกล่ันกรองการออกแบบ สร้างแบบภาพคล่ีบรรจุภัณฑ์และ

ออกแบบกราฟิกเพื่อเป็นส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  ตกลงใจในการออกแบบเพื่อการทดสอบตลาด 

จัดท าต้นแบบ การวิเคราะห์และประเมินผลความพึงพอใจในการออกแบบ จากแบบสอบถาม  และท าการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบกิจการ 

        1.3 แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เพื่อทราบถึงความต้องการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์  

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของน้ าพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยวและสภาพปัญหาในปัจจุบัน ด้วยวิธีการ

พูดคุยเชิงลึกในแต่ละกลุ่มจ านวน 2 กลุ่ม คือฝ่ายบริหารของน้ าพุร้อนสันก าแพงและผู้ประกอบกิจการ 

     1.4  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ คือ 1) เรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์  ของผู้บริโภคผู้ซื้อ สอบถามนักท่องเที่ยว ณ น้ าพุร้อนสันก าแพง จ านวน 100 คน 2) เรื่องการ

ออกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอประเภทเส้ือยืดท่ีระลึก การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทหมวกที่

ระลึก, การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ส่ือกราฟิก บรรจุภัณฑ์ถุง ป้ายสินค้า สอบถาม



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1735 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

ผู้เชี่ยวชาญนักออกแบบ จ านวน 20 คน  3) เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์และการท าการตกลงใจในการออกแบบร่วมกับผู้ประกอบการ สอบถามผู้ประกอบการ  

จ านวน 20 คน 

 2.  การเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่น้ าพุร้อน

พร้อมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้การสัมภาษณ์ การพูดคุยเชิงลึก และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

กับนักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการขายสินค้า จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่าออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้องแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนมุ่งเน้นการน าทุนวัฒนธรรมมาใช้ประกอบ

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เนื่องด้วยจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงน้ าพุร้อนสันก าแพง และ

จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีข้อมูลองค์กรรวมของนักท่องเที่ยว เน้นการออกแบบของที่

ระลึกที่สามารถขายได้ง่าย ราคาไม่สูงมากนักและสามารถใช้ได้ในสถานที่ท่องเที่ยวเน้นการออกแบบเส้ือ

ยืดเพื่อใช้เปล่ียนหลังกิจกรรมการแช่น้ าพุร้อน และผลิตภัณฑ์หมวกสวมใส่สบายเนื่องจากอากาศค่อนข้าง

ร้อน จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวมุ่งเน้นให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่สูงมาก แสดงถึงอัตลักษณ์

ของน้ าพุร้อนสันก าแพงอย่างเด่นชัด สีสันสดใสและมีประโยชน์ใช้สอย เช่น หมวกที่ผลิตจากวัสดุผ้า    

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

        3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของ องอาจ นัยพัฒน์ 

(2551:224-228) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากสาระส าคัญเกี่ยวกับการตีความข้อมูลอธิบายจาก

ปรากฏการณ์  

         3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะข้อมูลนามบัญญัติ การ

แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ และลักษณะข้อมูลอันตรภาค โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ แล้วน ามาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงโดยใช้เกณฑ์การ

วิเคราะห์ที่เป็นค่าเฉล่ียและการแปลความหมาย และประเมินตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่ง

ก าหนดค่าคะแนน ออกเป็น 5 ระดับ แปลความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยอิง

เกณฑ์ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (อ้างใน นิโลบล, 2543) เกี่ยวกับความพึงพอใจ   

 

ผลการวิจัย 

1.  สรุปผลการวิจัย 

    1.1 ผลวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของน้ าพุร้อนสันก าแพง 

 1.1.1 การค้นหาปัญหา แนวโน้มและจากบริบทการศึกษาวัฒนธรรม(Cultural Study) เก็บข้อมูลที่

ได้รับท าการบันทึกข้อมูลและสอบถามจากผู้รู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวน้ าพุร้อนสันก าแพง แนวคิดการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Product Design) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้าง

ภาพลักษณ์ (Package Design) 
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รูปที่ 1  การศึกษาวัฒนธรรมเพือ่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 

  1.1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ “เส้ือยืดที่ระลึกจากน้ าพุร้อนสันก าแพง” ส าหรับครอบครัว 

โดยใช้อัตลักษณ์ของลักษณะของพฤติกรรมของพ่อ แม่ ลูก ตามกิจกรรมที่สถานที่น้ าพุร้อนได้จัดกิจกรรม 

เช่น การแช่เท้า การต้มไข่ ชมบรรยากาศของน้ าพุร้อน จัดท าต้นแบบเสื้อยืดน้ าพุร้อนสันก าแพง จ านวน 4 

รูปแบบ วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าการตกแต่งลวดลายผ้าด้วยภาพพิมพ์ระบบดิจิตอล ลวด

ลายเส้นและลงสีจัดวางองค์ประกอบลงบนตัวเสื้อยืดที่ระลึกจากน้ าพุร้อนสันก าแพง เชียงใหม่ ดังรูปที่ 2  

 

 

 
แช่น้ าแร่ 

 
ต้มไข่น้ าแร่ 

 
ชมน้ าพุร้อน 

 
รูปที่ 2 ภาพร่างแนวคิดและตน้แบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อยืดท่ีระลึกน้ าพุร้อนสนัก าแพง  

 

      1.1.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ “หมวกที่ระลึกน้ าพุร้อนสันก าแพงส าหรับสุภาพสตรีและ

สุภาพบุรุษ” จ านวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 หมวกสุภาพสตรี ออกแบบจากเพื่อสวมใส่

ลักษณะปลายปีกบาน ใช้วัสดุผ้าฝ้ายจากธรรมชาติสีสันสดใสสีชมพู สีฟ้า ใช้เทคนิคการถักโคร์เชตแทรก
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ขึ้นรูปบนตัวหมวก รูปแบบที่ 2 หมวกสุภาพบุรุษ ลักษณะหมวกบัคเก็ต (Bucket Hat) ส าหรับคนที่ชอบ

แต่งตัวแนวแฟชั่นสไตล์สตรีท วัสดุจากผ้าฝ้าย สีเทา สีเหลือง สีน้ าเงิน สีเขียว ออกแบบสัญลักษณ์โลโก้บน

หมวกใช้เทคนิคการปักจักร ลวดลายของภาพส่ือถึงภาพน้ าพุร้อนและภาพกิ่งไม้ ผสมผสานเทคนิคการ

เพ้นท์ตกแต่งบริเวณส่วนตัวหมวกและปีกหมวก ดังรูปที่ 3 และ 4  

 

  
รูปที่ 3 มีการดัดแปลงรปูแบบการพุ่งของน้ าพุร้อน  ก่ิงก้านตน้ไม้ และละอองน้ า หยดน้ า น ามาออกแบบหมวกให้เกิด

ภาพที่ความนา่สนใจ 

 
รูปที่ 4 ภาพร่างแนวคิดและตน้แบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมวกท่ีระลึกส าหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

 

 1.1.4 สรุปแบบสอบถามการทดสอบตลาด เรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ

นักท่องเที่ยวน้ าพุร้อนสันก าแพง จ านวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อยกว่า 21 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ พบว่าเลือกซื้อประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก คิดเป็นค่าร้อยละ 25 บริโภค อุปโภคใช้

ร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นค่าร้อยละ 42 ความถี่ในการซื้อทุกครั้งที่มาท่องเที่ยว คิดเป็นค่าร้อยละ 64 ในแต่ละ

ครั้งท่านซื้อสินค้าของฝากในน้ าพุร้อนสันก าแพงในราคา 200-300 บาทต่อชิ้น คิดเป็นค่าร้อยละ 28 

เหตุผลในการตัดสินใจในเลือกซื้อ พบว่าชอบเพราะรูปแบบที่ดูดี ชอบสีและลวดลาย คิดเป็นค่าร้อยละ 18 

ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นได้ทั้งของขวัญของฝาก คิดเป็นค่าร้อยละ 18 บรรจุ

ภัณฑ์มีรูปแบบที่สวยงามและส่ือถึงเอกลักษณ์เหมาะส าหรับเป็นของฝากจะมีผลต่อการตัดสินใจ พบว่ามี

ผลในการเลือกซื้อ คิดเป็นค่าร้อยละ 87  ลวดลายของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคชอบ พบว่าลวดลายการ์ตูน คิด
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เป็นค่าร้อยละ 49 เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของน้ าพุร้อนสันก าแพง ได้รับบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มประเภทใด พบว่า

ถุงพลาสติกคิดเป็นค่าร้อยละ 27 

 1.1.5 เรื่องการออกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอประเภทเส้ือยืดที่ระลึก , การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทหมวกท่ีระลึกจากผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ จ านวน 20 คน  

 การออกแบบกราฟิกการออกแบบรูปแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทเส้ือยืดที่ระลึก  จ านวน 

4 รูปแบบ ความคิดเห็นพบว่าลวดลายภาพประกอบส่ือที่สวยงามเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 

4.60) รองลงมาคือลวดลายกราฟิกส่ือถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพุร้อนสันก าแพง และขนาดตัวอักษร

ที่มองเห็นได้ชัดเจนและสวยงาม (  = 4.50) ตามล าดับ  ความคิดเห็นโดยรวมพึงพอใจต่อรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเส้ือยืดที่ระลึก  พบว่าเหมาะสมกับตลาดการท่องเที่ยวขอน้ าพุร้อนสันก าแพง  อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.65) รองลงมาคือรูปแบบผลิตภัณฑ์ส่ือถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพุร้อนสัน

ก าแพงและความน่าใช้และความสวยงามของรูปแบบ (  = 4.40) ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปผลิตเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มได้  (  = 4.35) การตกแต่งเส้ือเหมาะสมกับการผลิต (  = 4.15) สีที่ใช้ในการออกแบบมี

ความเหมาะสม (  = 4.10) ตามล าดับ   

 การออกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทหมวกที่ระลึก จ านวน 2  รูปแบบ ความคิดเห็น

โดยรวมพบว่าพึงพอใจต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์หมวกส าหรับสุภาพบุรุษเหมาะสมกับตลาดการท่องเที่ยว

ของน้ าพุร้อนสันก าแพง อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55) รองลงมาคือรูปแบบของผลิตภัณฑ์หมวก

ส าหรับสุภาพสตรี  เหมาะสมกับตลาดการท่องเที่ยวของน้ าพุร้อนสันก าแพง   (  = 4.50) รูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ส่ือถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพุร้อนสันก าแพง  (  = 4.45)ลวดลายผลิตภัณฑ์ส่ือถึง

เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพุร้อนสันก าแพง (  = 4.40) การตกแต่งหมวกเหมาะสมกับการผลิต (  = 

4.25) ความน่าใช้และความสวยงามของรูปแบบ (  = 4.00) ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปผลิตเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มได ้(  = 3.90) สีที่ใช้ในการออกแบบมีความเหมาะสม (  = 3.85) ตามล าดับ   

    1.2  ผลวิจัยสร้างส่ือกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้า น าเสนอภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถานประกอบการ 

         1.2.1 ผลสรุปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สื่อกราฟิก บรรจุภัณฑ์ถุง ป้ายสินค้า จ านวน 4 

รูปแบบ จากคุณสมบัติในประเด็นด้านกราฟิก,ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์,ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ

ส่งเสริมการขาย   

 การออกแบบตราสินค้าส่ือกราฟิก มีลักษณะการพุ่งขึ้นขึ้นเป็นรูปน้ าพุแบบกระจาย ใช้ตัวอักษร 

“น้ าพุร้อนสันก าแพง” ส่ือเอกลักษณ์ของน้ าพุร้อนและจัดองค์ศิลป์ น าไปใช้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ของน้ าพุร้อนสันก าแพง  

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุง ลักษณะโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นรูปร่างส่ีเหล่ียม วัสดุกระดาษคราฟท์

หนา 125 แกรม 3 ขนาด และถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ เน้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายใน

สถานที่ท่องเที่ยว   

 การออกแบบป้ายสินค้าแบบแขวน โครงสร้างรูปร่างส่ีเหล่ียม วัสดุคือกระดาษคราฟท์ หนา 230 

แกรม  ด้านหน้าและด้านหลังส่ือข้อมูลผลิตภัณฑ์ วัสดุ วิธีการใช้ วิธีการบ ารุงรักษา ขนาดและราคาสินค้า  
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 การออกแบบป้ายสินค้าแบบสติ๊กเกอร์ โครงสร้างรูปร่างออกแบบสติ๊กวงกลม และส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

วัสดุ คือ สติ๊กเกอร์ PVC กันน้ า น าตราสินค้าและจัดวางตัวอักษรสินค้า ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ข้อมูล

ติดต่อส่ือสารครบถ้วน  

 การออกแบบป้ายสินค้าแบบคาด โครงสร้างรูปร่างส่ีเหล่ียมผืนผ้าสายคาดยาวและครึ่งวงกลมตรง

กลาง วัสดุกระดาษคราฟท์หนา 230 แกรม ตราสินค้าจัดวางส่วนกลางกระดาษและวางตัวอักษรไว้ด้านซ้าย

และขวาของแบบบรรจุภัณฑ์ ส่ือข้อมูลผลิตภัณฑ์ วัสดุ วิธีการใช้ วิธีการบ ารุงรักษา ขนาด และราคาสินค้า 

ดังรูปที่  5   

 
รูปที่ 5  ภาพร่างแนวคิดและตน้แบบการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สื่อกราฟกิ,บรรจุภัณฑ์ถุง,ป้าย

สินค้า 
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1.2.2 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบต่อบรรจุภัณฑ์   

         เรื่อง การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สื่อกราฟิก บรรจุภัณฑ์ถุง ป้ายสินค้า 

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ จ านวน 20 คน  มีความคิดเห็นดังนี้  

 การออกแบบตราสัญลักษณ์ส่ือกราฟิก  จ านวน 4 รูปแบบ ความคิดเห็นพบว่าตราสัญลักษณ์ส่ือถึง

เอกลักษณ์และส่งเสริมการขายสินค้าของน้ าพุร้อนสันก าแพงได้  อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50) 

รองลงมาคือขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจนและสวยงาม และตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่น จดจ าได้

ง่าย (  = 4.40) สีที่ใช้ในการออกแบบมีความเหมาะสม (  = 4.20) ตามล าดับ   

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุง จ านวน 2 รูปแบบ ความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  พบว่า

บรรจุภัณฑ์ถุงใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติปกป้องห่อหุ้มสินค้าเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55)

รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ าหนักสินค้าของที่ระลึกได้และวัสดุที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้  (  = 4.35) ตามล าดับ ความคิดเห็นด้านการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์และส่งเสริมการขาย พบว่าเนื้อหาบนบรรจุภัณฑ์ภายนอกแสดงรายละเอียดครบถ้วนเช่น ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ วิธีใช้ วิธีบ ารุงรักษา ขนาด ราคา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55) รองลงมาคือรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ถุงส่ือถึงเอกลักษณ์และส่งเสริมการขายสินค้า (  = 4.45)หน้าที่ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์สามารถ

ใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบาย (  = 4.35) โดยรวมพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ (  = 

4.10)โดยรวมพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก (  = 4.00) ตราสัญลักษณ์เสนอข้อมูล

ชัดเจน (  = 3.95) ขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจนและสวยงาม (  = 3.90) ตามล าดับ 

 การออกแบบป้ายสินค้าแบบแขวน แบบสติ๊กเกอร์ แบบคาด ความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจุ

ภัณฑ์  พบว่า โครงสร้างของป้ายสินค้าใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (  = 4.35) 

รองลงมาคือวัสดุที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (  = 4.30) สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โครงสร้างของบรรจุ

ภัณฑ์ป้ายสินค้ามีความแข็งแรง  (  = 3.90) ความคิดเห็นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมการ

ขาย พบว่ารูปแบบป้ายสินค้าส่ือถึงเอกลักษณ์และส่งเสริมการขายสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65) 

รองลงมาคือ เนื้อหาบนป้ายสินค้าภายนอกแสดงรายละเอียดครบถ้วน (  = 4.45) หน้าที่ใช้สอยของป้าย

สินค้าสามารถใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบาย  (  = 4.30) โดยรวมพึงพอใจต่อรูปแบบของป้ายสินค้า 

“กลมชนิดสติ๊กเกอร์”และ “ส่ีเหล่ียมชนิดสติ๊กเกอร์” (  = 4.15) โดยรวมพึงพอใจต่อรูปแบบของป้าย

สินค้า “รูปแบบแขวน” (  = 3.95) ขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดเจนและสวยงามและตราสัญลักษณ์

เสนอข้อมูลชัดเจน (  = 3.90) โดยรวมพึงพอใจต่อรูปแบบของป้ายสินค้า “รูปแบบคาด” (  = 3.85) 

ตามล าดับ 

 สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกน้ าพุ

ร้อนสันก าแพง ผลิตภัณฑ์เส้ือยืดมีความสวยงามและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวมีความน่ารักและมี

ราคาที่เหมาะสมสามารถส่ือให้เห็นถึงน้ าพุร้อนสันก าแพง สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ ส่ิงที่เกิดขึ้นใน

กิจกรรมของการท่องเที่ยวของน้ าพุร้อนได้ดีมาก จัดวางองค์ประกอบของรูปภาพภาพกิจกรรมในสถานที่

นั้นๆ  ผลิตภัณฑ์หมวกมีรูปแบบที่สวยงามน่าใช้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันส่ือถึงความภาพ

บรรยากาศภายในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น หมวกสุภาพบุรุษมีการน าแนวโน้มของความนิยมทาง

การตลาดมาใช้ การผลิตด้วยกระบวนการพิมพ์สกรีนและงานปักมาผสมผสานอย่างลงตัว จัดวางลวดลาย 
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สร้างส่ือโลโก้ด้วยลวดลายเส้นสายของน้ าพุร้อนได้ดี และหมวกสุภาพสตรีน าเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมของ

งานหัตถกรรมท าการถักขัดสานกันอย่างปราณีตเน้นการผลิตด้วยฝีมือคนในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ท้องถิ่น สีสันสดใส เน้นประโยชน์ในการใช้งาน ส่ือกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของสินค้า ออกแบบให้

สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถานประกอบการ เน้นสีธรรมชาติและวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่

ได้ ส่ือถึงตัวผลิตภัณฑ์ สร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับสินค้า ต้นทุนไม่สูงมากเกินราคาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ   

    1.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้และการท าการตกลงใจในการออกแบบจาก

ผู้ประกอบการน้ าพุร้อนสันก าแพง จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่ผลิตสินค้าประเภทอาหาร รองลงมาประเภท

ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง พบว่าโดยรวมพึงพอใจในเนื้อหาของหลักสูตรมี

ประโยชน์สามารถยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าได้ มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปต่อยอดได้เองใช้ได้  

2. อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเส้ือยืดมีความเหมาะสมต่อการผลิตและการจ าหน่าย

เนื่องจากราคาไม่สูงและสามารถเลือกขนาด (size) ได้ตามขนาดของผู้บริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์หมวกที่

พื้นฐานมีความจ าเป็นต่อนักท่องเที่ยวเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีรูปแบบของหมวกที่ดูดี ผ่อน

คลายสามารถพับเก็บได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย ข้อที่ควรปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ควรเพิ่มสีสันของ

ผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันที่หลากหลาย ตามความชอบของนักท่องเที่ยวในอนาคต ดังจะสามารถเห็นได้ว่า

งานวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันได้แก่ การนุ่งเน้นน าเอาทุนทางวัฒนธรรมมาออกแบบผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ าพุร้อนสันก าแพงอีกทั้งสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ

น าเอาอัตลักษณ์มาใช้อย่างเหมาะสม  การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตราสินค้าจากความ

ต้องการรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สอดคล้องกับกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว  ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นที่น่าจดจ าต่อผู้บริโภค  ได้สอดคล้องงานวิจัยของ วรางคณา อดิศรประเสริฐ 

(2550) ในองค์ประกอบจากความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 

การส่งเสริมการตลาดเป็นส าคัญ  และอธิป  เหล่ียวรุ่งเรือง (2554) ในเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจด้าน

ราคาและด้านผลิตภัณฑ์หรือส่ิงดึงดูดใจของสินค้าในน้ าพุร้อนสันก าแพง  ส่วนงานวิจัยของ นิติ  วงษ์วิชา

สวัสดิ์ (2547) พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในภาพรวมชุมชนต้องมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสินค้า

ใหม่ๆ ของตนเองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และ

ขอขอบคุณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เอื้อเฟื้อ

สถานที่ในการท าวิจัย 
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เอกสารอ้างอิง 

นิติ  วงษ์วิชาสวัสดิ์. (2547). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริเวณน้ าพุร้อนสันก าแพง อ าเภอสัน
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บทคัดย่อ 

งานสรา้งสรรค์ละครเรื่อง หนีแม่ไปม๊อบ เป็นงานสร้างสรรค์จัดท าขึ้นในชั้นเรียนการแสดง ของภาควิชา

ศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้นักเรียนมี

ความสามารถประยุกต์ทฤษฎีทางการละคร ผลิตละครและเขา้ใจสังคมมากข้ึน โดยผ่านการบวนการของละครเชิง

สร้างสรรค์ ซึง่บทความจะเขียนถึงกระบวนความคิดละครสร้างสรรค์ท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม คิดบท  ซ้อม แสดงจริง และ

วิเคราะห์ผลท่ีได้จากงานสร้างสรรค์ งานละครสร้าสรรค์ ที่มีประโยชน์สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม และละครสร้าง

นักแสดงที่มีจิตส านึกต่อสังคม 

ค าส าคญั: ละครเวทีเชงิสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างละครเชงิสร้างสรรค์ บทละคร 

ABSTRAT 

Creative Drama named the Season of Memory , which is a part of  learning acting, Department of 

Applied Performing Arts , Fine and Applied, Dhurakij Pundit University. The course is improve the student’s 

apply theoretic of play for performing and concerns the social. The student’s ability to understand the process for 

Creative Drama and leaning form the Creative Drama. This is the Dramatic society that concerns the society and 

public. Moreover the actor can concern the society.   

Keywords: Creative Drama, Play production, Play writing  

 

 

บทน า 

ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการ

เรียนการสอนวิชา เกี่ยวกับศิลปะการแสดงประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์

และศิลป์ทางด้านการแสดงละครเวทีในแนวทางต่างๆ  จึงได้จัดให้นักศึกษาได้แสดงละครจริง เป็นการ

เตรียมความพร้อมด้านทักษะการแสดงเพื่อน าไปใช้ได้จริงและมีส่วนพัฒนาสังคมและตนเองอีกด้วย โดย

ได้เข้าร่วมการเสนอละครเวที่เรื่อง หนีแม่ไปม๊อบ ในเทศกาลละครกรุงเทพปี 2556 เทศกาลละครกรุงเทพ 

คือกลุ่มละคร หรือคณะละครศิลปินทั่วประเทศได้มีที่แสดงผลงานด้านการแสดงอย่างมีศิลปะและได้รับ

ความสนใจจากศิลปินต่างประเทศก็ยังมาเข้าร่วมในเทศกาลนี้ ซึ่งเทศกาลละครกรุงเทพได้มีการจัดต่อเนื่อง

มามากกว่า 10 ปี ศิลปินการแสดงจะมีเวทีในการแสดงผลงานทุกๆปี  

 ทางภาควิชาได้เห็นความส าคัญของงานสร้างสรรค์จึงมีการมอบให้ผู้สอนวิชาการแสดง3 น า

นักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการแสดงและมีเวทีในการแสดงต่อสถา

ธรณะโดยเป็นงานสร้างสรรค์ที่มุ่ง เน้นกระบวนการสร้างงานและความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่ง
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ศิลปะการแสดง เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะความช านาญ ไม่แตกต่างจากศิลปะ

แขนงอื่นๆ ดังนั้นการที่ผู้เรียนศิลปะการแสดงได้มีโอกาสด้านการแสดง ซ่ึงอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาทักษะในด้านศิลปะการแสดงของตนให้เกิดความช านาญ และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการ

แสดง เพื่อใช้ในวิชาชีพต่อไป ซึ่งงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้แสดงที่ เทศกาลละครกรุงเทพ 2556   ได้ก าหนด

จัดงานระหว่างวันที่ 2 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 รวม 3 สัปดาห์ สถานที่จัดเทศกาลมี 4 พื้นที่หลัก

คือ  สวนสันติชัยปราการ  เปิดการแสดงภายในสวนสันติชัยปราการ ผับและร้านอาหาร ต่าง ๆ ย่าน

บางล าพู ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมร โรงละครขนาดเล็กทั่วกรุงเทพ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร เปิดการแสดง ณ ห้อง Black Box และ ลานหน้าหอศิลป์  

จุดประสงค์ของงานสร้างสรรค์ 

1. เพื่อสร้างงานละครสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ 

2. เพื่อให้งานละครสร้างสรรค์มีประโยชน์สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ละครสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษา 

4. เพื่อสร้างนักแสดงที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกต่อสังคม 

ขอบเขตของงานสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง หนีแม่ไปม๊อบ โดยความยาว ประมาณ 45 นาที ในงานเทศกาลละคร

เวทีกรุงเทพ ประจ า2556 ณ สวนสันติชัยปราการ และหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ผลงานละครเวทีเรื่อง

หนีแม่ไปม็อบ เป็นเรื่องราวของลูกชายที่หนีแม่ไปม็อบ เพื่อเรียกร้องเสรีภาพ แต่กับไปตกหลุมรักหญิงที่

ตนรักที่มีความคิดเห็นต่างกับตนเอง ท าให้แม่ต้องตามหา โดยตามหาที่ม็อบต่างๆ ที่คิดว่าจะเจอลูกชาย 

จนสุดท้ายได้เจอแต่ลูกชายก็เจอชาตะกรรมของการประท้วง 

 การสร้างละครเวทีเชิงสร้างสรรค์นี้ได้ใช้วิธีการละครสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการการสร้างงาน

โดยใช้การหาข้อมูล สังเกตนักแสดง และการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนกระบวนการ

สร้างละครเวท ีการสร้างบท การออกแบบต่างๆ การฝึกซ้อม รวมถึงการแสดงจริง ซึ่งใช้เวลาในการท างาน

ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3  เดือน เริ่มจากการหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าบทละคร การซ้อมละคร 

การสัมภาษณ์นักแสดง การสัมภาษณ์ผู้ชมในการฝึกซ้อม การออกแบบต่างๆ การแก้ไข การแสดงจริง เก็บ

ข้อมูลนักแสดง สัมภาษณ์ผู้ชมที่ได้ชมจริง สรุปผล 

งานสร้างสรรค์ในการท าละครเวที เรื่อง หนีแม่ไปม๊อบ ได้มีการน าทฤษฏีทางการละครมาใช้ โดย

ใช้ทฤษฎีละครเวทีสร้างสรรค์ (Creative Drama) โดยมีการประยุกต์กิจกรรมให้เข้ากับงานและส่ิงที่

ต้องการน าเสนอมากขึ้น 

  พรรัตน์ ด ารง (2547) กล่าวไว้ในการละครส าหรับเยาวชนว่า ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) 

หมายถึง ละครที่จัดท าขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ผลิตละครที่สร้างสรรค์จากตัวนักแสดงหรือเรื่องราวของกลุ่ม

คนที่มีความต้องการที่จะบอกอะไรกับชุมชน สังคม ซึ่งเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ละคร โดยที่ละครไม่เน้น

รูปแบบเวที ที่แสดง เพราะผู้ชมไม่ได้เป็นเป้าหมายหลัก เท่ากับกระบวนการสร้างสรรค์ละครสาระที่อยู่ใน

ละคร ซึ่งละครสร้างสรรค์ไม่ได้เน้นสถานที่ และอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นหลัก สามารถเป็นที่โล่ง 

ห้องกว้างๆ มีอุปกรณ์ประกอบฉากไม่ต้องมากนักเพื่อแค่กระตุ้นให้ผู้ชมได้เกิดความคิดและจิตนนาการ 

ขึ้นอยู่กับความต้องการของการน าเสนอในแต่ละเรื่อง ละครสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้หรือประสบความส าเร็จ
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ได้ ก็ต้องมีความร่วมมือของผู้สร้างสรรค์ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้ออกแบบต่างๆ เพราะต้องใช้ความ

สามัคคีความคิดและจินตนาการสร้างงานละคร ซึ่งมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆร่วมกัน 

ละครสร้างสรรค์ครอบคุมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

การเคล่ือนไหวร่างกาย (Movement) การเรียนรู้เรื่องร่างกาย กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ไปจนถึงการ

เคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย การใช้ความคิดส่ังร่างกายในการเคล่ือนไหว การ เคล่ือนไหวอย่างเป็น

จังหวะ การเคล่ือนไหวด้วยอารมณ์ความรู้สึก มีความอิสระในการเคล่ือนไหว มีการเคล่ือนไหวด้วยส่ิงเร้า

ต่างๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงของการกระทบ เสียงรอบข้าง เป็นต้น                     

จินตนาการผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 (Imagination and 5 senses) การใชประสาทสัมผัสทั้ง5 

ของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน การสัมผัสด้วยกาย การมองเห็น การฟัง การได้กล่ิน การล้ิมรส 

การสัมผัส การรับรู้ผ่านร่างกายและจิตนนาการผ่านการแสดง  การเปิดสัมผัสในส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการ

เชื่อมต่อกับวิธีการการแสดง  

การแสดงด้วยท่าทาง ท่าใบ้ (Mime)การส่ือสารด้วยท่าทางการกระท าไม่มีค าพูด แต่มีการส่ือสาร

ให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ เป็นภาษาสากลที่แสดงออกมาแล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจ เช่นการแปรงฟัน 

การหวีผม การกระท าที่ป้ายรถเมล์ การยกสิ่งของหนัก หรือการแสดงที่เป็นอาชีพ เช่น ทหาร 

การแสดงละครสด (Improvisation) การแสดงสด คือการแสดงบทบาทสมมุติที่ไม่ได้มีการฝึกซ้อม

มาก่อน คิดเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมาใหม่ โดยใส่ค าพูดหรือการแสดงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้แสดง

จะไม่รู้ล่วงหน้าในการจะเจอใคร โดยต้องใช้ทักษะการแสดงของนักแสดงที่ได้แสดง อาจมีการเพิ่มบุคคล

ในการแสดงหรือเหตุการณ์ในการแสดงได้อย่างคร่าวๆ เช่น สถานที่เกิดในตลาด มีแม่ค้าสองคนทะเลาะ

กันเมื่อมีลูกค้ามาซื้อสินค้า นักแสดงอาจได้แสดงเป็นลูกค้า หรือแม่ค้าก็ได้ 

การสร้างเรื่องราว การแสดงละคร (Story dramatization) การสร้างเรื่องราว โดยจากความสนใจ

ของผู้แสดง แล้วมีโครงเรื่องที่สนุกสนาน ซึ่งอาจมาจากวรรณกรรม นิทานหรือ วรรณคดี เรื่องที่เหมาะกับผู้

แสดง มีการผูกเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกัน และการท างานเป็นทีมของนักแสดง ซึ่งอาจมีการสร้างโดยการ

แสดงเรื่องราว คือการน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาผูกเป็นเรื่อง กิจกรรมการแสดงละคร ก็จะมีตัว

ละครเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ เป็นส่ิงของ ละครทุกตัวมีบทพูด บทบาทสมมุติ เป็นการแสดงด้วยท่าทาง โดย

ไม่มีบทพูด ผู้แสดงจะต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ตนก าลัง 

การประเมินผล (Discussion) การประเมินผลของการแสดงเป็นการสะท้อนความคิดของการท า

ละครว่าผู้สร้างงานหรือผู้ชมมีความคิดอย่างไรกับส่ิงที่ได้ท าหรือได้ชม โดยละครสร้างสรรค์มีกระบวนการ

ท างานและคิดวิเคราะสังเคราะห์ ในแต่ละครั้งที่ได้ฝึกฝนหรือแสดงเพื่อเป็นการพัฒนา และหา

ข้อผิดพลาดๆในการแสดง รวมทั้งเป็นการชี้ให้เห็นแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการแสดงครั้งต่อไป 

จะได้แสดงได้ดีขึ้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบของละครสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เทคนิคการ

แสดงละครได้อย่างดีวิธีหนึ่ง 

     เทคนิคการแสดงพื้นฐาน ในงานสร้างสรรค์นี้ใช้เทคนิคการแสดง คอนแสตนติน สตานิสลาฟสกี้ 

(Constantin Stanislavski) ที่มีกระบวนการเข้าถึงตัวละครอย่างชัดเจนเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้าน

การแสดงมาก่อน เป็นการแสดงแบบสมจริง โดยการสร้างความเชื่อผู้แสดงจะมีความสามารถตีบทได้อย่าง

สมจริงนั้นโดยใช้ มนต์สมมุติ หรือ ภาวะสมมุติ (The Magic If , As If), สถานการณ์แวดล้อม (Given 
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Circumstances),จินตนาการ (Imagination),การสร้างสมาธิ (Concentration of Attention),ความจริงและ

ความเชื่อ (Truth and Belief),การแบ่งส่วนย่อยเพื่อสู่เป้าหมาย (Beat - Unit - Objective),การส่ือสาร

และการเชื่อมโยงกับกลุ่ม (Communication as Communion),การใช้ความทรงจ าด้านอารมณ์ ความรู้สึก 

(Emotion Memory),การสร้างท่าทางและการเคล่ือนไหวโดยรอบ (Physical Embodiment),การเปล่งเสียง

แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ถ้ อ ย ค า  (Voice Projection and Diction) , ก า ร ว า ง บุ ค ลิ ก ลั ก ษณ ะ ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร 

(Characterization),จังหวะและสัดส่วนความรู้สึก (Tempo and Rhythm),การผ่อนคลาย (Relaxation) 

เทคนิคการเขียนบทละครการสร้างบทละครโดนใช้ องค์ประกอบของละคร  ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 6 ส่วน โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ คือ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เพลง 

และภาพ เพื่อช่วยในการวางโครงสร้างของเรื่อง การสร้างบทละครนั้น ซึ่งรูปแบบละครมีแยกได้หลายแบบ 

แต่การแยกแบบการด าเนินเรื่อง ซึ่งรูปแบบในการสร้างบทละคร การสร้างบทละครมีวิธีการสร้างเรื่อง

ด าเนินเรื่องหลายหลายรูปแบบ บทละครที่เป็นแบบฉบับ (Tradition Play) จะใช้แสดงในโรงละคร 

เรื่องราวที่น าเสนอมาจากวรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน ถ้าเป็นวรรณกรรมเรื่องยาว  บทละครที่ไม่เป็นแบบ

ฉบับ (Non Illusion Style) ผู้ เขียนบทละครควรเน้นที่การเล่าเรื่อง (Story Theatre) จินตนาการ 

(Imagination) การเริ่มเรื่องจะเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ลีลาท่าทางประกอบดนตรี  การขับร้องเพื่อให้ผู้ชม

ทราบกติกาการน าเสนอ บทละครที่เด็กมีส่วนร่วมแสดง (Participatory Theatre) การเขียนบทประเภทนี้

จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง บทละครเพื่อการศึกษา (TIE ย่อมาจาก Theatre In 

Education) เป็นละครเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดของเยาวชนในโรงเรียน 

ก่อให้เกิดความคิดเชิงวิจารณ์น าไปสู่การพูดคุยกัน แล้วเกิดเป็นละคร บทละครจากการรวบรวมข้อมูลและ

เทคนิคละครสด (Collective Improvisation Theatre) การจะได้บทละครจากการแสดงละครสดนั้น จะต้อง

สนใจการท างาน 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

  งานสร้างสรรค์นี้ผู้สร้างสรรค์ได้ท าหน้าที่ผู้ก ากับ ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉาก และ

ดนตรีประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อให้งานละครเพื่อการสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้บรรุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่

ได้ตั้งไว้ โดยการท างานสร้างสรรค์ครั้งนี้ สร้างสรรค์ละครเวที่เพื่อน ามาแสดงเทศกาลละครเวที2556โดย

ต้องมีผู้แสดงที่ลงเรียนวิชาการแสดง3 ทุกคนได้เข้าร่วมการแสดง และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ

ท างานตั้งแต่สร่างสรรค์บท พัฒนาตัวละคร ฝึกซ้อม เตรียมองค์ประกอบกอบต่างๆของการแสดง จนถึง

แสดงจริง 

การสร้างบทละคร 

  กระบวนการสร้างบทละคร การท าบทละครครั้งนี้มีการวางแผนไว้ให้นักศึกษาเป็นคนคิดหัวข้อที่มี

ความรู้สึกต่อสังคมไทยปัจจุบัน โดยมีกระบวนการท างานโดย ให้นักศึกษาหาข่าวหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ

ของประเทศไทยมาน าเสนอในชั้นเรียน พูดคุยวิเคราะห์ข่าวที่นักศึกษาน ามาและสังเคราะห์ให้เป็น

สถานะการณ์เพื่อแสดงสด พัฒนาจากเรื่องที่นักศึกษาแสดงโดยแบ่งเนื่อหาที่นักศึกษาสนใจ เรื่องวั ยรุ่น

ความรักครอบครัว เรื่องสังคมไทยการประท้วง และเรื่องหลอกโกงบ้านเมือง สรุปเรื่องการประท้วงเป็น

ประเด็นหลักที่นักศึกษาอยากน าเสนอ เรื่องสังคมไทยกับการประท้วง ให้นักศึกษาหาข้อมูลเพิ่มโดยไม่แยก

ฝ่าย โดยสรุปแล้วน ามาเขียนเป็นบท ซ่ึงมีการ สรุปใจความส าคัญว่าคนที่ไปม๊อบต้องเป็นคนที่พร้อม อย่า
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ลืมว่าตนเองมีหน้าที่อะไรหรือต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตบ้าง มีการสมมุติว่ามีตัวละครที่เป็นแม่มาตามหา

ลูกที่ไปม๊อบ ลูกท าตามความฝันของของตัวเองที่จะหาเสรีภาพหรือความถูกต้อง แต่อย่าลืมคนที่ตามหา 

จะเห็นในเรื่องคือบรรยากาศม๊อบทั่วไปว่ามีอะไรบ้าง และจุดจบของม๊อบคืออะไรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา 

โดยได้บทละครโดยย่อคือ ผลงานละครเวทีเรื่องหนีแม่ไปม็อบ เรื่องราวของลูกชายที่หนีแม่ไปม็อบ เพื่อ

เรียกร้องเสรีภาพ แต่กับไปตกหลุมรักหญิงที่ตนรักที่มีความคิดเห็นต่างกับตนเอง ท าให้แม่ต้องตามหา 

โดยตามหาที่ม็อบต่างๆ ที่คิดว่าจะเจอลูกชายไป แต่ไปเจอเรื่องราวต่างๆในม๊อบมากมาย ซึ่งสรุปสุดท้ายม๊

อบไม่เหมาะกับคนที่ไม่พร้อม ความคิดหลัก คุณก าลังตามหาส่ิงที่คุณรัก คุณไม่เคยรู้หรอกว่า คุณที่รักคุณ

ก าลังตามหาคุณ 

การออกแบบตัวละคร 

 การออกแบบตัวละคร การสร้างตัวละครเริ่มสร้างจากความสามารถของนักศึกษาที่มีว่านักศึกษามี

ความสามารถพิเศษด้านได้บ้างเนื่องจากต้องให้นักศึกษาที่เรียนการแสดง3 ได้แสดงทุกคน โดยแบ่ง

ความสามารถนักศึกษาเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ การแสดง ร้องเพลง เต้นหรือร าได้ ขับเสภาได้ เล่นเครื่องดนตรี

ได้ ซึ่งมีการออกแบบนักแสดง1 คนต้องแสดงมากกว่า 1 บทบาท แต่จะมีการโชว์ความสามารถของตัวเอง

ที่ถนัดไว้ด้วย แต่จะมีการแสดงหลักและเสริมในแต่ละบทบาท 

ตัวอย่างตัวละคร 

    
 

การออกแบบเครื่องแต่งกายและฉาก 

 เครื่องแต่งกายและฉาก การออบแบบเครื่องแต่งกายในเรื่องนี้ตีความถึงสีขาวและสีด าไม่มีความ

ถูกต้องและไม่มีความผิด แต่ทุกคนเหมือนถูกขังโดยไม่รู้ว่าใครขังซึ่งเครื่องแต่งกายจะให้ทุกคนดูคล้ายกัน

แต่จะมีความต่างในเรื่องอาชีพ โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถถอดและใส่ได้อย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างเครื่องแต่งกาย 

   

รูปที่ 1 ตัวละครแม่ ที่ตามหาลูก รูปที่ 2 ตัวละครลูกสาว ที่โดนแก๊สน้ าตา 

รูปที่ 3  ตัวละคร ทหาร

ต ารวจ 

รูปที่ 4  ตัวละคร นักการเมือง 
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การออกแบบดนตรีประกอบ 

        ดนตรีประกอบ ในการแสดงเรื่องนี้มีการออกแบบให้มีการขับเสภาและร าไทยในช่วงต้น และมีการ

น ากลอง และกรับ มาประกอบจังหวะเพื่อให้มีการเคล่ือนไหวหรือการเล่าเรื่องราวอย่างมีสีสรร โดยมีการ

ออกแบบตีกลองเร็วช้า หรือจังหวะการเดินของทหาร  

ตัวอย่างเครื่องดนตรี 

   
 

 

 

การออกแบบการแสดง 

 การออกแบบการแสดง การแสดงครั้งนี้เนื่องจากเป็นการแสดงที่แสดงในที่โล่งและรอบข้างอาจมี

เสียงรถและผู้คนอยู่ข้างทาง นักแสดงต้องการสมาธิ และพร้อมกับต้องแสดงให้น่าสนใจไปพร้อมกัน จึงมี

การออกแบบการแสดงดังต่อไปนนี้ การแสดงแบบสมจริง ส าหรับตัวละครแม่ ที่ออกแบบให้เป็นเหมือน

ผู้คนที่เดินไปเดินมา เหมือนกับแม่ที่เดินมาหาลูกในการแสดง ต้องการให้ผู้ชมสัมผัสถึงการแสดงที่มีอา

ราณ์ร่วมกับตัวแม่จริงที่ก าลังหาลูกอยู่จริงๆ เช่น 

ตัวอย่างในบท 

แนนซี่ (แม1่) เห็นลูกฉันไหมเธอๆเห็นลูกฉันไหม (ยังคงถามไปเรื่อยๆ) 

 (ถามผู้ชม)แต่ไม่มีใครสนใจต่างคนต่างเดินโดยไม่สนใจ ชนแนนซี่ล้มบ้างอย่างไม่สนใจ 

 เสียงกรับดังขึ้นสองที แล้วมีเสียงร้อง  แต่แนนซี่ยังเดินตามหาลูกอยู่ ในขณะที่เปียวร้องเพลง 

 

เปียว (แม2่) กาเหว่าเอย ไข่ให้แม่กาฟัก แม่กาหลงรัก คิดว่าลูกในอุทร 

คาบข้าวมาเผื่อ คาบเหย่ือมาป้อน ปีกหางเจ้ายังอ่อน สอนร่อนสอนบิน 

แม่กาพาไปกิน ท่ีปากน้ าแม่คงคา ตีนเหยียบสาหร่าย ปากก็ไซ้หาปลา 

กินกุ้งกินกั้ง กินหอยกระพังแมงดา กินแล้วบินมา จับต้นหว้าโพธิทอง 

รูปที่ 5  คนตีกลองกับคนขับเสภา รูปที่ 6  การเคล่ือนไหวตามจังหวะ 
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นายพรานเห็นเข้า เย่ียมเย่ียมมองมอง ยกปืนขึ้นส่อง หมายจ้องแม่กาด า 

ตัวหนึ่งว่าจะต้ม ตัวหนึ่งว่าจะย า แม่กาตาด า แสนระก าใจเอย 

 การเคล่ือนไหวด้วยท่าทาง ส าหรับตัวละครที่เป็นคนที่ต้องเล่นเป็นกลุ่ม จากสถานที่ใหญ่แล้วมี

เรื่องราวที่ต้องให้ผู้ชมสนใจ บางตอนถึงน าการแสดงจ านวนผู้แสดงท าซ้ าๆ หรือท าพร้อมกันเป็นกลุ่ม ให้

ผู้ชมได้เห็นการกระท ามากกว่าเสียงที่พูดหรือเสียงรอบข้าง เช่น กลองตีจังหวะเร็วขึ้น เร็วขึ้นไป คนยังคง

เดินไปมาแต่จะเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นก าลังวิ่งไปข้างหน้าวิ่งสับสน จนวิ่งพร้อมๆกัน ท า ท่าซ้ าๆ ท าท่า

เหมือนกัน 

หนึ่ง  เธอจะไปไหนนะ 

ฝน  เราจะไปม๊อบ 

ม่อน  เธอจะไปไหนนะ 

แอมเวย์              เราจะไปม๊อบ 

วิม  เธอจะไปไหนนะ 

เกด  เราจะไปม๊อบ 

โอม  เธอจะไปไหน 

อริส  เราจะไปม๊อบ 

แฟรงค์  เธอจะไปไหน 

สเวย์  เราจะไปม๊อบ 

กวาง  เธอจะไปไหน 

ไอย์  เราจะไปม๊อบ 

ดิว  เธอจะไปไหน 

กิ๊บ  เราจะไปม๊อบ 

ทุกคน  เราจะไปม๊อบ ม๊อบ ม๊อบ ม๊อบ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 

 ทุกคนยังวิ่งพร้อมๆกันราวกับหุ่นยนต์ จะมีคนวิ่งแตกจากกลุ่ม  

 การแสดงแบบ stylize ส าหรับตัวละคร นักการเมือง โสเภณี ทหาร นักประท้วง  ตัวละครที่

ออกแบบให้มีบุคลิคภาพที่ดูเกินจริง หรือ มีท่าทางที่ไม่เหมือนปกติ บางตัวแสดงเหมือนหุ่นยนต์ ซึ่ง

ต้องการแสดงให้เห็นถึงชีวิตท่ีต้องโดนค าสั่งโดยไม่มีความคิดของตัวเอง เช่น 

ดิว (หาเสียงพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน) 

 ทุกคนมาฟัง บางคนท าท่านักคิดบางคนท าท่าเขาควาย 

 มีทหารเดินเข้ามา แต่วิ่งแบบถอยหลัง เข้ามายิงทุกคนวิ่งหนีแบบช้าๆ ไม่มีใครตาย 
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ตัวอย่างออกแบบการแสดง 

   
 

การซ้อมการแสดง 

 การซ้อมฝึกฝนการแสดง การฝึกร่างกาย หาความสามารถของนักแสดงเริ่มฝึกร่างกาย โดยต้องใช้

ร่างกายต่อเนื่อง40 นาที และหาความสามารถของนักศึกษา การหาเรื่องที่จะเล่าให้นักศึกษามาเอาเรื่อง

จากข่าวมาเล่า สรุปเรื่องที่น่าสนใจ แสดงตามข่าวที่เล่า วิเคราะห์ในแต่ละเรื่อง  โดยใช้ศิลปะการเล่าเรื่อง 

แบ่งกลุ่มแสดงนิทานพื้นบ้าน ให้เห็นโครงเรื่อง ต้นกลาง จบ เอาข้อมูลที่สรุปเรื่องการประท้วงมาแชร์ 

วิเคราะห์ สาเหตุ ความขัดแย้ง ตัวละครที่อยู่ในนั้น เริ่มสร้างตัวละคร การใช้ร่างกายกับการจินตนาการ 

สร้างบทบาทสมมุติตามตัวละครที่ได้รับมอบหมายแล้วสังเคราะห์มาเป็นตัวละครที่แสดงของตัวเองตาม

สถานการณ์ที่ได้ การแสดงตามสถานการณ์ สร้างส่ิงที่อยากจะบอกการแสดงที่เกิดจากร่างกายแล้วค่อยรู้สึก 

เช่น วิ่งมากๆจนเหนื่อย วิ่งตาม ท้อ เสียใจ การสร้างสถานการณ์ แล้วมาต่อสถานการณ์  หาแก่นของเรื่อง

การแสดงที่มีบทตามเหตุการ์ที่เกิดขึ้น ซ้อมตามบทที่ได้ วิเคราะห์ ตัวละคร บทที่ได้ การเข้าถึงตั วละคร 

การพัฒนาบทและแก้ไข การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า วิเคราะห์เรื่องเครื่องแต่งกาย การซ้อมกับเครื่อง

แต่งกาย และดนตรี ซ้อมตามบท การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยมีคนดูเพิ่มขึ้น ถามความรู้สึกคนที่

ชมที่ได้ชม แล้วน าบทมาพัฒนา แก้ไขการเพิ่มเติม และแสดงกับคนดู ซ้อมตามบท การแก้ไขสถานการณ์

เฉพาะหน้า มีคนดูเพิ่มข้ึน ถามความรู้สึกคนที่ชม เพิ่มเติมส่ิงที่นักแสดงรู้สึกว่าอยากแสดงหรือรู้สึกกับเรื่อง

เพิ่มขึ้น บล็อกกิ้งในสถานที่จริง ซ้อมตามบท การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ถามความรู้สึกนักแสดงก่อน

แสดงจริง 

 

บทสรุป 

นักศึกษาคิดว่าการแสดงเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้พัฒนาทักษะการแสดงมากขึ้น โดยได้มีการแสดงจริง 

สถานที่จริง มีผู้ชม ได้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการแสดง มีการพัฒนาทักษะการแสดงในแง่

ต่างๆ เช่น การใช้เสียง เพราะเป็นสถานที่เปิด การแสดงที่มีการส่ือสารกับผู้ชม และที่มากกว่านั้น นักศึกษา

ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานละครเวที โดยการสร้างบทจากผู้ก ากับโดยเอาความคิดที่นักแสดงอยากบอกได้ 

ซึ่งไม่ได้มีบทมาก่อน ซึ่งมีกระบวนการการหาข้อมูลที่น่าสนใจ การเลือกและการตัดสินใจ 

 

รูปที่ 7  การแสดงท่าซ้ าๆกัน รูปที่ 8  การแสดงอารมณ์ท่ีแม่เจอลูก 
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นักศึกษาคิดว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือการมองส่ิงอย่างหนึ่งสามารถมองได้หลายมิติ เช่นจากเรื่องหนี

แม่ไปม๊อบ ได้เห็นว่าผู้ประท้วงทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลของตัวเองในการประท้วง และยังมีคนที่เกี่ยวข้องอีก

นอกจากผู้ประท้วงแล้วยังมีครอบครัว จะเห็นได้ว่าการประท้วงอาจไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ประท้วงอย่างเดียว

แต่อาจโยงไปถึงครอบครัวของผู้ประท้วงได้ มุมมองและวิธีคิดท่ีมีต่อสังคม 

นักศึกษาคิดว่าการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะสะท้อนให้ผู้ชมได้หยุดคิด 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถท าให้ผู้ชมจะเปล่ียนวิธีคิดได้ แต่เชื่อว่าหลังจากผู้ชมได้ชมผู้ชมต้องไปคิดต่อ ซ่ึง

ละครเวทีเรื่องหนีแม่ไปม๊อบท าให้ผู้ชมได้คิดแต่ไม่ได้บอกว่าต้องคิดเหมือนกันใครถูกใครผิดไว้ในเรื่อง 

นักศึกษาคิดว่าปัญหาหนึ่งคือเรื่องการใช้เสียงในสถานที่จริง เพราะเป็นการในสถานที่เปิดมีเสียงรถ 

หรือเสียงกิจกรรมหลายอย่างท าให้บางครั้งไม่มีสมาธิในการแสดง แต่วิธีการแก้ปัญหาคือพยายามอยู่กับ

บทที่ได้รับ ใช้ทักษะการแสดงที่ได้เรียนมา เช่นการโปรเจ็คเสียง สมาธิของนักแสดง พยายามนึกถึงส่ิงที่

เรียนมา หรือตนฝึกฝน เช่น มีการแสดงรอบหนึ่งเพื่อนเกิดแสดงผิดคิว ซึ่งนักแสดงทุกคนก็ต้องแก้

สถานการณ์ตอนนั้น เพราะเป็นช่วงที่เป็นการแสดงเป็นหมู่ซึ่งรู้สึกโชคดีที่ได้ซ้อมในหลายๆแบบ ท าให้การ

แสดงผ่านไปได้ 

ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ การท างานสร้างสรรค์ครั้งนี้ต้องน านักแสดงที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ

แสดง3 ทุกคนแสดง และทุกคนต้องได้แสดงที่เทศกาลละครกรุงเทพฯ เพราะคงหาบทละครและตัวละคร

หรือลักษณะตัวละครตรงตามจ านวนนักศึกษาได้ ผู้สร้าสรรค์จึงหาข้อมูลแนวละครเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถ

น านักแสดงที่เรียนได้แสดงและยังเป็นบทท่ีคิดบทก ากับออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดงและเสียง ในงาน

สร้างสรรค์ครั้งนี้ และสามารถเป็นต้นแบบในการเรียนในชั้น และท าใหนัผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และ

สร้างสรรค์ และมีส่วนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับสังคม ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากงานครั้งนี้คือกระบวนท าละครเชิง

สร้างสรรค์ท่ีต้องใช้นักแสดงที่มีความสามารถหลากหลาย นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงแล้ว นักศึกษา

ยังได้คิดวิเคราะห์ และการน าส่ิงที่คิดน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนักศึกษามีความคิดพัฒนาสังคมต่อไป 

นักศึกษาได้เรียนรู้จากการแสดงที่ได้แสดง และผู้ชมได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ซึ่งเห็นได้จากการที่ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นรายงานข่าวในรายการบ้านฉันวันนี้ของไทยทีบี เอส (http://www.youtube.com/watch?v=

67N5h7zUaSk) ว่าเป็นละครที่มุมมองต่อสังคมและได้ข้อคิดจากเรื่องซึ่งผู้ชมได้ประโยชน์จากการได้ชม

การแสดงจากเรื่อง 

ในอีกแง่หนึ่งผู้คิดงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้เรียนรู้กับการท างานกับนักแสดงจ านวนมาก และต้อง

ประยุกต์วิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้จากหัวข้อที่เรียนและมีงานสร้างสรรค์ที่หนักศึกษาสามารถ

ได้กระบวนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงผู้สร้างสรรค์

พอใจกับผลงานครั้งนี้ ที่นักศึกษามีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีจิตส านึกสาธารณะเป็นอย่างดี จึงท าให้

งานประสบความส าเร็จด้วยดี 

จะเห็นได้ว่างานสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นการสร้างละครเวทีเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนใส่ใจสังคม ซึ่ง

ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการแสดง และมีสวนร่วมในการคิดทุกขั้นตอน ผู้เรียนสามารถออกความ

คิดเห็นในการท างาน ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ออกมาเป็น

ชิ้นงาน และสามารถท างานสร้างสรรค์ที่ใส่ใตสังคม เรียนรู้ข้อมูลในหลายมิติจากกระบวนการสร้างละคร 

ซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องคอยชี้น าความคิดให้สอดคล้องกระกระบวนการท าละครเวทีและเป็นเด็นที่น า เสนอใน

http://www.youtube.com/watch?v=67N5h7zUaSk
http://www.youtube.com/watch?v=67N5h7zUaSk
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เรื่องสังคม ผู้เรียนจะมีความสนุกกับส่ิงที่ท าและได้ข้อคิดจากงานมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากงานสร้าสรรค์ครั้งนี้ เห็นว่าสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดการแสดง

ละครเวทีมทุกปี โดยเนื้อหาจากวรรณกรรมไทยหรือต่างประเทศ และถ้ามีโอกาสหาแหน่งเงินทุนสนับสนุน 

ซึ่งควรน าเสนอต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของการแสดงละครเวทีที่มีต่อผู้แสดง 

ผู้ร่วมงาน ผู้ชม และผู้น าในสังคม และควรมีการน าประมวลความรู้ที่ได้ผลของการท างานจัดเป็นรูปเล่ม

เผลแพร่ไปยังห้องสมุดคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ่งอิงต่อไป 

 จากวัถตุประสงค์การสร้างงานสร้างสรรค์งานละครเวทีเรื่อง หนีแม่ไปม๊อบ ผู้สร้างงานเชื่อว่าเป็น

งานที่สร้างสรรค์ที่นักศึกษาหรือผู้แสดงเข้าใจและรับผิดชอบต่อสังคม ในอีกทางหนึ่งนักศึกษาก็ยังได้

เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ละครสร้างสรรค์ เป็นการบรูณนาการเข้ากับการเรียนการสอน 
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การสอนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21                                         
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร ท่ี

เกิดขึ้นกับนักศึกษาดนตรีศึกษาหลังการเรียนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการสอนทฤษฏีดนตรีสากล ผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ินในการส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาดนตรีศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) มคอ.3ท่ี

บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยยึดเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาทฤษฏีดนตรี เพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร 2)แบบสังเกตทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร 3)แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลท่ีบูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยท่ีกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test Dependent) ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้  

1. ผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาดนตรีศึกษาหลังการ

เรียนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 

21 ด้านการสื่อสารสูงขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลท่ีบูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ:  สอนดนตรี การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เทคนิคการเรียนรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

Abstract 

 This research aims to study of behavior to enhance the competencies in the 21st century, communication 

skill through Local Wisdom by using techniques taught by Collaborative Learning and to study achievement learning 

the music theory, through Local Wisdom by using Collaborative Learning techniques. The population in this research 

study is 1st  years student of Education Faculty, Pibulsongkram Rajabhat University who is enrolled the subject in 

Music Theory 2 in second semester  academic year of 2014 were 30 people. The tools used in this research were 

lesson plans which integrated the contents of local wisdom by using Collaborative Learning techniques for enhance 

the in the 21st century, communication skill. The behavior observation form to enhance the learning skill in the 

21st century, communication skill. The achievement test of learning the music theory, through Local Wisdom by 

using Collaborative Learning techniques. The data were statistically analyzed by t-test significant difference. 
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The result of this study indicated that 1) the result of the study of behavior to enhance the competencies 

in the 21st century, communication skill through Local Wisdom by using techniques taught by Collaborative 

Learning were higher of the average score and were significant at a 0.05 level.  2) the result of the study 

achievement learning the music theory, through Local Wisdom by using Collaborative Learning techniques were 

higher of the average score and were significant at a 0.05 level. 

Keywords:  Music Pedagogy, 21st century learners, Collaborative Learning  

 

บทน า 

การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการ

เรียนรู้ขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใดนั้น 

ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม

แล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียน (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 

2553) การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผู้สอนต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

สามารถช่วยผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงขีดสูงสุดเท่าที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาและต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการสอนระดับอุดมศึกษา มีหลายวิธี วิธีการสอน

ที่ดีนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สาระการสอน สภาพนักศึกษา การเลือกวิธีการสอนขึ้นอยู่กับการวาง

แผนการสอนของผู้สอนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร วิธีการสอนนั้นในบทเรียนหนึ่งหรือชั่วโมงสอนชั่วโมงหนึ่ง

สามารถใช้วิธีการสอนหลายๆ แบบตามเนื้อหาสาระที่จะสอน (ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี, 2557) 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร  

ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีในระดับปริญญาตรี  โดยเป็น

หลักสูตรที่เปิดต่อเนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อดนตรีเป็นจ านวนมาก 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันหนึ่งที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรี โดยเปิดสอน

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา นักศึกษาดนตรีศึกษาทุกคนต้องเรียนทั้งรายวิชาทฤษฏี

และปฏิบัติทางดนตรี  วิชาทฤษฏีทางดนตรีวิชาหนึ่งที่ส าคัญในการเรียนดนตรีระดับปริญญาตรี คือ วิชา

ทฤษฏีดนตรีสากล นักศึกษาดนตรีจะต้องมีความรู้ในเรื่องของทฤษฏีดนตรีสากลและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้กับการเรียนดนตรีในรายวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาการประพันธ์เพลง วิชาการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ 

วิชาการปฏิบัติเครื่องเอก เป็นต้นในเนื้อหาของวิชาทฤษฏีดนตรีสากลจะเป็นการเรียนตั้งแต่ทฤษฏีดนตรี

สากลระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่สูงขึ้นและด้วยเนื้อหาของวิชาทฤษฏีดนตรีสากลมีเนื้อหาทางทฤษฏีมาก

และยากขึ้นจึงท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากล และมีผู้เรียนบางคนเกิด

ความไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนแต่ไม่กล้าที่จะถามครูและเพื่อในห้องเพราะเกิดความอายที่ตัวเองเรียนไม่

เข้าใจจนเป็นเหตุให้เรียนไม่ทันเพื่อนส่งผลให้ผู้เรียนขาดความรู้และไม่สามารถท าคะแนนสอบได้ดี   

 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของนักศึกษาดนตรีให้ตรงตามหลักสูตรดนตรีศึกษาและพันธกิจมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการ

แก้ปัญหาโดยการน าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) มาช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ

ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มตามวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และใช้การบูรณาการเนื้อหาวิชาทฤษฏีดนตรีสากลกับภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น โดยน าเรื่องอัตราจังหวะของเพลงพื้นบ้านต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นส่ือใน

การสอนและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหวังว่าผลจากการศึกษานี้ 

นักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสารสูงขึ้น เป็น

การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสาร ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาดนตรีศึกษา

หลังการเรียนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนทฤษฏีดนตรีสากล ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสาร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของ

นักศึกษาดนตรีศึกษา  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยรูปแบบของวิธีการทาง

สังคมที่มีการพูดคุยเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคน เพื่อสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ การพึ่งพา และการช่วยเหลือกันให้มากที่สุด  การ

เรียนรู้ไม่ได้มีในเฉพาะกลุ่มนักเรียนเท่านั้น แต่เป็นการปฏิบัติร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งครูเป็นผู้

ชี้แนะแนวทางส่วนผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติแล้วน าประสบการณ์มาแบ่งปันกัน (โรงเรียนเตรียมทหาร. 2557) 

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD: Student Teams Achievement 

Divisions) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเป็นทีมที่ผสมความรู้ความสามารถ ความสนุกสนาน  มีการ

ปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาทฤษฎี

ดนตรีสากล 2 เรื่องอัตราจังหวะ  

การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ช่วยส่งเสริมใหผู้้เรียนที่มีความสามารถ

ต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น ท าให้เกิดทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่ือสารและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลที่เกิดขึ้น 
1.นักศึกษา  
- ทักษะการสื่อสาร 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

แนวคิดทฤษฎี 
- เทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือ 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เนื้อหาวิชาทฤษฎี
ดนตร ี  
  สากล 2 เร่ืองอัตรา  
  จังหวะ 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคแบบร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการ
สื่อสารผ่านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทฤษฏีดนตรี 2 ภาคปกติ ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน กลุ่มละ 5 คน แบ่งได้ 6 กลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) มคอ. 3 ที่บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาทฤษฏีดนตรี 2 เรื่องอัตราจังหวะ เพื่อส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสาร 2) แบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสาร 3) แบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียด ดังนี้ 

1. มคอ. 3 ที่บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตราจังหวะ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ จ านวน 4 แผน ในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 การน าเสนอส่ิงที่ต้องเรียน (Class Presentation) ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอส่ิงที่นักศึกษาต้องเรียน ไม่

ว่าจะเป็นมโนมติ ทักษะและกระบวนการ โดยใช้การบรรยาย การสาธิตประกอบการบรรยาย การใช้วีดี

ทัศน์และให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติการทดลองตามหนังสือเรียน 

         - การท างานเป็นกลุ่ม (Teams) ผู้สอนแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย

นักศึกษา 5 คน จ านวน 6 กลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน และชี้แจงให้นักศึกษาใน

กลุ่มได้ทราบถึงหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่านักศึกษาต้องช่วยเหลือกัน เรียนร่วมกัน อภิปรายปัญหาร่วมกัน 

ตรวจสอบค าตอบของงานที่ได้รับมอบหมายและแก้ไขค าตอบร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องท างานให้ดี

ที่สุดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ให้ก าลังใจและท างานร่วมกันได้ 

        - การทดสอบย่อย (Quizzes) หลังจากที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนท า

การทดสอบย่อยนักศึกษาทุกครั้ง โดยนักศึกษาต่างคนต่างท า เพื่อเป็นการประเมินความรู้ที่นักศึกษาได้

เรียนมา ส่ิงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นความรับผิดชอบของนักศึกษา 

        - คะแนนพัฒนาการของนักศึกษาแต่ละคน (Individual Improvement Score) จะเป็นตัวกระตุ้นให้

นักศึกษาสนใจในการเรียนมากขึ้น ในการทดสอบแต่ละครั้งผู้สอนจะมีคะแนนฐาน (Base Score) ซึ่งเป็น

คะแนนต่ าสุดของนักศึกษาในการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง ซึ่งคะแนนพัฒนาการของนักศึกษาแต่ละคนได้

จากความแตกต่างระหว่างคะแนนพื้นฐาน (คะแนนต่ าสุดในการทดสอบ) กับคะแนนที่นักศึกษาสอบได้ใน

การทดสอบย่อยนั้น ๆ ส่วนคะแนนของกลุ่ม (Team Score) ได้จากการรวมคะแนนพัฒนาการของ

นักศึกษาทุกคนในกลุ่มเข้าด้วยกัน 

        - การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition) โดยการประกาศคะแนนของกลุ่มแต่ละกลุ่มให้

ทราบ พร้อมกับให้ค าชมเชย 

2.  แบบสังเกตทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสาร เป็นแบบสังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เรียนตาม มคอ. 3 โดยสังเกตพฤติกรรมด้านการส่ือสาร การ

แสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย ของนักศึกษา

ในแต่ละกลุ่ม  
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3.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรี

สากลที่บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

        การเก็บรวบรวมข้อมูล  

      1. วัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่ือสารของนักศึกษาก่อนเรียน  

      2. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลที่บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

      3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 รายวิชาทฤษฏีดนตรี เรื่องอัตราจังหวะ ที่บูรณาการเนื้อหา

ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดเทคนิคการเรียนรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

      4. วัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่ือสารของนักศึกษาหลังเรียน  

      5. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลที่บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

      1. เปรียบเทียบทักษะการส่ือสารก่อนและหลังเรียนรายวิชาทฤษฏีดนตรี 2 เรื่อง อัตราจังหวะโดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้การทดสอบค่าที (t-test 

Dependent) 

      2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลที่บูรณาการเนื้อหา

ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาผลการการสอนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ผู้วิจัยได้ผลการศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้  

1. ผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสาร ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาดนตรี

ศึกษาหลังการเรียนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า 

นักศึกษามีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่ือสารสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาดนตรีศึกษาหลังการ

เรียนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การทดสอบ                  คะแนนเต็ม                    ค่าเฉล่ีย                   จ านวน                      T                           Sig. 

ก่อนเรียน                        20                           10.633                     30     

                                                                                                                             -12.30                     0.05 

หลังเรียน                        20                          17.166                      30               

 

2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลที่บูรณาการ

เนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลที่บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลท่ีบูรณาการเนื้อหาทางด้าน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การทดสอบ                  คะแนนเต็ม                    ค่าเฉล่ีย                   จ านวน                      T                           Sig. 

ก่อนเรียน                        20                           7.57                     30     

                                                                                                                             -26.15                     0.05 

หลังเรียน                        20                          14.30                      30               

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

            1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา ในชั่วโมงแรก ๆ ผู้เรียนยังไม่

เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นผู้สอนควรเริ่มต้นจากการชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการการ

ปฏิบัติตน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มให้ผู้เรียน

เข้าใจก่อนด าเนินกิจกรรม 

           2. การท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยเหลือและปรึกษาหารือกันในระหว่าง

ท ากิจกรรม 

           3. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนต่างๆ โดย

เลือกใช้รูปแบบวิธีการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่

ย่ังยืนและพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

 

อภิปรายผล 

             จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสารและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แสดงว่า ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่ือสารของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือเกิดขึ้นสูงกว่าการเรียนแบบปกติ  และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากลที่บูรณาการเนื้อหาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิไลวรรณ กัณหา 

(2554, 114-117) ได้ศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

โรงเรียนวัดศรีสุนทร อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนวัดศรีสุนทร อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กลยุทธ์การประชุม เชิงปฏิบัติการ และการก ากับติดตาม เมื่อครบ 2 วงรอบแล้ว ท า

ให้ครูผู้สอนสามารถสอนผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม ครูสามารถนิเทศได้ อีกทั้งกลุ่ม

ร่วมศึกษาค้นคว้ายังได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมาก

ย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านอื่นๆ อันจะประโยชน์อย่างย่ิง

ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ละมัย วงค าแก้ว (2555) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ผล
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การศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟิก  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับผังกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอทฤษฏีดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือช่วยให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพิ่มขึ้น  มีความสนใจเรียนเพิ่มขึ้น มีการคิดเชิงวิเคราะห์

ตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ด้านการส่ือสารหลังเรียนของนักศึกษาสามารถเกิดได้กับผู้เรียนทุกคน ในการจัดการเรียนรู้

ผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการต่างๆ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการ

เรียนให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนในห้องเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสนใจที่จะเรียน

ในเนื้อหาต่อไป การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเพลงพื้นบ้านของต าบลพลายชุมพลมาเป็นเครื่องมือในการสอน

ทฤษฏีดนตรีสากล ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาทฤษฏีดนตรีสากล เรื่องจังหวะง่ายขึ้น  สามารถคิดตาม เกิด

เป็นมโนทัศน์ความคิดรวบยอดเรื่องของอัตราจังหวะและน าความรู้ที่เรียนไปใช้ได้จริงเกิดเป็นความเข้าใจที่

สามารถต่อยอดเองได้ การจัดกิจกรรมการเรียนในแต่ละครั้งอาจจะฝึกทักษะได้ไม่ครบ แต่ถ้าฝึกบ่อยๆก็จะ

ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะได้        

      

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านต าบลพลายชมพล ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยและขอบคุณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในครั้ง

นี้ ประโยชน์อันพึงได้รับจากรายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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บทคัดย่อ 

วิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิกและสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านข้างวัด ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และเพื่อประเมินสื่อประชาสัมพันธ์บ้านข้างวัด โดยมี

วิธีการศึกษาคือ ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับชุมชนบ้านข้างวัด วิเคราะห์ภาพลักษณ์ด้วยทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจสเกล(Color Image 

Scale) ออกแบบสัญลักษณ์และออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์โดยนักออกแบบและ

นักวิชาการออกแบบจ านวน 7คน เพื่อน ามาปรับแก้ส่วนท่ีบกพร่องและน าไปประเมินโดยกลุ่มท่ีผู้ใช้บริการโครงการบ้าน

ข้างวัดด้วยแบบสอบถามประมาณค่า 5ระดับ(Ratting Scale) ระดับของลิเคริ์ท  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มโดยบังเอิญ

จ านวน 55 คน และน าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยดังนี้ 

 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ชุมชนบ้านข้างวัดด้วยทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจสเกล โดยการวิเคราะห์พบว่าจุดเด่นของ

บ้านข้างวัดท่ีเน้นความเป็นพื้นถ่ินภาคเหนือมีและความเป็นธรรมชาติ จึงก าหนดภาพลักษณ์บ้านข้างวัดในกลุ่มบุคลิกภาพ

ในกลุ่มคลาสสิก(Classic)เลือกกลุ่มบุคลิกภาพย่อยแบบประเพณีนิยม(Tradition) และกลุ่มNatural กลุ่มบุคลิกภาพย่อย

แบบเรียบง่ายกระจ่างชัด(Plain) ใช้สีน้ าตาลและสีเขียว  สีเทา ใช้ตัวอักษรท่ีเน้นบุคลิกคลาสสิก  สัญลักษณ์ใช้รูปแบบ

คอมบิเนชั่นมาร์ก (Combination Mark)เป็นภาพปิ่นโตแบบคลาสสิก ผสมตัวอักษรบ้านข้างวัด ในกรอบสี่เหลี่ยมข้าว

หลามตัด ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์จ านวน 6 ชิ้น ประกอบไปด้วยหนังสือเล่มเล็ก  แผ่นพับ ใบปลิว  นามบัตร 

แฟ้มข้อมูล และ ป้ายราคาสินค้า  ตามแนวทางบุคลิกภาพคลาสสิกแบบประเพณีนิยมพื้นถ่ิน 

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีความเห็นในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมท้ัง 6 

สื่อเท่ากับ (�̅� = 4.29, S.D. = 0.26) ผู้เชี่ยวชาญแนะน าเรื่องขนาดสิ่งพิมพ์ ส่วนผลการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายของ

บ้านข้างวัด ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมท้ัง 6 สื่อเท่ากับ (�̅�= 3.89, S.D = 0.07) อยู่ในระดับเหมาะสมมาก   

ค าส าคัญ  การออกแบบสัญลักษณ์  อัตลักษณ์  สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์  ชุมชน 

ABSTRACT 

This research aimed to Brand Image of Bann Khangwat community, to design print media for public 

relations and to evaluated Bann Khangwat public relations. The research methodology consisted of the data about 

Bann Khangwat community. Then, analyzed their image by color image scale theory, moreover design logo, print 

media and evaluated by experts.  Researcher use a Likert scale measures attitudes and behaviors the accidental 

sampling and data analysis including mean and standard deviation.   

 The result were as follow:  the analysis compare image of Bann Khangwat community with other found 

that the prominent of Bann Khangwat community is Northern Local and natural. So that this research focus to classic 

image, tradition sub-image, use color brown, green and gray for natural group. About the Letter use Classic letter. 

Combination mark is the classic image show picture classic tiffin carrier with letters that arrange in diamond-shape 
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quadrangle. The researcher design 6 print medias such as booklets, Brochure, Handbill, Business card, Information 

folder and Tag.            

The result of design evaluation by the expert group found that It’s suitable with designing. (  𝑋 ̅= 4.29, 

S.D. = 0.26) and the result of design evaluation by the sample found that It’s suitable too (�̅� = 3.89, S.D = 0.07) 

Keywords: Logo, Identity, Printing Media for Public Relation and Community Mall 

 

บทน า 

ภาพลักษณ์ (Brand Image) คือภาพในใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร  ภาพลักษณ์พัฒนาขึ้นภายใน

ใจผู้บริโภค จากการที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร สินค้า และบริการ  เช่น 

แหล่งก าเนิดสินค้า องค์กร นโยบาย กิจกรรมและบุคลิกภาพของแบรนด์ (ศรีกัลยา , 2547) ซึ่ง

ภาพลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการส่ือสารผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่าง

สม่ าเสมอและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน ภาพลักษณ์จะสร้างความแตกต่างในการรับรู้ถึงองค์กร สินค้า

และบริการแก่ผู้บริโภค ภาพลักษณ์เป็นผลรวมของการส่ือสารตราสินค้าและมีผลต่อการเลือกใช้สินค้าของ

ผู้บริโภคเนื่องจากในปัจจุบันนี้ การตลาดไม่มีความแปลกใหม่ และส่ิงที่เคยใหม่กลายเป็นส่ิงที่ธรรมดา

สามัญทุกตรา สามารถท าได้เหมือนกันหมด สินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน คุณภาพไม่ต่างกัน (ดลชัย, 

2545) ภาพลักษณ์จะเกิดได้ต้องส่ือสารส่ิงบ่งชี้ตัวสินค้าและองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ 

วางแผนออกแบบอย่างดี   

ส่ือส่ิงพิมพ์เฉพาะกิจ เป็นส่ือประเภทหนึ่งที่องค์กรจัดท าขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และให้

ข่าวสารแก่ประชาชนหรือผู้บริโภค ส่ือส่ิงพิมพ์เฉพาะกิจมีข้อดีคือ สามารถก าหนด ขนาด รูปเล่ม ควบคุม

เนื้อหา ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้จากการศึกษาของ พรทิพย์ ทวีพงษ์ และปล้ืมใจ ไพจิตร 

(2557) พบว่าส่ือสิ่งพิมพ์บางชนิด เช่น แผ่นพับสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ได้ 

บ้านข้างวัดเป็นศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใกล้ๆวัดอุโมงค์ 

ต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นโดยคุณณัฐวุฒิ รักประสิทธิ์ มีความโดดเด่นในด้านแนวความคิด คือ

การประยุกต์เอาแนวคิดการอยู่ร่วมกันในอดีตมาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้บ้านข้างวัด

เป็นแหล่ง พักผ่อน จับจ่ายซื้อของและเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศย้อนยุคไปในสมัยอดีตที่ผู้คนอยู่ร่วมกันแบบ

เอื้อเฟื้อกัน แบ่งปันกัน กลมกลืนกับธรรมชาติ อย่างไรก็ตามปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะ

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหม่ จะเลือกไป

ท่องเที่ยวที่มีเชื่อเสียง ท าให้แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ขาดโอกาส ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ และการ

สร้างภาพลักษณ์ของแหล่งเที่ยวที่ชัดเจน จะส่งผลในระยาวต่อแหล่งท่องเที่ยว  สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน  

ด้วยเหตุนี้จึงได้สนใจที่จะออกแบบกราฟิกและส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์และส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับบ้านข้างวัดไปสู่กลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านข้าง

วัด 
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การทบทวนวรรณกรรม 

พรทิพย์  ทวีพงษ์ และปล้ืมใจ ไพจิตร (2558) ได้ศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

ส่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัยโดยผู้วิจัยได้สนใจที่จะน าส่ือการท่องเที่ยววัฒนธรรมศรีวิชัย คือแผ่น

พับไปศึกษาว่ามีผลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวไทย ผลการวัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกา ร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 3 ด้านคือ ส่ือแผ่นพับช่วยในด้านเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ ส่ือแผ่นพับช่วยในด้านส่งเสริมและสร้ างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และส่ือแผ่นพับช่วยในการกระจายข่าวสาร ส าหรับด้านการสร้างความสนใจและดึงดูดความ

สนใจอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก 

ทนงศักดิ์ เกติวงษ์ (2555) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบกราฟิกเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรส าหรบั

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ โดยใช้วิธีการแบ่งบุคลิกภาพ

จากหนังสือคัลเลอร์อิมเมจสเกล ( Color Image Scale) ของชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) 

เป็นตัวอ้างอิง  จากนั้นคัดเลือกบุคลิกภาพที่ได้รับคะแนนสูง 3 อันดับ คือหัวก้าวหน้า  เรียบโก้  และมีท่ามี

สไตล์ ไปสร้างแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบกราฟิก เพื่อน าไปพัฒนากราฟิก 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านข้างวัด 

2. เพื่อออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด 

3. เพื่อประเมินสื่อส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านข้างวัด 

 วิธีวิจัย 

 ขอบเขตพื้นที่  ศูนย์การค้าชุมชนบ้านข้างวัด  จังหวัดเชียงใหม่  ขอบเขตเนื้อหา  ประวัติความ

เป็นมา  แนวคิด  จุดเด่น จุดด้อย  สถานที่ตั้ง  ขอบเขตการออกแบบส่ือ คือ ตราสัญลักษณ์  นามบัตร  

หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นปลิว แฟ้มเอกสาร และป้ายราคาสินค้า ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจ านวน 7 คนสุ่มแบบเจาะจง  และกลุ่มนักท่องเที่ยว

จ านวน 55 คน ทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวในบ้านข้างวัด ใช้วิธีการสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 วิธีด าเนินการวิจัย ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิดของชุมชนบ้านข้างวัด นักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาใช้บริการ รวมทั้งศึกษาศูนย์การค้าชุมชนอื่นๆ ในเมืองเชียงใหม่  น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวาง

ภาพลักษณ์ และด าเนินการออกแบบอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงปรัชญาและแนวคิดของบ้านข้างวัดโดยใช้

ทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจสเกล(Image Scale) ของ ชิเกโนบุ  โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi อ้างใน ทะนง

ศักดิ์, 2555) เมื่อได้บุคลิกภาพของชุมชนบ้านข้างวัด จึงน ามาก าหนดสี  ตัวอักษร การจัดหน้า รูปแบบ

การใช้ภาพ เพื่อควบคุมส่ือให้เป็นระบบเดียวกัน ด าเนินการออกแบบสัญลักษณ์  น าไปสนทนากลุ่มกับผู้

ก่อตั้งโครงการและตัวแทนผู้ค้าขายในชุมชนบ้านข้างวัด ปรับปรุงสัญลักษณ์  ด าเนินการออกแบบส่ือทั้ง 6 

ชนิด  ออกแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) ของลิเคริ์ท (การแปลความหมายการ

ประมาณค่าของลิเคิร์ท, 2557) เก็บข้อมูลจากนักออกแบบที่เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับส่ือ  จ านวน 7 คน  

น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ียเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อปรับปรุงส่ือตาม

ค าแนะน า สุดท้ายน าส่ือประชาสัมพันธ์ ไปประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายท่ีมาจับจ่ายซื้อของในบริเวณโครงการ
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บ้านข้างวัด  โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 55 คน โดยใช้แบบประเมินค่า 5 ระดับ และ

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) น าข้อมูลสรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

การสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านข้างวัด  เริ่มจากการศึกษาข้อมูลบ้ านศูนย์การค้า

ชุมชนบ้านข้างวัด ประวัติ แนวคิด วิสัยทัศน์ และจุดเด่น จุดด้อยของโครงการสรุปได้ดังนี้คือ บ้านข้างวัด

เริ่มด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2555 โดยเริ่มจากการมองเห็นความวุ่นวายในสังคมปัจจุบันที่สับสนวุ่นวาย ผู้คน

ต่างเอารัดเอาเปรียบ เก่งแย่งชิงดี ไม่สงบสุข แต่เมื่อนึกย้อนไปถึงอดีตที่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพา

อาศัยกัน ช่วยเหลือกัน อาศัยอยู่อิงแอบกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน คุณณัฐวุฒิ จึงได้น าแนวคิดการใช้ชีวิต

แบบดั้งเดิมนี้มาทดลองใช้ในสังคมปัจจุบัน โดยก่อตั้งศูนย์การค้าชุมชนบ้านข้างวัดให้เป็นเสมือนชุมชน

หนึ่ง ร้านค้าต่างๆถูกออกแบบเป็นบ้าน คัดเลือกผู้เข้าร่วมชุมชนที่มีแนวคิดเดียวกัน  สร้างความสัมพันธ์

ในชุมชนผ่านการร่วมกันท าเกษตรอินทรีย์ และอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเพื่อนบ้าน จริงใจกับลูกค้าและผู้มาใช้

บริการหรือร่วมท ากิจกรรมต่างๆ มีการจัดสถานที่เน้นเรียบง่ายไม่หรูหรา กลมกลืนกับธรรมชาติ  จุดเด่น

ของบ้านข้างวัดคือเน้นวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนามีอารมณ์ความรู้สึกแบบย้อนอดีต แตกต่างศูนย์การค้า

ชุมชนอื่นๆ ที่เน้นการให้บริการที่รวดเร็วทันสมัย ส่วนจุดด้อยคือ ร้านค้าและการให้บริการมีข้อจ ากัดตาม

ขนาดและพื้นที ่

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าจุดเด่นบ้านข้างวัด คือวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา  ธรรมชาติ  และ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับบ้านและวัด ตามชื่อและที่ตั้งคือบ้านข้างวัด  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่น

ใหม่  น าจุดเด่นมาวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของบ้านข้างวัดอยู่ในกลุ่มบุคลิกภาพใหญ่คือกลุ่มคลาสสิก 

(Classic) กลุ่มบุคลิกภาพย่อยแบบประเพณีนิยม (Traditional) คือเก่า มีคุณค่า ผสมกับกลุ่มบุคลิกภาพ

แบบเป็นธรรมชาติ (Natural) กลุ่มบุคลิกภาพย่อยเรียบง่าย (Plain) คือมีความสนิทสนม คุ้นเคย เรียบ

ง่าย  โดยสรุปบุคลิกภาพของบ้านข้างวัดคือความเป็นคลาสสิกแบบประเพณีนิยมพื้นถิ่นและเรียบง่าย การ

ที่ใช้สองกลุ่มผสมกันเนื่องจากบ้านข้างวัดมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรู่นใหม่ ชอบอะไรที่รวดเร็ว เรียบง่าย

จาก บุคลิกภาพดังกล่าวมีสีอยู่ในกลุ่มประเพณีนิยม 3 สีคือ น้ าตาล ด า และเขียว และสีในกลุ่มธรรมชาติ

แบบเรียบง่าย 3 สี คือ ครีม เหลือง และสีเทา จึงได้เลือกสีหลักคือ น้ าตาล สีเขียว และเทา ตัวอักษรมี

บุคลิกแบบย้อนยุค จากจุดยืน และบุคลิกภาพ ส่ิงที่จะน ามาเป็นต้นแบบในการออกแบบสัญลักษณ์คือ 

ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม  การออกแบบกราฟิกชุดแรกมีแนวคิดเมล็ดพันธ์ของอดีต แต่จากการวิเคราะห์

ตรวจสอบกับแนวความคิดพบว่าสัญลักษณ์ยังไม่แสดงถึงความเป็นอดีตไม่เชื่อมโยงบุคลิกภาพ และไม่ส่ือ

ถึงจุดยืนบ้านข้างวัดเน้นวัฒนธรรมพื้นถิ่น เรียบง่าย มีคุณค่า  จึงได้น ามาพัฒนาอีกครั้ งหนึ่ง  โดยเน้นให้

ส่ือถึงจุดยืนของบ้านข้างวัด  ในแบบที่ 2 มีแนวคิดมาจากปิ่นโตใส่อาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับคน  วัด  และ

บ้าน ซึ่งเป็นกล่ินอายของอดีต โดยเลือกรูปปิ่นโตแบบดั้งเดิม ใช้สีเขียว และสีน้ าตาล   มีตัวอักษรบ้านข้าง

วัดทับภาพ เมื่อน ากราฟิกไปทดลองใช้ โดยวางบนส่ือต่างๆ พบว่าสัญลักษณ์กลืนไปกับภาพประกอบ  ไม่

มีความเด่น จึงได้น ามาปรับอีกครั้ง โดยใส่กรอบส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัด พื้นสีน้ าตาลและลดสีปิ่นโต เป็นสี

น้ าตาลอ่อน น าภาพสัญลักษณ์ไปสนทนากลุ่มกับคุณณัฐวุฒิ รักประสิทธ์ และกลุ่มผู้ค้าขายในชุมชนบ้าน

ข้างวัด มีความเห็นว่าสามารถส่ือสารถึงภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ของ คน บ้าน วัด ชุมชน ได้ และ
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รูปแบบของสัญลักษณ์มีบุคลิกภาพเป็นประเพณีนิยมและมีกล่ินอายของอดีต จึงท าให้ได้สัญลักษณ์ที่

น าไปใช้ในการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 

  

 ผลการออกแบบสัญลักษณ์ชุมชนบ้านข้างวัด 

 

            
 

   ภาพ 1 ผลการพัฒนาการออกแบบสัญลักษณ์ชุมชนบ้านข้างวัด 

 

ผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด 

 การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ใช้บุคลิกภาพเดียวกันไปก าหนด การใช้สี ตัวอักษร ลักษณะภาพ 

และการจัดหน้า  ออกแบบให้มีความเรียบง่าย สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  เน้นภาพที่เป็นภาพถ่าย

บรรยากาศของบ้านข้างวัด  สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 

 

         
ภาพที่ 5 ผลการออกแบบนามบัตร   ภาพที่ 6 ผลการออกแบบหนังสือเล่มเล็ก 

 

                  
ภาพที่  7  ผลการออกแบบแผ่นพับ 
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ภาพที่  8  ผลการออกแบบแผ่นปลิว                 ภาพที่ 9 ผลการออกแบบแฟ้มข้อมูลประชาสัมพันธ์                    

    
                                             ภาพที่ 10  ผลการออกแบบป้ายราคาสินค้า 

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบสื่อแต่ละชนิด 

รายการ 
หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร แฟ้มข่าวสาร ป้ายราคา สรุป 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

มีความน่าสนใจ 4.42 0.79 4.42 0.79 4.28 0.95 4.00 0.58 4.14 0.69 4.51 0.69 4.30 0.19 

เนื้อหาเข้าใจง่าย 4.42 0.53 4.28 0.79 4.71 0.49 4.28 0.49   4.57 0.53 4.45 0.19 

เนื้ อหาเหมาะสมและ

ครอบคลุม 

4.71 0.49 4.71 0.76 4.42 0.53 4.00 0.58   3.85 0.90 4.28 0.49 

ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 4.28 0.95 4.42 0.79 4.28 0.49 3.71 0.76 4.00 0.58 3.71 0.95 4.07 0.31 

รู ป แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร

เหมาะสม 

4.71 0.49 4.57 0.53 4.14 0.69 3.71 0.76 3.85 0.69 3.71 1.11 4.12 0.44 

การใช้สีในการออกแบบ

มีความเหมาะสม 

4.42 0.79 4.28 0.76 4.42 0.79 3.71 0.95 4.28 0.49 4.28 0.95 4.23 0.26 

ภาพประกอบสามารถส่ือ

ความหมาย  

4.71 0.76 4.42 0.79 4.71 0.49 4.00 0.82     4.46 0.34 

ภ า พ แ ล ะ ตั ว ห นั ง สื อ

สัมพันธ์กัน 

4.57 0.79 4.57 0.57 4.57 0.53       4.55 0.03 

ขนาดหนังสือพอเหมาะ 4.28 0.76 4.42 0.79 4.71 0.49 4.28 0.49   4.00 0.82 4.23 0.16 

สามารถสร้างภาพลักษณ์

ให้บ้านข้างวัด 

4.57 0.53 4.42 0.79 4.42 0.79 3.98 0.70 4.28 0.59 4.14 0.69 4.30 0.21 

รวม 4.51 0.55 4.47 0.48 4.47 0.49 3.98 0.55 4.11 0.50 4.05 0.52 4.29 0.26 

                            



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1766 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 สรุปผลผลการประเมินส่ือประชาสัมพันธ์บ้านข้างวัด โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน มีความพึง

พอใจตามล าดับคือ ภาพและตัวอักษรมีความสัมพันธ์กัน  ภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย เนื้อหามี

ความเข้าใจง่าย สามารถสร้างภาพลักษณ์และสร้างความน่าสนใจ เนื้อหามีครอบคลุมเหมาะสม การใช้สีใน

การออกแบบ   และรูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร โดยภาพรวมส่ือทั้งชุดผู้ เชี่ยวชาญพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 

ผลการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายบ้านข้างวัด 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย 

รายการ 
หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร แฟ้มข่าวสาร ป้ายราคา รวม 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

มีความน่าสนใจ 3.94 0.95 4.03 0.88 3.98 0.87 3.83 0.92 3.90 0.97 3.92 0.94 3.93 0.07 

เนื้อหาเข้าใจง่าย 3.98 0.85 3.85 0.87 3.81 0.80 3.87 0.88   3.89 0.85 3.88 0.06 

เนื้ อหา เหมาะสมและ

ครอบคลุม 

3.92 0.94 3.63 0.91 3.80 0.91 3.89 0.88   3.87 0.86 3.82 0.12 

ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3.70 0.99 3.85 0.91 3.83 0.90 3.83 0.88 3.90 0.97 3.80 0.85 3.82 0.07 

รู ป แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร

เหมาะสม 

3.87 0.88 3.76 0.84 3.80 0.87 3.80 0.85 3.87 0.92 3.67 0.90 3.80 0.08 

การใช้สีในการออกแบบ

มีความเหมาะสม 

3.92 0.86 3.87 0.88 4.01 0.95 3.89 0.99 3.74 0.97 3.83 0.98 3.88 0.09 

ภาพประกอบสามารถส่ือ

ความหมาย  

4.05 0.97 4.03 0.86 3.96 0.98 4.09 0.87     4.03 0.05 

ภ า พ แ ล ะ ตั ว ห นั ง สื อ

สัมพันธ์กัน 

3.78 0.99 3.96 0.86 3.90 0.95       3.88 0.09 

ขนาดหนังสือพอเหมาะ 3.96 0.96 3.87 0.98 3.87 0.94 4.01 0.80   3.78 0.96 3.30 0.09 

สามารถสร้างภาพลักษณ์

ให้บ้านข้างวัด 

4.10 0.96 4.00 0.90 4.05 0.89 4.00 0.98 3.87 0.88 4.01 0.93 4.01 0.08 

รวม 3.93 0.76 3.89 0.71 3.90 0.71 3.91 0.71 3.86 0.82 3.85 0.71 3.89 0.07 

                  

 จากตารางผลการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายของบ้านข้างวัด ได้ค่าเฉล่ียเลขคณิตรวมทั้ง 6 ส่ืออยู่

ในระดับเหมาะสมมากค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเท่ากับ0.07  โดยมีค่าเฉลี่ยหัวข้อ

ที่ได้รับความพึงพอใจมากตามล าดับคือ ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย  ส่ือสามารถสร้างภาพลักษณ์

ให้บ้านข้างวัด  มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย  การใช้สีมีความเหมาะสม ภาพและตัวอักษรสัมพันธ์กัน เนื้อหา

เหมาะสมครอบคลุม ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม  และรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม 

สรุปผลงานวิจัย 

 จากการใช้อิมเมจสเกลในการวิเคราะห์ภาพลักษณ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องชุมชนบ้านข้าง

วัด จ.เชียงใหม่ และออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์บ้านข้างวัด  จุดเด่นบ้านข้างวัดคือ วัฒนธรรมพื้นถิ่น

ล้านนาและธรรมชาติ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ ผลการวิเคราะห์

บุคลิกภาพการออกแบบกราฟิกชุมชนบ้านข้างวัด ได้บุคลิกภาพแบบคลาสสิก(Classic)แบบประเพณีนิยม

แบบพื้นถิ่นผสมกับบุคลิกแบบธรรมชาติแบบเรียบง่าย(Plain) เลือกสีที่อยู่ในกลุ่มบุคลิกภาพดังกล่าวคือ 

สีน้ าตาล สีเขียว และเทา ผลการออกแบบสัญลักษณ์เป็นแบบคอมบิเนชั่นมาร์กเป็นรูปปิ่นโตประกอบ
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ตัวอักษรบ้านข้างวัด ในกรอบส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัด  การออกแบบส่ือเน้นอารมณ์ความรู้สึกแบบวัฒนธรรม

แต่มีความเรียบง่าย 

ใช้ภาพที่เน้นสถานที่และบรรยากาศในบ้านข้างวัด เลือกตัวอักษรแบบคลาสสิก   รูปแบบการจัด

หน้าแบบมอนเดรียน  และกราฟิกอื่นๆเช่นลวดลายต่างๆ จากสถาปัตยกรรมในชุมชนบ้านข้างวัด  การ

ประเมินส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พบว่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักออกแบบและนักวิชาการด้าน

ออกแบบมีความพึงพอใจผลการออกแบบส่ือโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด และส่ือสามารถสร้าง

ภาพลักษณ์ให้บ้านข้างวัดได้ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก และส่ือ

สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ในระดับมาก 

ผลการประเมินสื่อส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด ผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบมี

ความพึงพอใจสื่อทั้งชุดในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก   ส่ือ

สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้ชุมชนบ้านข้างวัด มีความน่าสนใจ เนื้อหาเข้าใจง่ายครอบคลุม ภาพประกอบ

สามารถสื่อความหมาย  เม่ือพิจารณาในรายการต่างๆ พบว่า ข้อรายการที่ได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่ าที่สุด

ของการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ชุดนี้คือ ตัวอักษร ทั้งขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร  

 

อภิปรายผล 

      การออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านข้างวัด จ.เชียงใหม่ เริ่มจาก

การวิเคราะห์ข้อมูล  ก าหนดจุดยืน  และวางแผนภาพลักษณ์งานออกแบบเพื่อสะท้อนบุคลิกภาพของบ้าน

ข้างวัดด้วยทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจสเกลซึ่งแบ่งบุคลิกภาพ  โดยใช้สีเป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพ ผลการ

วิเคราะห์บ้านข้างวัดอยู่ในกลุ่มคลาสสิกแบบประเพณีนิยมและธรรมชาติแบบเรียบง่าย ใช้สีน้ าตาล เขียว 

เทา เมื่อได้น าแนวทางการวางบุคลิกภาพดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ และส่ือประชาสัมพันธ์

ทุกประเภท โดยใช้สี ตัวอักษร และรูปแบบการจัดหน้า การใช้ภาพ ที่เป็นแนวทางเดียวกัน ท าให้ส่ือ

สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับบ้านข้างวัดได้ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่ือสามารถสร้างภาพลักษณ์

ให้บ้านข้างวัดได้ในระดับมากและมากที่สุด และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมีความ

คิดเห็นว่าส่ือสามารถสร้างภาพลักษณ์บ้านข้างวัดได้ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีกัลยา มงคลศิริ 

(2547)ที่กล่าวว่าอัตลักษณ์สินค้าหรือองค์กรมีมากมาย ท้ังสัญลักษณ์ ภาพ สี ค าขวัญ องค์กร ตัวสินค้า 

และส่ิงอื่นๆ อีกมามากมาย หากไม่น ามาจัดระบบให้เกิดเป็นสไตล์ภาพที่ชัดเจน  (Visual Style) และ

ก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว การพัฒนาภาพลักษณ์จะไร้ทิศทาง และสอดคล้องกับความคิดเห็น

ของ ศิริกุล เลากัยกุล (2546) กล่าวว่าบุคลิกตราสินค้าเป็นส่ิงส าคัญมากในการสร้างภาพลักษณ์ เพราะคน

ส่วนมากจะจ าบุคลิกภาพได้ดี บุคลิกภาพจะบอกว่าส่ิงนั้นเป็นอย่างไร การก าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า

จะมีความซับซ้อน และเป็นส่ิงที่ยาก บุคลิกภาพเปล่ียนยากและไม่ควรเปล่ียนเพราะจะเกิดความสับสน  

แม้ว่าเจ้าของหรือนักออกแบบจะก าหนดบุคลิกภาพให้ตราสินค้าหรือองค์กร แต่ผู้บริโภคจะพัฒนา

ความรู้สึกต่างๆที่สะท้อนบุคลิกภาพตราสินค้าขึ้นมาเอง ผ่านชื่อสินค้า ชื่อองค์กร สัญลักษณ์ สโลแกน การ

ใช้สี และสไตล์ภาพ ซึ่งเรียกว่า อัตลักษณ์ตราสินค้าหรืออัตลักษณ์องกรณ์   

การออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์บ้านข้างวัดทุกส่ือผลการประเมินได้ในระดับดีและดี

มาก ท้ังนี้เพราะในกระบวนการออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบโดยค านึงถึงหลักการออกแบบส่ิงพิมพ์ คือการ
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ค านึงถึงบุคลิกภาพขององค์กร ผู้บริโภคหรือผู้รับข่าวสาร หลักการออกแบบส่ิงพิมพ์ ในด้านองค์ประกอบ

ส่ิงพิมพ์เน้นการใช้ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่าย เพราะภาพสามารถดึงดูดความสนใจผู้อ่านได้สูง จากผล

การประเมินของผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ ภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย ได้รับความพอใจในระดับมาก

ที่สุดได้คะแนนเฉล่ีย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ส่วนความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับความส าคัญของการใช้

ภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการรับรู้

ของมนุษย์คือการรับรู้ด้วยการเห็นมากที่สุดคือร้อยละ 80 (สมศักดิ์, 2559) นอกจากนี้การออกแบบ

ข้อความข่าวสารกระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ ภาพกับข้อความมีความสอดคล้องกัน สอดคล้องกับหลักการ

ออกแบบที่กล่าวว่า หลักการออกแบบที่ดีนั้นต้องช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงข่าวสารอย่างรวดเร็ว เอื้อในการรับรู้ 

(วิษณุ, 2540) 

การประเมินองค์ประกอบส่ือด้านขนาดและรูปแบบตัวอักษร มีค่าคะเฉล่ียเลขคณิตต่ ากว่ารายการ

อื่นๆ ซึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าขนาดตัวอักษรที่เป็นตัวอ่านมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะในใบปลิว ซึ่งท าให้อ่าน

ยาก รูปแบบตัวอักษรทั้งตัวพาดหัว หัวเรื่อง เลือกแบบตัวอักษรให้ความสวยงามและสร้างภาพลักษณ์ได้  

เน้นความสวยงาม และต้องการให้ส่ือสะดุดตาก่อน แต่จะมีปัญหาในการส่ือสาร เนื่องจากผู้ออกแบบได้

เน้นการใช้ตัวอักษรเน้นบุคลิกภาพของงานและความหมายมากเกินไปขาดความสมดุลในเรื่องการส่ือสาร 

ซึ่งต้องอ่านง่ายและชัดเจน เนื่องจากสื่อต้องท าหน้าที่ส่ือสารด้วย 

 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 การสร้างภาพลักษณ์ต้องท าเป็นกระบวนการ ส่ิงที่ส าคัญคือ ก าหนดจุดยืน ก าหนดบุคลิกภาพ 

อารมณ์ความรู้สึก ภาพลักษณ์ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยองค์ประกอบใดประกอบหนึ่ง แต่เกิดขึ้นจากส่ิงต่างๆ

รวมกัน บุคลิกภาพของตราสินค้าเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น  การก าหนดบุคลิกภาพแม้

องค์ประกอบเรื่องสีจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกบุคลิกภาพที่ส าคัญ แต่การใช้สีอย่างเดียวอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

ผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของการออกแบบอื่นๆด้วย เช่น ตัวอักษร ลักษณะ

การใช้ภาพ รูปร่างและรูปทรงต่างๆ และเลือกใช้องค์ประกอบในการออกแบบเหล่านี้จะต้องสะท้อนจุดยืน

และบุคลิกภาพ ที่ส าคัญคือเมื่อเลือกใช้แนวทางใดในการออกแบบจะต้องควบคุมความส่ าเสมอให้ได้ 

เพราะความส่ าเสมอนี้จะน าไปสู่ภาพลักษณ์ในที่สุด การน าผลการนี้ไปใช้ต้องระมัดระวังในเรื่องการ

วิเคราะห์บุคลิกภาพ ต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายและการใช้บุคลิกภาพข้ามกลุ่ม เพื่อให้งานออกแบบ

ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายด้วย 

 

ข้อแนะน าในการวิจัย 

 จุดด้อยของการวิจัยนี้คือ การไม่ได้วิจัยที่มาของกลุ่มบุคลิกภาพขององค์กรที่เป็นระบบ  ดังนั้นใน

การวิจัย ควรวิจัยที่มาของกลุ่มบุคลิกภาพก่อน ที่จะก าหนดบุคลิกภาพขององค์กรหรือตราสินค้า 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบแอนิเมชั่นการอนุรักษ์พันธ์ุเต่าปูลู เป็นการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับเต่าปูลู ด้านการ

สร้างจิตส านึกคือให้คนตระหนักถึงจ านวนของเต่าปูลูท่ีก าลังจะสูญพันธ์ุ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักท่องเท่ียวและชาวบ้านนา

ตอง ชายและหญิงอายุตั้งแต่ 18-25 ปี โดยท าการออกแบบแอนิเมชั่น ให้มีเรื่องราวการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการ

อนุรักษ์เต่าปูลู จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่ายสามารถจดจ าได้นาน ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยแอนิเมชั่นนี้ มีขนาด 1280 x 720 pixel เวลา 3 นาที พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์แบบผ้าไอที แบบเอ็กซ์แสตน และ

แบบโรอัพ โดยมีกระบวนการออกแบบ คือ  ศึกษาข้อมูลของเต่าปูลู วิเคราะห์ข้อมูลท่ีสืบค้น วางแนวความคิดในการ

ออกแบบ ออกแบบการเล่าเรื่อง ออกแบบตัวละคร เขียนสตอรี่บอร์ด สร้างผลงานน าเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดท าแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับแบบปลายปิดและปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ 

ชาวบ้านของหมู่บ้านนาตอง จ านวน 50 ท่าน นักท่องเท่ียว 10 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินค่า และน า

ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อแนะน าของผู้ประเมินใช้วิธีการ

รวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแอนิเมชั่นให้สมบูรณ์ย่ิงๆ ขึ้นไป 

สรุปผลความคิดเห็นจากบุคคลท่ัวไปในหมู่บ้านนาตอง สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.34 คะแนน ซึ่งอยู่ใน

ระดับดี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คือ 0.23 แสดงว่าความเห็นของจากบุคคลท่ัวไป ส่วนใหญ่มีความเห็นไป

ทางเดียวกัน แต่มีเพียง 1 ข้อ ท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 คือ 3.82 ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขคือเรื่องระยะเวลาให้มีความยาว

เพิ่มมากข้ึน สรุปผลความคิดเห็นจากนักท่องเท่ียว สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.2 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.32 แสดงว่าความเห็นของจากบุคคลท่ัวไป ส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกัน และ

สรุปผลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.71 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)คือ 0.24 แสดงว่าความเห็นของจากผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน 

ค าส าคัญ: การออกแบบแอนิเมชั่น  การอนุรักษ์  เต่าปูลู 

Abstract 

The research is a presentation on the big-headed turtle to raise awareness that they are about to become 

extinct. Target group was Na Tong tourists and locals male and females aged 18-25 years by designing animation 

on a story to educate and raise awareness of the big-headed turtle conservation making it beautiful, attractive, and 

memorable resulting in the communication more efficient. The animation was sized 1280x720  pixel, 3  minutes 

on IT canvas, X stand, and roll up.  The design process was studying on big-headed turtles, analyzing the data 

gained from the search to put the ideas into the design, designing the story telling, designing the character, writing 

the storyboard, and creating the public presentations. The data was analyzed using closed-ended and open-ended 
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5-level scales.  The target group was 50 Na Tong village residents, 10 tourists and 5 experts.  The evaluation and 

analysis on the data acquired was done by using the mean ( x̄ )  and standard deviation (SD). The evaluator 

recommendations were classified to guide the animation design to be even more complete.  

Summary of comments from the Na Tong villagers can be concluded that the mean ( x̄ )  was at 4 .34 

points, which was good and standard deviation (S.D.) was at 0.23 indicated that the most general public opinion 

was in the same direction.  However, there was only one item with an average below 4 . 00  at 3 . 82  that needs 

correction was the story needing to be longer.  The comments from tourists can be concluded by the mean (x̄) was 

at 4.2 points, which was good and standard deviation (S.D.) was at 0.32 indicates that most of the general public 

opinion was in the same direction. The expert opinions can be concluded that the mean ( x̄ )  was at 4 . 71  points, 

which was good and standard deviation (S.D.) was at 0 .24  indicating that most of the opinion of the expert was 

in the same direction. 

Keywords: Animation Design, Conservation, Big-headed turtle 

 

บทน า 

เต่าปูลู เป็นสัตว์เล้ือยคลาน มีหัวขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้าง

กระดองหลัง มีปากงุ้มแหลมคล้ายปากนกแก้ว หัวหดเข้ากระดองไม่ได้ แต่มีคอยาวย่ืนออกมาได้มาก 

เคล่ือนไหวได้รวดเร็ว มีความสามารถในการปีนต้นไม้และก้อนหิน ขาและเท้าของเต่าปูลูมีขนาดใหญ่และ

แข็งแรง ขาหน้าและขาหลังมีเกล็ดหุ้มทั้งหมด ตั้งแต่โคนขามีเกล็ดขนาดใหญ่ ฝ่าเท้ามีเกล็ดขนาดเล็กลงมา 

นิ้วมีเกล็ดหุ้ม มีเล็บแหลมคม ขาหน้ามี 5 นิ้ว ขาหลังมี 4 นิ้ว มีเย่ือพังผืดเล็กน้อยยึดระหว่างนิ้วเกือบถึง

โคนเล็บ หางมีขนาดใหญ่และแข็งแรง มีเกล็ดขนาดใหญ่หุ้มเกล็ดหางด้านบนมี 1 แถวๆ ละ 1 เกล็ด เรียง

จากโคนหางมีประมาณ 11 ถึง 14 แถว เกล็ดหางด้านล่าง แถวที่ 1 ถึง 4 มีส่ีเกล็ดจากแถวที่ห้าถึงปลาย

หาง มีแถวละสองเกล็ดบริเวณโคนหางและโคนขาหลัง มีเดือยหนังแหลมย่ืนออกมาจ านวนมาก หางของ

เต่าปูลูยาวมาก มีความยาวมากกว่าความยาวกระดองหลังในอัตราเฉล่ียความยาวกระดองหลังต่อความยาว

หาง มีค่าเท่ากับ 1:1.34 เต่าปูลูจึงจัดว่าเป็นเต่าที่มีหางยาวที่สุดในโลก 

สถานภาพปัจจุบัน เต่าปูลูเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

2535 ประเภท สัตว์เล้ือยคลาน เป็นสัตว์ที่เส่ียงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยถูกจับ

เป็นสัตว์เล้ียง และปรุงยาสมุนไพร โดยมีความเชื่อว่าเมื่อรับประทานแล้วสามารถเป็นยาชูก าลังได้และถูก

ลักลอบไปขายยังต่างประเทศ ส าหรับการน ามาเล้ียงเป็นสัตว์เล้ียงนั้น เต่าปูลูจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

เนื่องจากเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในน้ าที่มีสภาพเป็นล าธารน้ าตกหรือต้นน้ าที่ใสสะอาดเท่านั้น อีกทั้งยังปีนป่าย

เก่ง มีอุปนิสัยดุ จะฉกงับทุกอย่าง จึงท าให้เป็นเต่าที่เลี้ยงยาก ด้วยลักษณะพิเศษนี้จึงท าให้เต่าปูลูเป็นสัตว์

ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ แต่เนื่องจากการลักลอบอย่างผิดกฏหมายท าให้จ านวนของเต่าปูลูลดจ านวนลง

อย่างรวดเร็ว แม้ชาวบ้านบางกลุ่มจะพยายามช่วยกันสอดส่องดูแล แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา 

และที่อยู่อาศัยของเต่าปูลูก็กระจัดกระจายตามซอกหินแถวแม่น้ า การจะดูแลอย่างเต็มที่และทั่วถึงนั้นจึง

ล าบาก ท าให้กลายเป็นโอกาสของผู้ที่ไม่หวังดี การสร้างจิตส านึกและการกระตุ้นให้ผู้คนทราบถึงปัญหา

วิกฤตนี้จึงมีความจ าเป็น อีกทั้งยังต้องให้ข้อมูลความรู้กับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่รู้จักเต่าชนิดนี้ดีมากเท่าที่ควร 
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เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถกระตุ้นจนก่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์

ต่อไปในอนาคต  

นราธิป อ่ าเที่ยงตรง และเรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ที่มีต่อการชม

งานศิลป์ประเภทแอนิเมชั่นและการตัดสินใจชมไว้ว่า เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งโดยมีการสร้างสรรค์ ที่เป็น

เอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความเคล่ือนไหว (Kinetic Art) โดย ถือเป็นส่ิง

สร้างสรรค์ที่เน้นอารมณ์ (Emotional Approach) ให้ผู้ชมได้มีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลิน

ในการรับชม โดยงานศิลป์ประเภทแอนิเมชั่นนี้ได้พัฒนาจากงานเขียน (Drawing) จนมาถึงเป็นงานเขียน

สองมิติและสามมิติและเคล่ือนไหวได้ตามล าดับ วงการธุรกิจที่ใช้แอนิเมชั่นท าให้ตราสินค้า (Brand) เป็น

เรื่องราวที่น่าติดตาม รวมไปถึงในวงการโฆษณาที่ได้ใช้แอนิเมชั่นประกอบหรือเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อ

ความสวยงาม มีความน่าสนใจ และความดึงดูดจากกลุ่มผู้ชมโฆษณา (Target Audience)  

ในการวิจัยนี้ได้น าแอนิเมชั่นมาใช้เพื่อการออกแบบเรื่องราวและเป็นการบอกเล่าถึงปัญหาที่

เกิดขึ้น ซึ่งการออกแบบแอนิเมชั่นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าปูลู ต้องการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเต่าปูลูด้านการ

สร้างจิตส านึก ให้คนตระหนักถึงจ านวนของเต่าปูลูก าลังจะสูญพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มนักท่องเที่ยว

ชายและหญิงอายุตั้งแต่ 18-25 ปี โดยท าการออกแบบแอนิเมชั่นให้มีเรื่องราวการให้ความรู้ และสร้าง

จิตส านึกการอนุรักษ์เต่าปูลู จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ท าให้การ

ส่ือสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน าเสนอที่โครงการอนุรักษ์เต่าปูลู ที่ หมู่บ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ จังหวัด

แพร่ โดยน าเสนอผ่านโทรทัศน์ของโครงการ 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การก าหนดแนวคิดในการออกแบบนั้น จะต้องดูกลุ่มเป้าหมายและช่องทางที่ต้องการน าเสนอ 

เนื่องจากส่ือแต่ละประเภทจะมีข้อดี ข้อด้อยที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการออกแบบส่ือจึงต้องครอบคลุม 

และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการได้อย่างกว้างขวาง และยังต้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 

ในเรื่องของการออกแบบ โทนสีของแต่ละชิ้นงาน และภาพประกอบที่ใช้ รวมถึงการจัดวาง เพื่อความเป็น

เอกลักษณ์ กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยชุดสีที่น ามาใช้ คือ น ามาจากทฤษฏีอิมเมจสเกล (Image 

scale) เป็นกรอบในการท างาน  

 โดยขั้นตอนก่อนการออกแบบนั้น จะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล ที่ หมู่บ้านนาตอง ต าบล

ช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเต่าปูลู  ปัญหาที่พบ ปรึกษาแนวทางการ

แก้ปัญหา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบ 

 

 
รูปที่ 1  ลงพื้นท่ีกับผู้ใหญ่บ้าน ท่ีหมู่บ้านนาตอง 
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หลังจากได้สอบถามข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการ

ขึ้นต่อไปคือการน าทฤษฏีอิมเมจสเกล (Image scale) มาใช้ในการวิเคราะห์การใช้สีในการออกแบบ ซึ่งจะ

อยู่ในกลุ่มของ อีลีเกนท์ (Elegant) ซึ่งมีความหมายว่า ความเศร้า น่าสงสาร และคูล แคชชวล (Cool 

Casual) เน้นใช้สีกลุ่ม วรรณะเย็น เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบ ความสุภาพอ่อนโยนความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง

โทนสีนี้จะน าไปใช้กับแอนิเมชั่นและป้ายประชาสัมพันธ์อีกด้วย โดยแอนิเมชั่นนั้นจะมีขนาด 1280x720 

pixel จ านวน 1 เรื่อง ความยาว 3 นาที และป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 4  ชิ้น 

ในขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการผลิต ได้แก่ การเขียนโครงเรื่อง การออกแบบคาแร็คเตอร์ การ

ออกแบบฉาก เขียนสตอรี่บอร์ด การสร้างแอนิเมชั่น ตัดต่อใส่เสียง และการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

1. ออกแบบแอนิเมชั่น จ านวน 1 เรื่อง ขนาด 1024x768 pixel ความยาว 3 นาที โดยมีกระบวนการจาก 

การออกแบบเนื้อเรื่อง ออกแบบคาแร็คเตอร์ ออกแบบสตอรี่บอร์ด และน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 
รูปที่ 2  การออกแบบคาแร็คเตอร์เต่าปูลูตอนเล็กและตอนโต 

 

 

 
รูปที่ 3 การออกแบบคาแร็คเตอร์ชาวบ้านผู้ชาย 

 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1774 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 
รูปที่ 4  การออกแบบฉากในแอนิเมชัน่ 1  

 
รูปที่ 5 การออกแบบฉากในแอนเิมชั่น 2 

 
รูปที่ 6  แอนิเมชั่นสมบูรณ ์
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2. ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับ หมู่บ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ จ านวน 4 ชิ้น 

ใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์ทางเข้าของหมู่บ้านนาตอง¬  

 

 
 

รูปที่ 7  ป้ายประชาสัมพนัธ์แบบผ้าไอที ขนาด 1.2 x 10 เมตร 

 

 
รูปที่ 8 ป้ายประชาสัมพันธ์แบบโรลอัพ ขนาด 0.7x1.7 เมตร 0.8x2 เมตร และ 0.8x2 เมตร ตามล าดับ 

 

   

    
 

รูปที่ 9 ลงพืน้ท่ีเพื่อมอบป้ายประชาสัมพนัธ์และท าแบบประเมิน 
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 การออกแบบแอนิเมชั่นและป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีได้นั้นจะน าไปมอบให้กับหมู่บ้านนาตอง ต าบล

ช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษา รับความรู้ และสามารถน าไปจะจัดตั้งเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ความส าคัญของเต่าปูลูได้ต่อไป  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรเจาะลึกไปถึงแหล่งก าเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู

ในแม่น้ า เพื่อหาทางป้องกันนักลักลอบได้อย่างย่ังยืน 

การประเมินประสิทธิภาพของส่ือ กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่ือแอนิเมชั่น ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะประกอบไปด้วย นักวิชาการ นัก

ออกแบบ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินส่ือในด้านต่างๆ เช่น ความเหมาะสมทางด้านเนื้อหา 

เสียงประกอบ การล าดับภาพ การจัดองค์ประกอบ ส่ือความหมายได้ชัดเจน จ านวน 5 คน  

2. กลุ่มชาวบ้านของหมู่บ้านนาตอง ที่ต้องทดสอบความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ือ เพื่อประเมินค่าความ

พอใจต่อการออกแบบ ว่ามีความเหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถส่ือความหมายได้ จ านวน 50 

คน  

3. กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ต้องทดสอบความพึงพอใจและความเข้าใจต่อเนื้อหาว่าสามารถส่ือ

ความหมายได้ชัดเจน เหมาะสม และสะท้อนแนวคิดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน 

 

สรุปผลการวิจัย 

โครงการวิจัยทางศิลปะนี้ มุ่งเน้นไปที่การผลิตส่ือเพื่อการเผยแพร่ให้รู้จักและตระหนักถึงปัญหา

ของการ   สูญพันธุ์ของเต่าปูลูที่ใกล้ถึงขั้นวิกฤต และเพื่อกระบวนการผลิตส่ือได้ประเมินประสิทธิภาพโดย

ผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินสื่อสรุปดังนี้ 

เมื่อน าคะแนนจากแบบสอบถามท่ีได้มารวบรวมโดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าค าถามในข้อใดเฉล่ียมากกว่า 

4.00 จะไม่มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่ถ้าค าถามในข้อใดมีค่าเฉล่ียต่ ากว่า 4.00 ต้องมีการ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

มาตราส่วนประมาณค่าเฉล่ีย 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 4.00 - 5.00 พอใจมากที่สุด 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 3.00 - 4.99 พอใจมาก 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 2.00 - 3.99 พอใจปานกลาง 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 1.00 - 2.99 พอใจน้อย 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 1.00 - 1.99 ไม่พอใจ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1. ส่ือประเภทแอนิเมชั่น 4.71 0.24 

2. ส่ือประเภทป้ายประชาสัมพันธ์  4 .75  0.1 

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าและปรังปรุงพัฒนาส่ือแอนิเมชั่น ดังนี้คือ ฉากจบของแอนิเมชั่นควร

มีการกล่าวถึงประเด็นการอนุรักษ์เพิ่มเติม เพื่อย้ าประเด็นและความส าค ญมากย่ิงขึ้น ในส่วนของป้ าย

ประชาสัมพันธ์มีค าแนะน าในส่วนของตัวหนังสือเท่านั้น จ่ากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อส่ือแอนิเมชั่น
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และสื่อประชาสัมพันธ์ ของหมู่บ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับ 

และมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

 ผลการประเมินของชาวบ้านหมู่บ้านนาตอง จ านวน 50 คน จากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้คือ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจสื่อจากชาวบ้านหมู่บ้านนาตอง 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1. ส่ือประเภทแอนิเมชั่นและป้ายประชาสัมพันธ์ 

o ความเหมาะสมของส่ือ 

o การล าดับเรื่องราว 

o ระยะเวลา 

o ความน่าสนใจของส่ือส่ิงพิมพ ์

o ความเหมาะสมของข้อมูล 

4.34 0.23 

จากแบบประเมินความพึงพอใจของชาวบ้านในหมู่บ้านนาตอง สรุปได้ว่าส่ือที่ผลิตให้นั้นมีเกณฑ์

คุณภาพที่ดี ซึ่งท าให้เห็นว่าบุคคลทั่วไปในหมู่บ้านนาตองมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ควร

ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของระยะเวลา ให้พอดีกับเวลา 3. 00 นาที  และแก้ไขในบางฉากของแอนิเมชั่น เช่น 

การแก้ไขเรื่องการจับเต่าปูลู และเปล่ียนเวลาเป็นช่วงกลางคืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นจริงใน

ช่วงเวลาหากินของเต่าปูลูนั่นเอง 

ผลการประเมินจากนักท่องเที่ยว จ านวน 10 คน จากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้คือ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจสื่อจากนักท่องเท่ียว 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1. ส่ือประเภทแอนิเมชั่นและป้ายประชาสัมพันธ์ 

o ความเหมาะสมของส่ือ 

o การล าดับเรื่องราว 

o ระยะเวลา 

o ความน่าสนใจของส่ือส่ิงพิมพ ์

o ความเหมาะสมของข้อมูล 

4.2 0.32 

จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่าส่ือที่ผลิตให้นั้นมีเกณฑ์คุณภาพที่ดี ซึ่ง

ท าให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  

จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป โดยรวมแล้วมากกว่า 4 คือ พอใจ

มากที่สุด จึงท าให้การการออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์เต่าปูลู ไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง 

เนื่องจากส่ือทั้งสองชิ้นมีความน่าสนใจ เนื้อหาของแอนิเมชั่นก็สอดคล้องและให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าปูลูได้

ครบถ้วน อีกทั้งป้ายให้ประชาสัมพันธ์ก็สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีเนื้อหาครอบคลุม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบแอนิเมชั่นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าปูลู ของหมู่บ้านนาตอง ต าบลช่อ

แฮ อ าเภอเมือง จังหวังแพร่ ส าเร็จลุล่วงได้ไปได้ด้วยดี เนื่องจากการได้รับข้อคิดเห็น ค าปรึกษา รวมทั้ง

แหล่งข่อมูลและแหล่งความรู้จากหลายสถานที่ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานก็ด้วยความอนุเคราะห์ 

สนับสนุน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดย่อ 

 การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีจุดประสงค์เพื่อการ

ออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น เพื่อไปประยุกต์ใช้กับงานฉายภาพเข้ากับวัตถุ ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ความยาว 3 

นาที จ านวน 1 เรื่อง ใช้กระบวนการออกแบบตามขั้นตอนดังนี้ คือ ศึกษาข้อมูลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศึกษาข้อมูล

พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเท่ียว ศึกษาข้อมูลเทคนิคการฉายภาพบนวัตถุ ศึกษาข้อมูลกรณีศึกษางานออกแบบท่ีคล้ายคลึงกัน 

แบบร่างและการพัฒนา แบบร่างสมบูรณ์ และด าเนินการผลิตอนิเมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

แนวคิดการออกแบบ การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คือ การเล่า

เรื่องการพรางตัวของสัตว์ในภูมิประเทศต่างๆโดยใช้กวางเป็นตัวด าเนินเรื่อง เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ และสร้ าง

บรรยากาศก่อนเข้าชมไนท์ซาฟารี เหมาะส าหรับผู้ชมอายุระหว่าง 20-35 ปี ซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวตามสถิติของเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี ในช่วงปีพ.ศ. 2557-2558 พบว่า 80% เป็นกลุ่มนักศึกษาและนักท่องเท่ียววัยท างาน ด าเนินการผลิตอนิ

เมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขั้นตอนคือ วาดภาพตัวละครและสถานท่ี ท าภาพเคล่ือนไหว ตัด

ต่อใส่เลียง และสุดท้ายท าการทดสอบฉายกับสถานท่ีจริง สรุปจากการผลิตอนิเมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เป็นสื่อในการส่งเสริมการท่องเท่ียว สร้างความตื่นตาตื่นใจ และสร้างบรรยากาศก่อนเข้าชมไนท์

ซาฟาร ี

ค าส าคัญ: แอนิเมชั่นสองมิติ,  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี,  ส่งเสริมการท่องเท่ียว,  การฉายภาพลงบนวัตถุ 

Abstract 

2D Computer Animation Design for Chiang Mai Night Safari’s Tourism is initiated with its objective to 

design the computer animation which will be applied for the projection mapping at Chiang Mai Night Safari. The 

animation’s time length is 3 minutes. The design processes start from the studying of information about Chiang 

Mai Night Safari and tourists’ behaviour; studying of projection mapping technique; studying of similar case studies; 

developing drafts and finalising completed drafts; and producing of 2D animation. The design concept of the project 

is to narrate the camouflage of wildlife in different geographical landscapes. Deer is chosen as the main character 

of the story to attract audiences and draw their attentions before the touring starts. The 2D animation is designed 

for audiences aged between 20-35 years old, which is 80% of Chiang Mai Night Safari’s tourists according to the 

statistic recorded in 2014-2015. The working process includes designing of characters and background; animating 

and sound editing before mapping on real display scene as the last step. In summary, 2D Computer Animation 

Design for Chiang Mai Night Safari’s Tourism is a media to promote tourism, draw attraction, and create a good 

atmosphere for tourists before visiting Chiang Mai Night Safari.  

Keywords: 2D Computer Animation, Chiangmai Night Safari, Projection Mapping, Media Tourism Promotion 
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บทน า 

  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานพัฒนาพิงนคร (องค์การ

มหาชน)  ซึ่งเริ่มแรกอยู่ภายใต้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยเปิด

เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 และเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในพื้นที่ต าบลแม่เหียะ  ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมือง และต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ของรัฐบาล และยัง

เป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วย

ขนาดพื้นที่ 819 ไร่ ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปรับเปล่ียนการบริการให้ท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันและ

กลางคืน ซึ่งจะปิดบริการตอนเที่ยงคืน ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบางส่วนจะปล่อยสัตว์ที่ไม่เป็นอันตราย

ต่อนักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถชมและได้สัมผัสสัตว์

อย่างใกล้ชิด  ส่วนแสดงสัตว์ในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมี ส่วนจัดแสดงหลัก 3 ส่วน อีกทั้งยังมีส่วน

บ้านพักและพื้นที่บริการ ซึ่งจะมีอาคารหลักเป็นหมู่บ้านล้านนาซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่

ผสมผสานระหว่างรูปแบบแอฟริกาและไทยลานนา ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์อาหาร ศูนย์รวมสินค้า OTOP 

ของที่ระลึก Chiang mai night safari 

 Projection Mapping คือ เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดและสร้างความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก าลังเป็นกระแสนิยมในต่างประเทศ โดยเทคนิคที่ใช้ Projector ความละเอียดสูงฉายบน

วัตถุ ท าให้วัตถุเสมือนมีชีวิต มีการเคล่ือนไหว โดยหลักการของ Projection Mapping คือการสร้างวัตถุ3

มิติในโปรแกรมดูมีมิติ ความกว้าง ยาว เท่ากับวัตถุจริง จากนั้นน าภาพเคล่ือนไหวต่างๆลงบนวัตถุ 3มิติ 

แล้ว Render ภาพ จากมุมมอง Projector เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้ว ก็น า Projector ฉายลงไปบนวัตถุจริง 

ซึ่งวัตถุนั้นมักจะเป็นสินค้า หรือ แลนด์มาร์คของสถานที่นั้นๆ เสริมด้วย เสียงประกอบที่ตื่นตาตื่นใจ (3D 

Projection Mapping. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก http://www.slideshare.net/JumpKmutt/3d-projection-

mapping-12728272) เหมาะกับบรรยากาศของไนท์ซาฟารีในช่วงเวลากลางคืนที่สามารถใช้การฉายภาพ

ลงบนวัตถุได้ งานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น2มิจะช่วยสร้างจุดสนใจก่อนที่จะเข้าชมภายในของไนท์ซาฟารีได้  

 นฤมล ถิ่นวิรัตน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการส่ือสารข้อมูลเชิงซ้อน 

กณณีศึกษาโครงการ “รู้สู้ Flood” โดยใช้ชุดวิดีโอแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก โครงการ “รู้สู้ Flood” มาเป็น

กรณีศึกษา จากช่วงเหตุการณ์น้ าท่วม ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลายด้าน ท าให้กับความสับสนจาก

ข้อมูล ทางอาสาสมัครจึงได้จัดท าอินโฟกราฟิกเผยแพร่ขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสนใจ มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือเหตุการณ์น้ าท่วมเพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีของการใช้ส่ืออินโฟ

กราฟิกเข้าไปช่วยในการท าความเข้าใจในข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม แบ่งตามส่ือ

จากทางภาครัฐ และส่ืออินโฟกราฟิก หลังจากนั้นได้ทดสอบความรู้ในการรับมือเหตุการณ์น้ าท่วม ผลคือ

กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้จากส่ืออินโฟกราฟิกอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก จึงจะเห็นได้ถึงความส าคัญของการใช้ส่ือแอนิ

เมชั่น อินโฟกราฟิก เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญ สามารถท าให้ผู้รับส่ือเข้าใจในสารได้ง่าย

ข้ึน 

 คมภิญญ์ เข็มก าเนิด (2557) ได้ศึกษาเรื่องการออกแบบดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การให้ทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบการ
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น าเสนอ และการจูงใจที่เหมาะสมในการกระตุ้นความสนใจของผู้ลงทุนในการสนับสนุนโครงการ

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และศึกษาในแนวทางออกแบบ และองค์ประกอบที่สามารถดึงดูดผู้ลงทุนในการ

สนับสนุนโครงการ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ขึ้นตอนคือ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร 2) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 3)การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย 4) วิเคราะห์ผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ศึกษา ผลจากการศึกษา

พบว่า โครงการที่ประสพความส าเร็จจะเป็นโครงการที่น าเสนอในสิ่งที่เป็นความพิเศษของตัวงานที่ผู้ชมไม่

เคยเห็นมาก่อน เป็นการสร้างแรงรูงใจให้กับผู้ลงทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลงานทั้งหมด 

น าเสนอเพียงบางจุดที่เป็นจุดเด่นของโครงการเท่านั้น จุดส าคัญคือการสร้างความแตกต่าง แปลกใหม่ 

ความประหลาดใจ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผลจากการศึกษาแนวทางในการออกแบบพบว่า ประเภท

ของแอนิเมชั่นที่ได้รับการสนับสนุน มีความส าคัญจากมากไปน้อยดังนี้ 1) ภาพยนตร์แนวผจญภัย 2) 

ภาพยนตร์แนวตลก 3) ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี การออกแบบบุคลิกของตัวละครพบว่า การก าหนดให้มี

ตัวละครหลักคนเดียวกับตัวละครคู่หูนั้นมีความนิยมใกล้เคียงกัน และมักจะก าหนดให้ตัวละครหลักมี

บุคลิกมีคุณธรรม ใจแข็ง ตรงไปตรงมา มั่นใจ พึ่งพาตัวเองได้ การใช้สีในการออกแบบพบว่าโครงการส่วน

ใหญ่เลือกใช้กลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกคล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า มีโทนสีร้อนอยู่ในปริมาณมากกว่ากลุ่มโครง

สีอื่นๆ  

  เพื่อเป็นการทดลองแนวทางเข้ามาช่วยส่งเสริมและสร้างจุดท่องเที่ยวกลางคืน จะสร้างจุดสนใจ

โดยการใช้เทคนิค Projection mapping ฉายลงบนพื้นผิวของอาคารเพื่อสื่อถึงแนวคิดในการออกแบบ และ

ยังสามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ โดยเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ในเวลาส้ันๆ จะท าให้

นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจย่ิงขึ้นเมื่อได้มาถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเพศ

หญิงที่อายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเข้าชมมากที่สุด ซึ่งจะมีความสนใจ

เรื่องความตื่นตาตื่นใจ ส่ิงแปลกใหม่ ส่ือใหม่ โดยน าเสนอในรูปแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิ ติ

ส าหรับน าไปใช้ฉายลงบนวัตถุ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. การด าเนินงานภาคทฤษฏี 

 1.1 ศึกษาข้อมูลของสถานที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ และการฉายภาพเข้ากับ

วัตถุ  

  - วิธีการสร้างงานออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ 

  - วิธีการใช้งานเครื่องฉายภาพ 

   - หลักการการฉายภาพเข้ากับวัตถุ 

 1.3 ศึกษาข้อมูลการพรางตัวของสัตว์ 

 1.4 ศึกษาเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ มอนทาจ 

 1.5 กรณีศึกษางานออกแบบที่คล้ายคลึงกัน 
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2. การด าเนินงานภาคปฏิบัติ 

 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแนวคิดในการโครงงานเรื่องออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี น าเสนอแนวคิดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบความ

ถูกต้อง และความเหมาะสม 

 2.2 ด าเนินการออกแบบโครงเรื่อง  

 2.3 ด าเนินการออกแบบฉากกับคาแรคเตอร์ และพัฒนาจนได้ฉากกับคาแรคเตอร์ที่สมบูรณ์ 

 2.4 ด าเนินการออกแบบสตอรี่บอร์ด 

 2.5 ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม 

 2.6 ด าเนินการผลิตการออกแบบภาพฉายเข้ากับวัตถุ ตามขั้นตอนดังนี้ 

   - น าฉากและคาแรคเตอร์เข้าโปรแกรม Illustrator เพื่อ ท าการจัดรูปแบบการเคล่ือนไหว 

    - น าฉากและคาแรคเตอร์ที่ออกแบบสมบูรณ์แล้วเข้าโปรแกรม After Effect เพื่อจัดการ

รูปแบบการเคล่ือนไหว และการใส่เสียง 

   - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพก่อนฉายภาพ 

  - ก าหนดพื้นที่การฉายภาพ วัดขอบเขตในการฉายภาพ 

    - ท าการทดลองการฉายภาพ หาจุดบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 2.7 ตรวจสอบความสมบูรณ์  

 2.8 น าผลงานให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินจ านวน 5 ท่าน 

 2.9 รวบรวมแบบสอบถามและประเมินผลแบบสอบถาม 

 2.10 สรุปผลการด าเนินงาน สรุปบทเรียนและเสนอแนะ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 3.1 วัตถุประสงค์ในการออกแบบส่ือ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างบรรยากาศก่อนเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการฉาย

ภาพบนวัตถุเพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวในจุดท่ีมืดและไม่มีส่ิงที่ดึงดูดความสนใจในเวลากลางคืน 

 3.2 กลุ่มเป้าหมาย 

      กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเพศหญิงที่อายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี

จ านวนเข้าชมมากที่สุด ซึ่งจะมีความสนใจเรื่องความตื่นตาตื่นใจ ส่ิงแปลกใหม่ ส่ือใหม่ 

 3.3 ช่องทางการน าเสนอสื่อ 

  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 3.4 แนวคิดหลัก 

      การพรางตัวของสัตว์ โดยใช้กวาง 1 คู่ในการเล่าเรื่องโดยผ่านฉากต่างๆที่ สัตว์พรางตัว

อยู่ การเปล่ียนฉากต่างๆ จะใช้สัตว์ หรือวัตถุที่อยู่ในฉากเดิม พาเปล่ียนฉาก ใช้เสียงสัตว์และเสียง

ธรรมชาติแทนการบรรยาย การออกแบบ ลักษณะตัดทอน ไม่มีมิติ แบน และเรียบง่าย 
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ผลการศึกษา 

1. แนวคิดการใช้สี 

Color Image Scale โดยใช้กลุ่มกรณีศึกษา จากภาพ Illustration และ Motion graphic เป็น

แนวทางในการเลือกใช้สี พบว่ากลุ่มสีของงานประเภทที่ใกล้เคียงกันจะอยู่ในกลุ่มสี Natural และ Cool 

Casual จึงเลือใช้กลุ่มสี Cool Casual ซึ่งให้อารมณ์ สดใส, มีเหตุผล และรวดเร็ว สีกลุ่มนี้จึงเหมาะสมกับ

รูปแบบและเนื้อเรื่องของงานเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. แนวคิดหลักของเรื่อง 

     เพื่อที่จะส่ือถึงเรื่องราวในธรรมชาติของสัตว์ โดยยกเอาประเด็นในเรื่องการพรางตัวของสัตว์มา

เป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการเล่าเรื่อง ออกแบบตัวละครโดยใช้กวาง 1 คู่ในการเล่าเรื่องโดยผ่านฉากต่างๆ 

ที่สัตว์ที่มีความสามารถในการพรางตัว พรางตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ การเปล่ียนฉากต่างๆ จะ

ใช้สัตว์ หรือวัตถุที่อยู่ในฉากเดิม เป็นตัวเชื่อมในการเปล่ียนฉาก แนวทางในการออกแบบกราฟิก จะใช้

ลักษณะตัดทอน ไม่มีมิติ แบน และเรียบง่าย เพื่อให้งานมีความสวยงาม ทันสมัย ไม่ให้งานออกมาดูเด็ก

เกินไป ท่ีจะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

 

3. สตอรี่บอร์ด 

  
1. กวางหนุ่มวิ่งตามกวางสาว 2. การพรางตัวของกิ้งก่า 

  
3. การพรางตัวของผีเส้ือใบไม้ 4. วิ่งผ่านป่า การพรางตัวของเสือดาว 
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5. เจอกับกลุ่มหมาป่า 6. ตกลงไปยังน้ าตก 

  
7. ลงไปในป่าด้านล่าง 8. ลงไปในน้ า 

  

9. ลอดอุโมงค์ใต้น้ า 10. ออกไปจากถ้ า 

 

4. ผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ 
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ภาพที่ 1 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

5. ทดลองฉายบนวัตถุ 

 ทดลองฉายที่อาคารเรียน 9 ของสาขาออกแบบส่ือสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

 

 
ภาพที่ 2 การฉายบนวัตถุ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี การศึกษาข้อมูลผู้ออกแบบได้ท าแบบสอบถาม เพื่อน าไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ชุด

ด้วยกันและน าเสนอผลของการวิเคราะห์ เรียงล าดับดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปผลประเมินการออกแบบ 

 

ค าถาม 

ระดับความเหมาะสม  

(�̅�) 

 

(SD) 5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อเรือ่ง 

1.1 ความเข้าใจในเนื้อเรือ่ง - 5 - - - 4.00 0.00 

1.2 ระยะเวลาการด าเนินเรือ่ง 2 1 2 - - 4.00 1.00 

1.3 ความเหมาะสมเนื้อเรื่องกบัสถานที่ฉาย 1 2 2 - - 3.80 0.84 

ด้านการออกแบบตัวละครและฉาก 

            2 . 1  การออกแบบตัวละคร  2 3 - - - 4.40 0.55 

            2 . 2  การออกแบบฉาก  4 1 - - - 4.80 0.45 

            2 . 3  การเลือกใช้โทนสี  4 1 - - - 4.80 0.45 

            2 . 4  การใช้รูปแบบกราฟกิ  5 - - - - 5.00 0.00 

ด้านการออกแบบการเคลื่อนไหวของภาพ 

            3 . 1  การจัดองค์ประกอบของภาพ  3 2 - - - 4.60 0.55 

            3 . 2  การจัดวางระยะภาพ  - 5 - - - 4.00 0.00 

            3 . 3  การเคลื่อนไหวของภาพ  4 - 1 - - 4.60 0.89 

ด้านการตดัต่อภาพและเสียง 

            4 . 1  การเชื่อมตอ่ของภาพ  2 3 - - - 4.40 0.55 

            4 . 2  การจัดเรียงล าดับของภาพ  2 3 - - - 4.40 0.55 

            4 . 3  ดนตรีประกอบ  2 3 - - - 4.40 0.55 

ด้านการฉายภาพบนวัตถ ุ

            5 . 1  ความเหมาะสมของวัตถุที่ฉาย  1 1 3 - - 3.60 0.89 

            5 . 2  ความคมชัดของภาพทีฉ่าย  - 4 1 - - 3.80 0.45 

ด้านการใช้ส่ือฉายภาพส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

            6 . 1  ส่ือสามารถสร้างความประทับใจ  1 4 - - - 4.20 0.45 

            6 . 2  ความเป็นไปได้ในการใช้เป็นส่ือส่งเสริมการท่องเทีย่ว  

                  ให้กับสถานที ่
1 3 1 - - 

 

4.00 

 

0.71 

ผลรวมค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.28 0.52 

 

2. การปรับปรุงแก้ไขการออกแบบ 

 เมื่อได้น าแบบร่างพร้อมแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้ศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่

ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบร่าง สรุปได้ว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิตของแบบร่าง

เท่ากับ 4.08 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.52 ซึ่ง
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างซึ่งถือว่ายังเป็น

ส่วนน้อยอยู่ ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ท าการแก้ไขและพัฒนาแบบร่างให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ ปรับเรื่องระยะเวลา ข้อ1.2 ระยะเวลาในการด าเนินเรื่อง ปรับความยาวของภาพในช่วงที่ปลา

กระเบนว่ายผ่านให้ส้ันลง แล้วขยายความยาวในช่วงต้นเรื่องให้ยาวขึ้น ปรับเรื่องของความเหมาะสมกับ

สถานที่ ข้อ 1.3 ความเหมาะสมเนื้อเรื่องกับสถานที่ฉาย มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ฉายลงใน

พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปรับเรื่องความเหมาะสมกับวัตถุ ข้อ 5.1 ความเหมาะสมของวัตถุที่ฉาย ได้มี

การทดลองฉายกับสถานที่อื่นๆเพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่อง ปรับเรื่องความคมชัดของภาพ ข้อ5.2 ความคมชัด

ของภาพที่ฉาย ปรับขนาดของภาพให้มีขนาดท่ีใหญ่ขึ้นเพื่อความคมชัด 

3. อภิปรายผล 

 การจัดท าโครงงานออกแบบส่ือในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปปัญหาในการท างาน และน าเสนอแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาจากการท างาน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในแนวทางออกแบบที่คล้ายคลึงกันต่อไป 

ดังนี้ 

 3.1 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานที่ที่จะน าไปฉายล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ต้องการทราบ

วันเวลาที่แน่นอนของวันที่จะฉายแต่เนื่องจากเพิ่งขึ้นสอบหัวข้อจึงไม่สามารถระบุวันเวลาได้ จึงท าให้การ

ด าเนินงานต้องมีการปรับจากที่ต้อง วัดขนาดทั้งหมดของวัตถุแล้วสร้างผลงาน เปล่ียนเป็นสร้างผลงาน 

แล้วไปทดลองฉาย และเมื่อทราบวันฉายที่แน่นอนแล้ว ย่ืนเรื่องขอใช้สถานที่กระชั้นชิดเกินไป จนไม่

สามารถไปฉายในเวลาที่ก าหนด แนวทางการแก้ไขคือ ควรมีเวลาที่จะศึกษาต าแหน่งที่ฉาย เพื่อไม่เป็น

อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 3.2 การย่ืนเรื่องขอความอนุเคราะห์ปิดไฟ เพื่อใช้สถานที่ฉายทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ย่ืน

ข้อเสนอให้ฉายภายในบริเวณก่อนทางเข้าตัวอาคาร จึงด าเนินการย่ืนเรื่องขอปิดไฟ แต่ไม่ประสบ

ความส าเร็จ เนื่องจากส่งผลกระทบหลายอย่าง จึงต้องมีการเปล่ียนสถานที่ฉายให้ทันก่อนก าหนด แนว

ทางการแก้ไข ก่อนที่จะด าเนินการควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ให้แน่ชัดว่าสามารถใช้พื้นที่นั้นโดย

ไม่เกิดผลกระทบ 

 3.3 ไม่มีเครื่องส าหรับฉายภาพผ่านวัตถุส่วนตัวจึงท าให้ไม่สามารถทดสอบงานได้ทันทีท าให้การ

แก้ไขงานไม่ได้มากเมื่อถึงขั้นตอนทดลองฉายเพราะงานต้องออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ จึงจะสามารถขอยืม

เครื่องฉายไปฉายกับสถานที่จริงได้ แนวทางการแก้ไข ควรมีเครื่องฉายส่วนตัวเพื่อสะดวกต่อการแก้ไขงาน 

 3.4 การทดลองฉายบนวัตถุที่เป็นต้นต้นไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงสีขงต้นไม้ 

เมื่อฉายไปสีท่ีออกแบบถูกกลืนไปจนหมด และรูปแบบของวัตถุมีมิติจึงท าให้รูปทรงบิดเบี้ยว ข้อเสนอแนะ 

หากต้องการฉายบนต้นไม้ควรมีการค านึงถึงเรื่องสีและค านึงถึงความตื้นลึกของวัตถุที่จะฉาย หากมีการ

ทดสอบสีต่างๆเข้ากับวัตถุก่อนออกแบบก็จะท าให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะ 

 4.1 ข้อเสนอแนะ 

  4.1.1 ควรออกแบบงานให้เป็นสามมิติเพื่อให้เข้ากับวัตถุ 

  4.1.2 ควรมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ล่วงหน้าหลายเดือน 

  4.1.3 ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสถานที่จะฉายนั้นมีจุดจ่ายไฟฟ้าหรือไม่ 
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  4.1.4 ไฟล์ที่ฉายควรมีการแบ่งเป็นส่วนๆ เพราะโปรแกรมส าหรับการฉายเข้ากับวัตถุไม่

สามารถรอบรับไฟล์ขนาดใหญ่ได้ ควรออกแบบเป็นลักษณะของการผสมผสานไม่เหมาะส าหรับการฉาย

ด าเนินเรื่องยาวๆ 

4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

4.2.1 ควรศึกษาด้านโปรแกรมสามมิติส าหรับการฉายภาพบนวัตถุ 

4.2.3 ควรมีการทดสอบฉายภาพก่อนออกแบบและระหว่างการออกแบบ 

  4.2.4 ควรออกแบบสีโดยค านึงถึงสีของวัตถุเป็นหลัก เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการ

กลืนส ี

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีย่ิงซึ่งได้รับความกรุณาอย่างดีจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ได้

ให้ข้อมูล ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบ แก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆในการด าเนินโครงการ ขอขอบคุณ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ได้เสียสละเวลามาท าการประเมินสื่อ และให้ค าชี้แนะต่างๆ  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพ เชียงใหม่ ส าหรับทุกในการท าโครงการวิจัย 

   

เอกสารอ้างอิง 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (2557). หลบเพื่อรอด ความงามของการพรางตัว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

 http://www.seub.or.th สืบค้นเมื่อวันที่ 2558 พฤศจิกายน 5 

สุทธิลักษณ์ พรรณโรจน์. (2555). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าชมเชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟารี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://library.cmu.ac.th สืบค้นเมื่อวันที่ 2558 ตุลาคม 25 

Banku. (2554). WHAT IS MOTION GRAPHIC?. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

 http://www.banku.me/2011/09/what-is-motion-graphic สืบค้นเมื่อวันที่ 2558 ตุลาคม 

 25 

Chiangmainightsafari. (2558). ประวัติความเป็นมา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

 http://web.chiangmainightsafari.com/index.php/en/ สืบค้นเมื่อวันที่ 2558 มกราคม 24 

Dave Chenell. (2558). Silent Escape. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

 https://dribbble.com/shots/2136579-Silent-Escape?list=users&offset=4 สืบค้นเมื่อวันที่ 

 2558  พฤศจิกายน 2 

KratenUan. (นามแฝง). (2556). ศาสตร์แห่งการพรางตัว..เมื่อธรรมชาติปกป้องธรรมชาติ.      

 [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก http://www.oknation.net/blog/hiddendrawer/2013/01/26/entry-

 1. สืบค้นเมื่อ 2559 มีนาคม 22  

Lime Art Group. (2556). Tree's Video Mapping Projection. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

 https://www.youtube.com/watch?v=feQngJT6hxg สืบค้นเมื่อวันที่ 2558 ตุลาคม 22 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1789 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

การออกแบบคาแร็คเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่น “พะยูน” 

รินรดา สันติอาภรณ์, เกษตร แก้วภักดี, มาลิน ยืนนาน  และวราภรณ์  เชาวน์ตระกูล *  

 Character design, Line sticker And Animation “Sea cow” 

Rinrada Suntiarpon, Kaset Kaewphakdee, Malin Yunnan and Waraphorn Chaotrakul *  

    

สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

Department of Communication Design Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna. 

*Corresponding author. E-mail: rinrada.rmutl@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบคาแร็คเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่น “พะยูน” มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งให้กับส านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 6 จังหวัดตรัง 

โดยขอบเขตงานคือออกแบบคาแร็คเตอร์และสติ๊กเกอร์ไลน์ “พะยูน” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของระบบ

นิเวศน์ชายฝั่งในไทยและวิกฤตความเสี่ยงสูญพันธ์ุของพะยูน โดยก าหนดช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่าง 16-21 ปี 

โดยใช้สติ๊กเกอร์ไลน์จ านวน 40 ตัว ความละเอียดขนาด 370 x 320 pixel และแอนิเมชั่นความยาว 45 วินาที ขนาด 

1024 x 768 pixel และมีกระบวนการออกแบบ คือ ศึกษาข้อมูลของระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงธรรมชาติ

ของพะยูน วิเคราะห์ข้อมูลท่ีสืบค้น วางแนวความคิดในการออกแบบคาร์แร็คเตอร์และแอนิเมชั่น ออกแบบการเล่าเรื่อง  

น าเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดท าแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับแบบปลายปิดและปลายเปิด

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินค่า และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลด้วย

ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อแนะน าของผู้ประเมินใช้วิธีการรวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่อเป็น

แนวทางในการต่อยอดในการท าคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่นให้สมบูรณ์ย่ิงๆ ขึ้นไป 

สรุปผลความคิดเห็นจากบุคคลท่ัวไป สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย (𝑥) เท่ากับ 4.38 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.22 แสดงว่าความเห็นของจากบุคคลท่ัวไป ส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกัน และ

สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญ เก่ียวกับสติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่น สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย (𝑥) เท่ากับ 4.67 คะแนน ซึ่งอยู่ใน

ระดับดี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.24 แสดงว่าความเห็นของจากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่มีความเห็นไปทาง

เดียวกัน ดังนั้นจากผลการศึกษา การออกแบบคาแร็คเตอร์และสติ๊กเกอร์ไลน์ “พะยูน” สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี

ไม่ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ หรือไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับวิกฤตปัญหานี้ การออกแบบสื่อ จึงเป็นท่ีน่าสนใจที่จะดึงดูด

ให้คนท่ัวไปหันมารับรู้เรื่องราวการอนุรักษ์ และตระหนักถึงปัญหาของการสูญพันธ์ท่ีเกิดข้ึน 

ค าส าคัญ: การออกแบบคาแรคเตอร์  สติ๊กเกอร์ไลน์  แอนิเมชั่น  พะยูน การอนุรักษ์พะยูน 

Abstract 

The objective of this research was to promote the conservation of Sea cow, marine ecosystems, and coastal 

areas for the Conservation of Marine and Coastal 6  office, Trang province.  The scope of work is to design a Sea 

cow Line character stickers and animation to raise awareness of the importance of coastal ecosystems in Thailand 

and critical risk of Sea cow extinction. The target group is between the ages of 16-21  years by using 4 0  Line 

stickers at the size of 370x320 pixel resolutions and animation length 45 second at 1024x768 pixel and the 

design process is the study of marine and coastal ecosystems, and the nature of Sea cow.  The data found will be 

analyzed to plan the concept for designing the character and animation, storytelling, public presentation.  The data 

to be analyzed would be from questionnaire with five-level closed-ended and open-ended questions to be submitted 

to 30  participants of the target group and 5  experts to evaluate and analyze the acquired data by mean (𝑥)  and 
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standard deviation (S.D.) . The evaluator recommendations will be collected and classified to be used as a guideline 

in developing the character, stickers, and animation.      

Summary of comments can be concluded that the mean (𝑥) was at 4.38 points, which was good and standard 

deviation (S.D.) was at 0 . 22 indicating that most of the opinion of the general public was in the same direction. 

The expert opinions about Line stickers and animation can be concluded that the mean (𝑥)  was at 4 . 67  points, 

which was good and standard deviation (S.D.) was at 0. 2 4  indicating that most of the opinion of the expert was 

in the same direction. The results showed that this project could raise awareness of Dugong conservation and it’s 

near extinction to those who are unaware of or not interested by designing a character of ‘Dugong’ and LINE 

stickers. Hence, media design is created to attract people to know about the issues and problems.  

Keywords: Character Design, Line stickers, Animation, Sea cow, Dugong conservation  

 

บทน า 

 พะยูน เป็นสัตว์น้ าที่มีคุณประโยชน์แก่ระบบนิเวศทะเลอย่างมาก เป็นผู้ช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ของท้องทะเล โดยพะยูนกินหญ้าทะเลเป็นอาหารและปล่อยของเสียออกมาเป็นปุ๋ยที่มีคุณค่าเป็นอาหาร 

แก่สัตว์น้ าขนาดเล็กเป็นอาหารส าหรับปลาขนาดใหญ่ที่กลายเป็นอาหารส าหรับปลาอีกทอดหนึ่งและ

นอกจากนี้พะยูนยังได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติในปี พ.ศ. 2535  ด้วยสถานการณ์ใกล้สูญพันธุ์ของพะยูน ท าให้

พะยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย ปัจจุบันได้มีส ารวจประชากรของพะยูนทางอากาศ 

ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของพะยูน รวมถึงนิเวศวิทยาของหญ้าทะเล และออกพระราชบัญญัติอนุรักษ์

แหล่งหญ้าทะเล ซ่ึงเปรียบเสมือนบ้านและแหล่งอาหารของพะยูนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการและอนุรักษ์

พะยูนอย่างย่ังยืน โดยข้อมูลของทางศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ท าให้ทราบถึงปัญหา

ในปัจจุบันของพะยูนไทยที่ก าลังเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งนี้พะยูนที่ตายลงไปจะมีอายุเฉล่ียตั้งแต่ 1-20 ปี 

ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญหาจากเรื่องเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น อวนปลากระเบน หรือเบ็ดราว

ไว โดยตัวเลขของพะยูนที่เคยมีเหลืออยู่ 150 ตัว ก าลังสุ่มเส่ียงต่อการร่อยหรอลงไป ท่ามกลางการแย่งชิง

ทรัพยากรทางทะเลที่รุนแรงขึ้นทุกวัน จนอาจท าให้สัตว์อนุรักษ์ชื่อดังชนิดนี้ เหลือเพียงแค่ชื่อในอนาคตอัน

ใกล้ 

   จากปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้น จึงได้มีการน าพะยูนมาออกแบบเป็นคาแร็คเตอร์ แอนิเมชั่น และ

สติ๊กเกอร์ไลน์ ก็เพื่อดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กวัยรุ่นในช่วงอายุ 16-21 

ปี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุนี้ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และไม่ตระหนักถึงปัญหา

ที่เกิดขึ้นมากเท่าไหร่นัก ดังนั้นจึงต้องปลูกจิตส านึกและท าให้ตระหนักถึงวิกฤตของพะยูนในปัจจุบัน ซึ่งมี

ความสุ่มเส่ียงที่จะศูนย์พันธุ์อย่างมาก โดยส่ือประเภทท่ีจะน ามาใช้คือ “สติ๊กเกอร์ไลน์และแอนิเมชั่น” โดย

การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์นั้นเนื่องด้วยในปัจจุบันโปรแกรมไลน์ (Line) เป็นแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสาน

บริการ Messaging และ Voice Over IP น ามาผนวกเข้าด้วยกัน จึงท าให้เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท 

สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ  หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้  โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน 

หากเราใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แถมยังสามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง iOS และ 

Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้  จึงท าให้เป็นที่นิยมของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ซึ่ งก็คือ
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กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 16-21 ปี ที่มีการใช้แอพลิเคชั่นนี้มากที่สุด และในโปรแกรมไลน์นี้เองจะมีการซื้อ

ขายและแจกสติ๊กเกอร์ส่ือความรู้สึกแบบต่างๆ จึงมีความคิดว่าเนื่องจากพะยูนนั้นเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาน่ารัก

และเป็นเอกลักษณ์ การน าคาแร็คเตอร์ตรงนี้ของพะยูนมาออกแบบ จะสามารถสร้างตัวละครที่สอดแทรก

ปัญหาวิกฤตของพะยูนลงไป สร้างความดึงดูดให้ผู้ใช้ไลน์ดาวน์โหลดไปใช้  และตระหนักถึงความส าคัญได้

ว่าสัตว์ที่มีความน่ารักและส าคัญต่อระบบนิเวศน์ชนิดนี้ก าลังจะสูญพันธุ์ และท้ายที่สุดก็จะเหลือเพียงภาพ

และข้อมูลของพวกเขาให้ศึกษาเท่านั้น  รวมถึงการออกแบบคาแร็คเตอร์จะเป็นการออกแบบส่ือส าหรับ

การเรียนรู้ เช่น ใบความรู้รวมถึงป้ายข้อมูลส าหรับวิทยากรในศูนย์อนุรักษ์ต่าง ใช้ในการบรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับพะยูนให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแอนิเมชั่นส้ันๆ เพื่อโปรโมทสติ๊กเกอร์ไลน์

เพื่อง่ายต่อการค้นหา และส่ือเหล่านี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงวัยรุ่นเหล่านี้ได้มากขึ้น  

จากการวิจัยของหัฐณัฐ นาคไพจิตร (2557) ได้ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบคาแร็ค

เตอร์ดีไซน์เพื่อกลุ่มเป้าหมาย ไว้ว่า นักออกแบบจะสามารถประยุกต์หรือสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อน าไป

ประกอบในงานที่มีงานสร้างสรรค์คาแร็คเตอร์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับส่ืออีกหลายประเภท ไม่ว่าจะ

เป็นการ์ตูน เกม งานแอนิเมชั่น งานประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ หรืองานโฆษณา ที่สามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาล 

ดังนั้นหากน าคาแร็คเตอร์ของพะยูนมาออกแบบให้ดูน่ารักและทันสมัย เป็นที่น่ าจ าจด โดยมาน าเสนอใน

รูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ คาแร็คเตอร์ และแอนิเมชั่น ผ่านทางช่องทางดังกล่าวแล้ว วัยรุ่นยุคใหม่ก็จะ

สามารถเข้าถึงพะยูนและให้ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้มากขึ้น ซึ่งอาจน าไปสู่การรณรงค์ศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับวิกฤตของพะยูนในปัจจุบัน ที่จะกลายเป็นกระแสตื่นตัวของประชาชนที่ให้ความสนใจและตระหนัก

ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ได้ต่อไปในอนาคต 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การก าหนดแนวคิดในการออกแบบนั้น จะต้องดุกลุ่มเป้าหมายและช่องทางที่ต้องการน าเสนอ 

เนื่องจากส่ือแต่ละประเภทจะมีข้อดี ข้อด้อยที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการออกแบบส่ือจึงต้องครอบคลุม 

และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการได้อย่างกว้างขวาง และยังต้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 

ในเรื่องของการออกแบบ โทนสีของแต่ละชิ้นงาน และภาพประกอบที่ใช้ รวมถึงการจัดวาง เพื่อความเป็น

เอกลักษณ์ กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยชุดสีที่น ามาใช้ คือ น ามาจากทฤษฏี Image scale เป็นกรอบ

ในการท างาน 

 การใช้ทฤษฏีนี้ ก็เพื่อน ามาวิเคราะห์การใช้สีในการออกแบบ ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของ Romantic ซึ่ง

มีความหมายว่า ฟุ้งฝัน เสน่ห์ อ่อนหวาน อ่อนโยน ความรัก อบอุ่น และเลือกโทนสีของ Natural ที่หมายถึง 

ธรรมชาติ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สนิทสนม คุ้นเคย ดึงดูด มีน้ าใจ โดยโทนสีที่เลือกมาจะดูอ่อนโยน

เหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้หญิง 

 

    
รูปที่ 1  Image Scale : Romantic and Natural 
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อีกทั้งโทนสีนี้ยังครอบคุลมไปถึงตัวคาแรคเตอร์ และแอนิเมชั่น อีกด้วย โดยขนาดของสติ๊กเกอร์

ไลน์นั้น จะมีขนาด 370x320 pixel  จ านวน 40 ตัว และแอนิเมชั่นความยาว 1 นาที ขนาด 1024x768 

pixel จ านวน 1 เรื่อง และป้านเอ็กซ์แสตนด์ให้ความรู้ จ านวน 4 ชิ้น 

เมื่อมีการออกแบบโครงร่างของคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็

น าไปสู่กระบวนการจัดท าแบบสอบถาม เพื่อน าไปศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 16-21 ปี โดย

วิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบทั้งหมด เช่น คาแรคเตอร์ที่ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ โทนสีที่ใช้มีความ

เหมาะสมหรือไม่ และเรื่องราวของแอนิเมชั่นแฝงเนื้อหาและสอดแทรกข้อคิดหรือไม่ เมื่อเสร็จส้ินการ

จัดท าแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็น าเอาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนางาน

ต่อไป 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 จากการออกแบบคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่นพะยูน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พะยูน

และระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งให้กับส านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  จังหวัดตรัง 

ได้น าหลักการออกแบบสร้างสรรค์มาต่อยอด เพื่อกระตุ้น สร้างความน่าสนใจ และเกิดการตระหนักถึง

ปัญหาและวิกฤตของพะยูนในปัจจุบัน จนน าไปสู่การอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์นี้ต่อไปในอนาคต  

ข้อเสนอแนะในการออกแบบคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์และแอนิมชั่นพะยูนนั้น ผู้วิจัยจะต้อง

ศึกษาลักษณะรูปร่างของพะยูนอย่างละเอียด เพื่อน าจุดเด่นมาออกแบบให้น่าสนใจและเข้าใจในทันที ร่วม

ถึงพฤติกรรมของพะยูน แหล่งที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และปัจจัยที่ท าให้พะยูนเสี่ยงจะสูญพันธ์ 

ข้อจ ากัดในการวิจัย ระยะเวลาในการออกแบบ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 

โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายคือช่วงอายุ 16-21 ปี จ านวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ านวน 5 คน 

1. ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ จ านวน 40 ตัว โดยน าหลักการออกแบบน า มาจากทฤษฏีสีที่เลือกใช้ 

ซึ่งสติ๊กเกอร์ไลน์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สติ๊กเกอร์ทั่วไปที่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึก และ

สติ๊กเกอร์ที่ส่ือถึงการอนุรักษ์ โดยสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในภาพ 
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รูปที่ 2  สติ๊กเกอร์ไลน์พะยนู 2 

 

2. ออกแบบแอนิเมชั่น จ านวน 1 เรื่อง ขนาด 1024x768 โดยมีกระบวนการจาก การออกแบบ

เนื้อเรื่อง ออกแบบสตอรี่บอร์ด และน าไปสู่การสร้างผลงาน 

 
รูปที่ 3  สตอรี่บอร์ด 
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รูปที่ 4  ฉากห้องครัว 

 

 
รูปที่ 5  ฉากเตาผิง 

 

 
รูปที่ 6  ฉากโต๊ะอาหาร 
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รูปที่ 7 แอนิเมชัน่สมบูรณ์ 

 

3. ออกแบบเอ็กซ์แสตนด์ให้ความรู้ ส าหรับมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งที่ 6 จ านวน 4 ชิ้น 

 
รูปที่ 8 เอ็กซ์แสตนด์ให้ความรู้เก่ียวกับพะยูน 
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การประเมินประสิทธิภาพของส่ือ กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่ือแอนิเมชั่นและการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะประกอบไปด้วย 

นักวิชาการ นักออกแบบ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินส่ือในด้านต่างๆ เช่น ความเหมาะสม

ทางด้านเนื้อหา เสียงประกอบ การล าดับภาพ ความน่าสนใจของตัวงาน ส่ือความหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

จ านวน 5 คน 

2. กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องทดสอบความพึงพอใจเกี่ยวกับ

ส่ือ เพื่อประเมินค่าความพอใจต่อการออกแบบ ว่ามีความเหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถส่ือ

ความหมายได้หรือไม่ จ านวน 30 คน  

สรุปผลการวิจัย 

โครงการวิจัยทางศิลปะนี้ มุ่งเน้นไปที่การผลิตส่ือเพื่อการอนุรักษ์ และตระหนักถึงปัญหาของการ

สูญพันธ์ของพะยูนที่ใกล้ถึงขั้นวิกฤต และเพื่อกระบวนการผลิตส่ือได้ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

มีผลการประเมินสื่อสรุปดังนี้ 

เมื่อน าคะแนนจากแบบสอบถามท่ีได้มารวบรวมโดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าค าถามในข้อใดเฉล่ียมากกว่า 

4.00 จะไม่มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่ถ้าค าถามในข้อใดมีค่าเฉล่ียต่ ากว่า 4.00 ต้องมีการ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

มาตราส่วนประมาณค่าเฉล่ีย 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 4.00 - 5.00 พอใจมากที่สุด 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 3.00 - 4.99 พอใจมาก 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 2.00 - 3.99 พอใจปานกลาง 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 1.00 - 2.99 พอใจน้อย 

ขอบเขตมัฌชิมเลขคณิตเท่ากับ 1.00 - 1.99 ไม่พอใจ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1. ส่ือประเภทสติ๊กเกอร์ไลน์พะยูน 4.8 0.22 

2. ส่ือประเภทแอนิเมชั่น 4.43 0.22 

3. ส่ือประเภทป้ายแสตนด์ให้ความรู ้ 4.8 0.18 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภทโดยบุคคลท่ัวไป 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1. ส่ือประเภทสติ๊กเกอร์ไลน์พะยูน 4.39 0.68 

2. ส่ือประเภทแอนิเมชั่น 4.45 0.53 

3. ส่ือประเภทป้ายแสตนด์ให้ความรู ้ 4.37 0.62 

 

 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป โดยรวมแล้วมากกว่า 4 คือ พอใจ

มากที่สุด จึงท าให้การออกแบบคาแร็คเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่น “พะยูน” ไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
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เนื่องจากว่าตัวคาแร็คเตอร์มีความน่าสนใจ เนื้อหาของแอนิเมชั่นก็สอดคล้องและสอดแทรกข้อคิดเรื่อง

วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี อีกทั้งป้ายให้ความรู้ก็มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ น่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบคาแร็คเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ และแอนิเมชั่น “พะยูน” ส าเร็จลุล่วง

ได้ไปได้ด้วยดี เนื่องจากการได้รับข้อคิดเห็น ค าปรึกษา รวมทั้งแหล่งข่อมูลและแหล่งความรู้จากหลาย

สถานที่ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานก็ด้วยความอนุเคราะห์ สนับสนุน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 

เอกสารอ้างอิง 

งานออกแบบ. 2557. สีในการออกแบบ. สืบค้น 4 สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา : 

http://th.jobsdb.com/th-th/articles/สีในการออกแบบ.  

เมเนเจอร์ออนไลน์. 2556. วิกฤตพะยูน. สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2559. แหล่งที่มา : 

         http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000122890.    

วาทินี นุ้ยเพียร. 2555. การค านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD). สืบค้น 9 

มกราคม 2559. แหล่งที่มา : 

 http://km.icit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/KMICIT_article_file_2013-02-20_11-

 32-04.pdf.  

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์. 2557.ไลน์รูปแบบการส่ือสารบนความสร้างสรรค์ของสมาร์ทโฟน:ข้อดีและ

 ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน. วารสารนักบริหาร, 33(4), 42-54. 

สกลรัฐ บุญเฉลียว. 2554. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนเิมชั่น. สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2559. แหล่งที่มา : 

 http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html.  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2559. สถานการณ์และแนว

ทางการอนุรักษ์ “พะยูน” ในประเทศไทย. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559. แหล่งที่มา : 

http://www.onep.go.th/meb/index.php/2013-03-27-03-24-10.  

สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์ และกาญจนา อดุลยานุโกศล. 2537. พะยูนที่พบและสถานภาพของพะยูนใน 

 น่านน้ าไทย (Occurrence of dugongs (Dugong dugon) and the status of the dugong in 

 Thailand. รายงานเสนอในการสัมมนาวิชาการ กรมประมง ประจ้าปี 2537. 12 หน้า. 

สุวรรณ พิทักษ์สินธร,ทิพวรรณ เศรษฐพรรค์, และโกมล แพรกทอง. 2543. พฤติกรรมของพะยูนใน

 ระบบนิเวศหญ้าทะเล. เสนอในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-

 4 กุมภาพันธ์ 2543 

หัฐณัฐ นาคไพจิตร. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบคาแร็กเตอรด์ีไซน์เพื่อ

 กลุ่มเป้าหมาย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 33(4), 199-

 208. 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1798 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

การออกแบบช่องเปิดระบายอากาศของบ้านแถวเพื่อให้เกิดสภาวะสบาย 

กรณีศึกษา : โครงการบ้านเอ้ืออาทร จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

The Opening Design of Row Houses for Comfort Ventilation 

Case Study: Baan Eua-Arthorn Project, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

ฤชากร ทองทัย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบช่องเปิดโดยค านึงถึงการระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารบ้านแถว ของโครงการบ้านเอ้ืออาทร อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้

โปรแกรมพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics) ศึกษารูปแบบของช่องเปิดจากสภาพปัจจุบันและ

รูปแบบท่ีปรับปรุง โดยเปลี่ยนช่องเปิดจากบานเกล็ดเป็นบานเปิดและการเพิ่มพื้นท่ีบริเวณด้านล่างของช่องเปิดให้มากขึ้น 

โดยใช้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยและทิศทางลมเฉลี่ยในช่วงเวลา 10 ปี  และน าผลค่าความเร็วลมภายในอาคารท่ีได้จากการ

ทดลองมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามเกณฑ์ค่าคะแนนท่ีก าหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบช่องเปิดท่ีเหมาะสม

กับบ้านแถวยูนิตริมซ้ายสุด คือรูปแบบช่องเปิดแบบบานเปิดมีลูกฟักกระจกใสและติดตั้งบานเกล็ดกระจกเพิ่มเติม ท่ี

ส่วนล่างของช่องเปิด ส่วนบ้านแถวยูนิตตรงกลาง เหมาะสมกับ 2 รูปแบบ คือช่องเปิดรูปแบบเดิมแต่เพิ่มช่องเปิดบาน

เกล็ดระหว่างห้องนอนในชั้นบน และช่องเปิดแบบบานเปิดมีลูกฟักกระจกใสและติดตั้งบานเกล็ดกระจกเพิ่มเติมท่ีส่วนลา่ง

ของช่องเปิดแต่เพิ่มช่องเปิดบานเกล็ดระหว่างห้องนอนในชั้นบน ส่วนยูนิตริมขวาสุดนั้นมีความเหมาะสมกับช่องเปิดรูป

แบบเดิม  

ค าส าคญั :  บ้านเอ้ืออาทร  บ้านแถว  การระบายอากาศ  การออกแบบช่องเปิด  พลศาสตร์ของไหล   

Abstract 

This research aims to study the opening designs taking into account the effective ventilation. The designs 

are also proper with spaces within row houses of Baan Eua-Arthorn Project in Nakhon Luang District of Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province. The Computational Fluid Dynamics; (CFD) is applied in this research. An existing 

design is considered to adjust for effective ventilation by modifying from louvers to glass mullion casement windows 

and expanding length of the bottom part of openings. This will use an average value of wind’s speed and wind’s 

direction in the past 10 years of the certain area with the result of wind’s speed inside building by experiment to 

analyzed and compared with score range. Research results reach a conclusion that the proper design of the openings 

for the left-corner units (Type A) are glass mullion casement windows and install louvers at the bottom of openings. 

The proper design of the openings for the tropical middle units (Type B) have 2 designs. First design use for 

existing opening by adding louvers between bed rooms at the upper floor. Second design use for glass mullion 

casement windows by installing louvers at the bottom of opening but have to add louvers between bed rooms at 

upper floor also. The proper design of the openings for the right-corner units (Type C) are existing openings design 

of Baan Eua-Arthorn Project. 

Keywords: Baan Eua-Arthorn Project, Row House, Ventilation, opening designs, Computational Fluid Dynamics 

(CFD) 
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ความเป็นมาและประเด็นส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัยมีการใช้พลังงานอยู่ในล าดับที่ 3 รองลงมา

จากภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง การใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับระบบปรับอากาศถึง 78% เพื่อปรับอุณหภูมิ

ภายในบ้านพักอาศัยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบาย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558: 

ออนไลน์) 

 โครงการบ้านแถวเอื้ออาทร อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการของ

ส านักงานการเคหะแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นโครงการแรกในเขตปริมณฑล เพื่อใช้รองรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่มี

รายได้น้อยถึงปานกลาง (การเคหะแห่งชาติ, 2550) โดยก่อสร้างเป็นบ้านแถว 2 ชั้น 10 ยูนิตต่อหลัง 

จ านวน 6 หลัง รวมทั้งหมด 60 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตจะมีช่องเปิดบานเกล็ดระบายอากาศ 2 ด้าน คือ

ด้านหน้าและด้านหลังของอาคาร ยกเว้นยูนิตที่อยู่ริมซ้ายและริมขวาของแต่ละหลังจะมีการติดตั้งช่องเปิด

ด้านข้างเพิ่มเติมเพื่อการระบายอากาศที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากรูปแบบของอาคารประเภทบ้านแถวนั้นมีการ

จ ากัดพื้นที่ในการเจาะช่องเปิด ท าให้การระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควรและเกิดการสะสมความร้อนภายใน

อาคาร จากปัญหาดังกล่าวผู้อาศัยมักจะแก้ไขด้วยการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อลดความร้อนภายในอาคาร  

 มติ ศีติสาร (2549) [1] ได้ท าการศึกษารูปแบบและขนาดช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศ ใน

อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ โดยใช้โปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล ผลการศึกษา

พบว่าต าแหน่งของช่องเปิดภายในอาคาร รวมถึงระดับความสูงและขนาดของช่องเปิดของอาคาร นั้นมีผล

ต่อความเร็วลมภายในอาคารเป็นอย่างมาก การออกแบบช่องเปิดทางเข้าและทางออกที่สัมพันธ์กันนั้นจะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศภายในอาคารได้ดีขึ้น กรธิชา อุ่นไพร (2548) [2] ได้ศึกษาการ

ออกแบบช่องเปิดส าหรับอาคารโรงเรียนในชนบท ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย

อากาศภายในห้องเรียนด้วยวิธีธรรมชาติ ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า การเพิ่มบานเกล็ดกระจกปรับมุมที่

เปิดได้ถึง 90° ที่ผนังของห้องเรียน และการเพิ่มฝาไหลบริเวณใต้หน้าต่างเดิมที่ผนังด้านหลังของอาคาร
เรียน จะช่วยให้การระบายอากาศภายในห้องเรียนดีขึ้นมากกว่า 80% ดังนั้นการปรับปรุงรูปแบบช่องเปิด

ของบ้านแถวเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณการใช้

เครื่องปรับอากาศลงได้ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษารูปแบบช่องเปิดของบ้านแถว และการปรับปรุงช่องเปิดโดยค านึงถึงการระบายอากาศ

ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยภายในของบ้านแถว 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 2.  ศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศของที่ต้ังโครงการ ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเร็วลม และทิศทางลม  

 3. ศึกษาที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทร อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านแถวที่

ท าการศึกษาตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการ โดยอาคารหันไปทางทิศเหนือ มีจ านวน 6 หลัง ซึ่งใน

การศึกษานี้ จะท าการเลือกบ้านแถวขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาจ านวน 1 หลัง และน ามาท าการทดลองด้วย
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โปรแกรม Design Builder (CFD) โดยเป็นการจ าลองแบบไม่มีอาคารข้างเคียง ผังบริ เวณและ

สภาพแวดล้อมของโครงการ ดังรูปที่ 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  แสดงผังบริเวณของโครงการบ้านเอ้ืออาทร อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต าแหนง่บ้านแถว

กรณศีึกษา 

 

4. เลือกตัวแทนยูนิตของบ้านแถวหนึ่งหลังที่จะน าไปศึกษาจ านวน 3 ยูนิต ได้แก่ ยูนิตริมซ้ายสุด (Type 

A)ยูนิตตรงกลาง (Type B) และยูนิตริมขวาสุด (Type C) (รูปที่ 2)  

 
  

 

รูปที่ 2  แสดงผังพื้นบ้านแถว ชัน้ท่ี 1 และชัน้ท่ี 2 แสดงยนูิตท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 3 ยนูิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งที่ตั้งบ้านแถวกรณีศึกษา 

ผังพื้นชั้นที่ 2 

ผังพื้นชั้นที่ 1 
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 5. ก าหนดต าแหน่งช่องเปิดที่น ามาใช้ในการศึกษา มีท้ังหมด 9 ต าแหน่ง ดังนี้ (รูปที่ 3) 

    

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงต าแหนง่ช่องเปิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 6. ก าหนดรูปแบบช่องเปิดที่ใช้ในการศึกษา โดยแบ่งเป็นการปรับปรุงช่องเปิดที่ผนังภายนอก 

และการปรับปรุงช่องเปิดที่ผนังภายใน (รูปที่ 4, รูปที่ 5) 

 6.1 รูปแบบปรับปรุงช่องเปิดที่ผนังภายนอก มีดังนี้  

  6.1.1 แบบเดิม คือ ช่องเปิดแบบบานเกล็ดกระจกใส    

  6.1.2 แบบ 1A คือ ช่องเปิดแบบบานเปิดมีลูกฟักกระจกใส ขนาดพื้นที่  

   ช่องเปิดเท่าเดิม  

  6.1.3 แบบ 2B คือ ช่องเปิดแบบบานเกล็ดกระจกใสและเพิ่มขนาดพื้นที่ช่อง 

   เปิดที่ส่วนล่างเป็นบานเกล็ดกระจกใส ยกเว้นต าแหน่งที่ 5 ซึ่งเป็นชาน 

   พักบันได ช่องเปิดเป็นแบบบานเกล็ดกระจกใสท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น  

  6.1.4 แบบ 3C คือ ช่องเปิดแบบบานเปิดมีลูกฟักกระจกใสและเพิ่มขนาดพื้นที่ 

   ช่องเปิดที่ส่วนล่างเป็นบานเกล็ดกระจกใส ยกเว้นต าแหน่งที่ 5 ซึ่งเป็น 

   ชานพักบันได ช่องเปิดเป็นแบบบานกระทุ้งกระจกใสที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ผังพื้นชั้นที่ 2 

ผังพื้นชั้นที่ 1 

TYPE 

A 

TYPE 

B 

TYPE 

C 
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รูปที่ 4 ตารางสรปุรูปแบบช่องเปิดท่ีผนังภายนอกท่ีใชใ้นการทดลอง 

  6.2 รูปแบบปรับปรุงช่องเปิดที่ผนังภายนอกและที่ผนังภายใน (แบบ 4D) ใช้รูปแบบ

ช่องเปิดที่ผนังภายนอกตามหัวข้อ 6.1 ได้แก่ แบบเดิม แบบ 1A แบบ 2B และ 3C แต่เพิ่มช่องเปิด

ภายในอาคารระหว่างห้องนอนชั้นบน เป็นช่องเปิดแบบบานเกล็ดกระจกใส ขนาด 0.40 x 2.90 เมตร 

ติดตั้งสูงจากพื้นห้องนอน 2.00 เมตร ดังแสดงในต าแหน่งที่ 9 (รูปที่ 5) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบช่องเปิดภายในอาคารระหว่างห้องนอนชัน้บน (แบบ 4D) 

แปลนพื้นชั้น 

2 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1803 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 7. ศึกษาโปรแกรมท่ีใช้ในการจ าลองสภาพลม  

 โปรแกรม Design Builder เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านพลศาสตร์ของไหล Computational 

Fluid Dynamics (CFD) สามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ 3 มิติ และให้ข้อมูล ค่าความเร็วลม ค่า

อุณหภูมิ และสามารถน าไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมด้านพลังงานอื่นๆ เช่น Energy Plus ได้อีกด้วย  

 8. ก าหนดค่าความเร็วลมและทิศทางลมจากการศึกษาข้อมูลค่าความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ีย 

10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) จากกรมอุตุนิยมวิทยา  

 เนื่องจาก ณ ช่วงเวลาที่ท าการศึกษานั้น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีสถานีวัดความเร็วลม

ของกรมอุตุนิยมวิทยา ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลโดยละเอียดเพื่อน ามาท าการศึกษาได้ ดังนั้นในการศึกษา

ในครั้งนี้จึงเลือกใช้ข้อมูลด้านภูมิอากาศและความเร็วลมจากสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดลพบุรี เนื่องจาก

เป็นจังหวัดชานเมืองและมีภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันมาใช้ในการศึกษาแทน ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 

60 กิโลเมตร โดยเลือกเดือนที่มีเกณฑ์สภาวะสบายน้อยที่สุดในฤดูร้อน ได้แก่เดือนพฤษภาคม ซึ่งมีค่า

ความเร็วลมเฉล่ียที ่3.99 m/s และมีทิศทางลมเฉล่ียมากที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงใต ้(รูปที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงค่าความเร็วลมและทิศทางลม เฉลี่ย 10 ปใีนเดือน พฤษภาคม  

 

 9. ก าหนดต าแหน่งในการวัดค่าความเร็วลมในโปรแกรม Design Builder CFD โดยการทดลองแต่ละ

ยูนิตนั้นจะทดลองทั้งชั้นล่างและชั้นบนโดยการก าหนดจุดวัดค่าความเร็วลมไว้ในชั้นล่างบริเวณห้องโถง  ที่

ระดับ +1.20 ม.จ านวน 6 จุด และชั้นบนภายในห้องนอน ที่ระดับ +1.20 ม. จากระดับพื้นห้องนอน ห้อง

ละ 4 จุด รวมเป็น 8 จุด โดยแต่ละจุดจะห่างจากผนังประมาณ 1.00-1.20 เมตร และระยะห่างระหว่างจุด 

ประมาณ 1.00-1.50 เมตร (รูปที่ 7) 

 

 

 

3.99 m/s 

1.96 m/s 

1.42 m/s 

2.08 m/s 

3.54 m/s 

3.13 m/s 

3.64 m/s 

2.46 m/s 
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รูปที่ 7 แสดงต าแหนง่จุดวัดค่าความเรว็ลมในชั้นล่างและชั้นบน 

 

 10. ก าหนดระยะขอบเขตในการจ าลองโมเดล (Site Domain Factors) คือการตั้งค่าขอบเขตความ

กว้าง ยาว และความสูง ของพื้นที่ที่ใช้ในการจ าลอง (Boundary) โดยในการศึกษานี้จะก าหนดให้มีระยะห่าง

เป็น 2 เท่าของตัวอาคาร และมีทิศทางท ามุม 45 องศาเนื่องจากทิศทางลมที่ใช้ในการศึกษาจะมาจากทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ โปรแกรมจะก าหนดขอบเขตจากต าแหน่งกึ่งกลางออกไปเป็นระยะ 2 เท่า ของโมเดล เพื่อให้

สามารถศึกษาการไหลของกระแสลมผ่านช่องเปิดของอาคารได้ทั่วถึงและใกล้เคียงกับทิศทางลมจริง และตั้ง
ค่าระยะ Grid แต่ละจุดเท่ากับ 0.40 m. (รูปที่ 8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงการตั้งค่าระยะขอบเขตในการจ าลอง (Site Domain Factors) และ Grid ในโปรแกรม Design Builder 

 

 

 

ผังพื้นชั้นที่ 2 

ผังพื้นชั้นที่ 1 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1805 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 11. การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 โจเซฟ เคดารี และคณะ (Joseph Khedari et al.) [3] ได้ส ารวจขอบเขตความสบายของคนไทย 

โดยก าหนดระดับความเร็วลมในการทดสอบตั้งแต่ 0-3 เมตรต่อวินาที ที่ส่งผลต่อการยอมรับความสบาย

ของคน ณ สภาพอากาศในช่วงต่าง ๆ พบว่า การยอมรับความสบายในพื้นที่ที่ไม่มีการปรับอากาศมีช่วง

ใกล้เคียงกับขอบเขตความสบายในเขตร้อนชื้นที่ก าหนดโดย บารุช จีโวนี (Baruch Givoni)[4] กล่าวคือ 

อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ 24-32.5 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50-80 แต่ค่าดังกล่าวมีค่าเกิน

ขอบเขตความสบายของสมาคมวิศวกรรมระบบปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE)[5] ซึ่งก าหนด

อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ 20-26 องศาเซลเซียส และความชื้น-สัมพัทธ์ร้อยละ 20-80 เนื่องจากเป็นการ

ทดสอบในสภาพแวดล้อม และลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การยอมรับขอบเขตความ

สบายของคนที่อยู่ในประเทศแถบร้อน-ชื้น มีค่าสูงกว่าขอบเขตความสบายของคนในประเทศเขตหนาว 

(ตารางที่ 1) 

อุณหภูมิ )องศาเซลเซียส(  ความชื้นสัมพัทธ์ )รอ้ยละ(  ความเร็วลม )เมตรต่อวินาที(  

22.0 – 29.5  

29.5 – 30.7  

30.7 – 32.5  

32.5 – 34.0  

34.0 – 36.0  

36.0 – 36.5  

20 – 80  

20 – 80  

20 – 80  

20 – 80  

20 – 80  

20 – 80  

0.00 – 0.25 

0.25 – 0.50 

0.50 – 1.00 

1.00 – 1.50 

1.50 – 2.00 

2.00 – 3.00 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอบเขตความสบายของประเทศไทยโดยใช้ลมธรรมชาติ โดย โจเซฟ เคดารี และคณะ[3]   

 

 น าผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยการให้คะแนนค่าความเร็วลม ในการศึกษานี้ได้เลือกค่า
ความเร็วลมในช่วงฤดูร้อนของจังหวัดลพบุรีมาท าการทดลอง เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่สามารถน าไปใช้ใน
ฤดูการอ่ืนๆได้ด้วย จึงได้มีการตั้งเกณฑ์การให้ค่าคะแนนความเร็วลมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศดัง
ตารางที่ 2 โดยค่าคะแนนสุดท้ายที่จะน ามาวิเคราะห์ผลนั้นได้จากการให้ค่าคะแนนความเร็วลมจาก
โปรแกรมแต่ละจุด แล้วน าคะแนนทั้งหมดมาเฉลี่ย เป็นค่าคะแนนสุดท้ายของแต่ละรูปแบบ 

 

ความเร็วลม )เมตร/วินาที(  ค่าคะแนน  ความเร็วลม )เมตร/วินาที(  ค่าคะแนน  
00.0 –  10.0  

11.0 –  20.0  

21.0 –  30.0  

31.0 –  40.0  

41.0 - 50.0  

51.0 - 60.0  

61.0 - 70.0  

71.0 - 80.0  

0.81 - 0.90 

91.0 - 00.1  

1.00  - 20.1  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.21 - 40.1  

1.41 - 60.1  

1.61 - 80.1  

1.81 - 2.00 

2.01 - 2.20 

2.21 - 2.40 

2.41 - 2.60 

2.61 - 2.80 

2.81 - 3.00 

มากกวา่ 00.3  

9.5 

9 

8.5 

8 

7.5 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนท่ีสัมพันธ์กับความเร็วลมของกรณีศึกษา 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1806 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

TYPE A

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 1.10 1.08 1.07 1.16 1.15 1.14 1.52 1.49 1.54 1.52 1.55 1.54 1.58 1.58

คะแนน 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9.43

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.35 0.77 1.13 0.44 0.74 1.07 0.05 0.27 0.05 0.35 0.73 1.06 0.98 0.05

คะแนน 3 7 10 4 7 10 0 2 0 3 7 10 9 0 5.14

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE C

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 1.80 1.75 1.70 1.77 1.74 1.71 1.22 1.31 1.19 1.22 1.16 1.13 1.05 1.03

คะแนน 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10 9.5 10 10 10 10 9.25

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 จากผลการค านวณด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล (CFD) และน ามาวิเคราะห์และให้คะแนน

ความเร็วลม ตามตารางที ่2 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 1. การปรับปรุงรูปแบบช่องเปิดที่ผนังภายนอก 

 1.1 รูปแบบช่องเปิดแบบเดิม พบว่าบ้านแถวใน Type A และ Type C ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ริมซ้าย

และขวา มีการเจาะช่องเปิดด้านข้างของอาคารทั้งชั้นล่างและชั้นบน ส่งผลให้ลมสามารถพัดเข้าสู่ภายใน

อาคารได้ดี โดยมีความเร็วมากกว่า 1 m/s ในทุกจุดภายในอาคาร ส่วน Type B ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ตรงกลาง

อาคารและไม่สามารถเจาะช่องเปิดด้านข้างได้ จึงท าให้ลมพัดเข้าสู่อาคารได้น้อย โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย

ในชั้นล่าง 0.74 m/s และชั้นบนมีความเร็วลมเฉล่ีย 0.44 m/s และเมื่อประเมินค่าความเร็วลมตามเกณฑ์

การให้คะแนนในตารางที่ 2 แล้วพบว่า Type A มีค่าคะแนนรวมเฉล่ียสูงที่สุด 9.43 คะแนน รองลงมาคือ 

Type C ได้คะแนน 9.25 คะแนน และ Type B ได้คะแนนน้อยท่ีสุด 5.14 คะแนน (ตารางที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                             แปลนพื้นชั้นล่าง     แปลนพื้นชั้นบน 

รูปที่ 9 แสดงต าแหนง่จุดวัดค่าความเรว็ลมของแปลนชั้นล่างและชั้นบน (กรณีศึกษารปูแบบของช่องเปิดแบบเดิม) 

 

   

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าความเร็วลมและค่าคะแนนท่ีได้ (กรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดแบบเดิม) 
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TYPE A

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 1.19 1.16 1.15 1.25 1.24 1.20 1.55 1.52 1.57 1.55 1.57 1.57 1.61 1.61

คะแนน 10 10 10 9.5 9.5 10 9 9 9 9 9 9 8.5 9 9.32

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.04 1.06 1.26 0.24 0.96 2.11 0.05 0.35 0.05 0.47 1.06 1.25 0.90 0.17

คะแนน 0 10 9.5 2 9 7.5 0 3 0 4 10 9.5 8 1 5.25

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE C

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 1.76 1.72 1.69 1.70 1.68 1.65 1.25 1.27 1.23 1.20 1.16 1.12 1.02 1.00

คะแนน 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 10 10 10 10 9 9.18

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

 1.2 รูปแบบช่องเปิดแบบ 1A พบว่าบ้านแถวใน Type A และ Type C ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ริมซ้าย

และขวา มีการเจาะช่องเปิดด้านข้างของอาคารทั้งชั้นล่างและชั้นบน ส่งผลให้ลมสามารถพัดเข้าสู่ภายใน

อาคารได้ดี โดยในType A จะมีความเร็วลมเฉล่ียทั้ง 2 ชั้น 1.40 m/s และ Type C จะมีความเร็วลมเฉล่ีย

ทั้ง 2 ชั้น 1.39 m/s ส่วน Type B ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ตรงกลางอาคารและไม่สามารถเจาะช่องเปิดด้านข้างได้ 

จึงท าให้ลมพัดเข้าสู่อาคารได้น้อย โดยมีความเร็วลมเฉล่ียในชั้นล่าง 0.94 m/s และชั้นบนมีความเร็วลม

เฉล่ีย 0.53 m/s และเมื่อประเมินค่าความเร็วลมตามเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 2 แล้วพบว่า Type 

A มีค่าคะแนนรวมเฉล่ียสูงที่สุด 9.32 คะแนน รองลงมาคือ Type C ได้คะแนน 9.18 คะแนน และ Type B 

ได้คะแนนน้อยที่สุด 5.25 คะแนน (ตารางที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แปลนพื้นชั้นล่าง                       แปลนพื้นชั้นบน 

รูปที่ 10 แสดงต าแหนง่จุดวัดค่าความเรว็ลมของแปลนชัน้ล่างและชั้นบน (กรณศีึกษารูปแบบของช่องเปิดแบบ 1A) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าความเรว็ลมและค่าคะแนนท่ีได้ (กรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดแบบ 1A) 

  

 1.3 รูปแบบช่องเปิดแบบ 2B พบว่าบ้านแถวใน Type A และ Type C ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ริมซ้าย

และขวา มีการเจาะช่องเปิดด้านข้างของอาคารทั้งชั้นล่างและชั้นบน ส่งผลให้ลมสามารถพัดเข้าสู่ภายใน

อาคารได้ดี โดยใน Type A จะมีความเร็วลมเฉล่ียทั้ง 2 ชั้น 1.19 m/s และType C จะมีความเร็วลมเฉล่ีย

ทั้ง 2 ชั้น 1.43 m/s ส่วน Type B ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ตรงกลางอาคารและไม่สามารถเจาะช่องเปิดด้านข้างได้ 

จึงท าให้ลมพัดเข้าสู่อาคารได้น้อย โดยมีความเร็วลมเฉล่ียทั้ง 2 ชั้น 0.31 m/s และเมื่อประเมินค่า

ความเร็วลมตามเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 2 แล้วพบว่า Type A มีค่าคะแนนรวมเฉล่ียสูงที่สุด 9.14 

คะแนน รองลงมาคือ Type C ได้คะแนน 8.89 คะแนน และ Type B ได้คะแนนน้อยที่สุด 2.50 คะแนน 

(ตารางที่ 5) 

 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1808 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

TYPE A

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.95 0.92 0.88 0.99 0.97 0.94 1.35 1.33 1.38 1.36 1.39 1.38 1.42 1.42

คะแนน 9 9 8 9 9 9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9 9 9.14

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.19 0.37 0.36 0.12 0.38 0.45 0.05 0.19 0.12 0.22 0.50 0.80 0.58 0.06

คะแนน 1 3 3 1 3 4 0 1 1 2 4 7 5 0 2.50

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE C

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 1.78 1.74 1.72 1.84 1.81 1.80 1.40 1.46 1.27 1.31 1.03 1.08 0.85 0.94

คะแนน 8.5 8.5 8.5 8 8 8.5 9.5 9 9.5 9.5 10 10 8 9 8.89

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

 

 

 

 

 

 

 

  แปลนพื้นชั้นล่าง                       แปลนพื้นชั้นบน 

รูปที่ 11 แสดงต าแหนง่จุดวัดค่าความเรว็ลมของแปลนชัน้ล่างและชั้นบน (กรณศีึกษารูปแบบช่องเปิดแบบ 2B) 

 

  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าความเรว็ลมและค่าคะแนนท่ีได้ (กรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดแบบ 2B) 

 1.4 รูปแบบช่องเปิดแบบ 3C พบว่าบ้านแถวใน Type A และ Type C ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ริมซ้าย

และขวา มีการเจาะช่องเปิดด้านข้างของอาคารทั้งชั้นล่างและชั้นบน ส่งผลให้ลมสามารถพัดเข้าสู่ภายใน

อาคารได้ดี โดยในType A จะมีความเร็วลมเฉล่ียทั้ง 2 ชั้น 1.25 m/s และ Type C จะมีความเร็วลมเฉล่ีย

ทั้ง 2 ชั้น 1.47 m/s ส่วน Type B ซึ่งเป็นยูนิตที่อยู่ตรงกลางอาคารและไม่สามารถเจาะช่องเปิดด้านข้างได้ 

จึงท าให้ลมพัดเข้าสู่อาคารได้น้อย โดยมีความเร็วลมเฉล่ียทั้ง 2 ชั้น 0.48 m/s และเมื่อประเมินค่า

ความเร็วลมตามเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 2 แล้วพบว่า Type A มีค่าคะแนนรวมเฉล่ียสูงที่สุด 9.57 

คะแนน รองลงมาคือ Type C ได้คะแนน 8.89 คะแนน และ Type B ได้คะแนนน้อยที่สุด 4.21 คะแนน 

(ตารางที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

   

 

รูปที่ 12 แสดงต าแหน่งจุดวัดค่าความเร็วลมของแปลนชั้นล่างและชั้นบน (กรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดแบบ 3C) 

 

แปลนพื้นชั้นล่าง แปลนพื้นชั้นบน 
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TYPE A

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 1.03 1.03 1.01 1.10 1.09 1.06 1.39 1.37 1.42 1.40 1.41 1.41 1.44 1.44

คะแนน 10 10 10 10 10 10 9.5 9.5 9 9.5 9 9.5 9 9 9.57

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.14 0.71 0.57 0.16 0.58 1.05 0.07 0.82 0.05 0.38 0.71 0.89 0.59 0.03

คะแนน 1 6 5 1 5 10 0 8 0 3 7 8 5 0 4.21

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE C

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 1.77 1.74 1.72 1.82 1.80 1.78 1.49 1.53 1.37 1.40 1.16 1.18 0.90 0.99

คะแนน 8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10 8 9 8.89

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.35 0.77 1.13 0.44 0.74 1.07 0.05 0.27 0.05 0.35 0.73 1.06 0.98 0.05 0.57

คะแนน 3 7 10 4 7 10 0 2 0 3 7 10 9 0 5.14

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

กรณีศกึษำรปูแบบชอ่งเปิดแบบเดมิ

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.14 0.71 0.57 0.16 0.58 1.05 0.07 0.82 0.05 0.38 0.71 0.89 0.59 0.03 0.48

คะแนน 1 6 5 1 5 10 0 8 0 3 7 8 5 0 4.21

กรณีศกึษำรปูแบบชอ่งเปิดแบบ 3C

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.44 0.92 1.14 0.45 0.73 1.16 0.11 0.28 0.12 0.43 0.82 1.09 1.04 0.10 0.63

คะแนน 4 9 10 4 7 10 1 2 1 4 8 10 10 0 5.71

กรณีศกึษำรปูแบบชอ่งเปิด แบบเดมิ+4D

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

TYPE B

ชัน้ที่ Average

ต ำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

ควำมเร็วลม 0.52 0.52 1.02 0.4 0.92 1.84 0.03 0.94 0.04 0.35 0.75 1.01 0.92 0.21 0.68

คะแนน 5 5 10 3 9 8 0 9 0 3 7 10 9 2 5.71

กรณีศกึษำรปูแบบชอ่งเปิดแบบ 3C+4D

ชัน้ที ่1 ชัน้ที ่2

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าความเรว็ลมและค่าคะแนนท่ีได้ (กรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดแบบ 3C) 

 

 2. ก า ร ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ ช่ อ ง เ ปิ ด ที่ ผ นั ง ภ า ย น อ ก แ ล ะ ผ นั ง ภ า ย ใ น 

 การปรับปรุงรูปแบบช่องเปิดที่ผนังภายนอกและผนังภายใน (แบบ 4D) มีเพียงยูนิต Type B ทีมี

รูปแบบช่องเปิดภายนอกแบบเดิม กับแบบ 3C เท่านั้น ที่เมื่อปรับปรุงโดยการเพิ่มช่องเปิดที่ผนังภายใน

ระหว่างห้องนอนชั้นบน ท าให้ได้ค่าความเร็วลมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดในตารางที่ 2 คือ โดย

รูปแบบเดิม+4D ความเร็วลมเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.57 m/s เพิ่มเป็น 0.63 m/s และค่าคะแนนเพิ่มขึ้น

จากเดิม 5.14 คะแนน เพิ่มเป็น 5.71 คะแนน และรูปแบบ 3C+4D ความเร็วลมเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากเดิม 

0.48 m/s เพิ่มเป็น 0.68 m/s และค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.21 คะแนน เพิ่มเป็น 5.71 คะแนน 

(ตารางที่ 7 , 8) ในขณะที่ยูนิตที่อยู่ด้านริมทั้ง 2 ด้าน คือ ยูนิต Type A และ C ท าให้ความเร็วลมของ

ต าแหน่งที่วัดโดยส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้น มากกว่าเกณฑ์สภาวะสบายที่ก าหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้จึงต่ าลง

กว่าเดิม (ตารางที่ 9) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าความเร็วลมและค่าคะแนนของกรณีศึกษาในบ้านแถว Type B (รูปแบบช่องเปิด

แบบเดิม กับแบบเดิม+4D) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าความเร็วลมและค่าคะแนนของกรณีศึกษาในบ้านแถว Type B (รูปแบบช่องเปิด

แบบ 3C กับแบบ 3C+4D) 

หมายเหตุ : * รูปด้านหนา้อาคารตามรูปท่ี 13 , 14     ** รูปด้านหน้าอาคารตามรูปท่ี 15    *** รูปด้านหน้าอาคารตาม

รูปที ่16 คะแนนของรูปแบบช่องเปิดทีมีคะแนนรวมสงู ล าดับท่ี 2** และ 3*** เลือกมาจากรูปแบบของช่องเปิดท่ีมี

ลักษณะเหมือนกันทุกยูนิต 
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ตารางที่ 9 ตารางวเิคราะห์ค่าคะแนนเพื่อสรุปผลการทดลอง  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการออกแบบช่องเปิดโดยค านึงถึงการระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารบ้านแถวกรณีศึกษาพบว่า บ้านแถวยูนิต Type A มีความเหมาะสมกับรูปแบบช่องเปิด
แบบ 3C คือช่องเปิดแบบบานเปิดมีลูกฟักกระจกใสและเพิ่มขนาดพื้นที่ช่องเปิดที่ส่วนล่างเป็นบานเกล็ดกระจก
ใส ซึ่งมีค่าคะแนนสูงที่สุด 9.57 คะแนน ส่วนยูนิต Type B มีความเหมาะสมกับรูปแบบช่องเปิดแบบเดิมและ
เพิ่มช่องเปิดภายในอาคารระหว่างห้องนอนชั้นบน(4D) กับแบบ 3C และเพิ่มช่องเปิดภายในอาคารระหว่าง

ห้องนอนชั้นบน(4D) เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบมีค่าคะแนนที่เท่ากันคือ 5.71 คะแนน ส่วนยูนิต Type C มีความ
เหมาะสมกับรูปแบบช่องเปิดแบบเดิมของโครงการ ซึ่งมีค่าคะแนน 9.25 คะแนน เมื่อรวมค่าคะแนนของทั้ง 3 
ยูนิต จะมีคะแนนรวมสูงเป็นล าดับที่ 1 คือ 24.53 คะแนน แต่ทั้งนี้รูปด้านของอาคารจะมีบางยูนิตที่แตกต่าง
จากยูนิตอ่ืน  (กรณีศึกษาทีมีคะแนนรวมสูงล าดับที่ 1 ทางเลือก 1 และ 2 ตามรูปที่ 13 และ 14) 
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รูปที่ 13  แสดงรูปด้านกรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดทีมีคะแนนรวมสูง ล าดับท่ี 1 *(ทางเลือก 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 แสดงรูปด้านกรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดทีมีคะแนนรวมสูง ล าดับท่ี 1 *(ทางเลือก 2) 

 

 

 

TYPE A TYPE B TYPE C 
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 ในกรณีที่ต้องการให้รูปด้านอาคารไม่แตกต่างกัน อาจจะเลือกรูปแบบที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นล าดับ

ที่ 2 คือใช้รูปแบบช่องเปิดแบบเดิมท้ังหมดยกเว้นยูนิตตรงกลาง Type B  ที่ต้องมีการเพิ่มช่องเปิดภายใน

อาคารระหว่างห้องนอนชั้นบนร่วมด้วย (แบบเดิม + 4D) โดยมีคะแนนรวม 24.39 คะแนน อีกทั้งในรูปแบบนี้

ยังเป็นการปรับปรุงที่มีการเปล่ียนรูปแบบช่องเปิดที่น้อยที่สุด จึงถือว่า เป็นการปรับปรุงที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

มากที่สุดอีกด้วย (ตามรูปที ่15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15  แสดงรูปด้านกรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดทีมีคะแนนรวมสูง ล าดับท่ี 2 **(แบบเดิมท้ังหมด) 

 

 รูปแบบที่ได้คะแนนเป็นล าดับที่ 3 คือ ใช้รูปแบบช่องเปิดแบบ 3C คือบานเปิดมีลูกฟักกระจกใส
และเพิ่มขนาดพื้นที่ช่องเปิดที่ส่วนล่างเป็นบานเกล็ดกระจกใสทุกยูนิตยกเว้นยูนิตตรงกลาง Type B  ที่ต้อง
มีการเพิ่มช่องเปิดภายในอาคารระหว่างห้องนอนชั้นบนร่วมด้วย (3C+4D) โดยมีคะแนนรวม 24.17 

คะแนน ซึ่งรูปแบบนี้ ถือเป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงน้อยที่สุดอีกด้วย (รูปที่ 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16  แสดงรูปด้านกรณีศึกษารูปแบบช่องเปิดทีมีคะแนนรวมสูง ล าดับท่ี 3 ***(แบบ 3C ท้ังหมด) 
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ข้อเสนอแนะ 

  ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบปรับปรุงรูปแบบช่องเปิดเพื่อเพิ่มประ

สิทธิภาพด้านการระบายอากาศของบ้านแถว โดยใช้ทิศทางลมเพียงทิศทางเดียว ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา

ด้านอุณหภูมิ ทิศทางลมอื่นๆ การวางตัวอาคาร และลักษณะอาคารรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้การศึกษา

ด้านการระบายอากาศของบ้านแถวสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1814 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน 

พิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน วัดนันทาราม 

 Interior architectural restoration for Lacquer museum at Watnantharam 

ชัยทัต พูลสวัสดิ์ 

 

สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

*Corresponding author. E-mail: akeinterior@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน วัดนันทารามตามโครงการยกระดับชุมชนวัว

ลายเพื่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ได้น ากระบวนการออกแบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือการรวบรวม

ข้อมูลโครงการการศึกษาและวิเคราะห์ การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบโดยการรวบรวมข้อมูล

โครงการ ได้ท าการศึกษาข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลด้านการออกแบบ

พิพิธภัณฑ์ หลักการออกแบบพิพิธภัณฑ์และเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการการศึกษาสถาปัตยกรรมภายในและการจัดวาง

เครื่องเรือน มีการท าการออกแบบสถาปัตยกรรมพร้อมก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องเขินใหม่ ก่อนท าการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในการวิเคราะห์ท่ีว่างพิพิธภัณฑ์เคร่ืองเงิน โดยการออกแบบท่ีว่างท้ัง 2 ส่วน คือ ท่ีว่างส่วนหน้า ให้เปน็

ท่ีว่างส่วนสาธารณะ ประกอบด้วย เช่น ส่วนต้อนรับ ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนห้องวีดีทัศน์ เป็นต้น และท่ีว่างหลัก

ด้านหลัง ออกแบบให้เป็นส่วนนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน มีแนวคิดให้เป็น พิพิธภัณฑ์แบบ

ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแสดงสาธิต เทคนิค วิธีการ การท าเคร่ืองเขิน 

การวิเคราะห์พฤติกรรมกิจกรรม การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบ ของพิพิธภัณฑ์

เครื่องเขิน วัดนันทาราม ก าหนดกิจกรรมการจัดแสดงประกอบด้วย 3 ส่วน 1) ลงทะเบียน ชมการสาธิตข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

2) ชมการสาธิตการทายางลัก- กระบวนการตากแห้ง 3) กรรมวิธี-เทคนิคการขูด การลงทอง การติดเปลือกไข่ ใช้

แนวคิด โชว์ผลิตภัณฑ์แบบพื้นบ้าน เช่นไม้ไผ่และพื้นกรวดมาตกแต่งส่วนจัดแสดง โชว์ผลิตภัณฑ์แบบพื้นบ้าน  การสาธิต

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตามแบบ “วิถีกลุ่มชาวบ้านภูมิปัญญาหัตถกรรม

เครื่องเขิน บ้านนันทาราม” น าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเครื่องเรือนแบบ “ตั่ง” หรือท่ีนั่งแบบพื้นบ้าน และบางส่วนนั่ง 

“สาด” หรือเสื่อ โดยเน้นบรรยากาศก่ึงเปิดโล่ง ตามแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจากนั้นจึงด าเนินการออกแบบ  โดยมีขั้นตอน

การออกแบบดังนี้การท าแบบร่างการน าเสนอแบบร่างแนวทางการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน

คณะกรรมการชุมชน แล้วจึงด าเนินการ การจัดวางพื้นท่ีโครงการ (Space Planning)  การจัดวางผังตกแต่งภายใน 

(Interior Planning) การเขียนแบบรูปด้านรูปตัดและแบบขยาย (Elevation Section and Detail) และการก าหนดวัสดุและ

อุปกรณ์ (Material and Equipment Specification) 

ค าส าคัญ:พิพิธภัณฑ์แบบชุมชน, การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์,พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขินวัดนันทาราม 

Abstract 

According to the Improving quality of life and creative tourism project on Wualai Street community, 

Interior Architectural restoration for Lacquer ware Museum at Wat Namtaram, this project has been divided into 4 

major parts which are data collection, data study and analysis, design analysis and design process. Project data 

collection is to study on general information of the museum, life museum, or community’s museum, information 

for museum design, design theory, and design narrative for museum. Spatial and furniture layout study are to survey 
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the existing building and measuring the existing furniture also making code number for all furniture inside the 

silverware museum. Before design stage, spatial analysis has been divided into 2 parts which are front part for 

public area including reception, temporary exhibition and video room, etc. The rear part has been designed to be 

museum’s exhibition and Lacquer ware museum under the concept of community’s museum or life museum by 

letting the local people to be participated in demonstration of lacquer ware making process. 

 Human behavior analysis and activities in the museum and design concept analysis for Exhibition and 

Lacquer ware Museum at Wat Nantaram has been setting to exhibit these 3 following contents; 

1. Registration, product sculpting demonstration 

2. Lacquering and dying process 

3. Engraving, gold painting and egg shell mosaic methodology 

 This area has been using the concept to emphasis on local materials such as bamboo ad pebble to decorate 

the garden. Also, to show the local products, methods, process and techniques inside the local museum following 

the ‘life style of lacquer ware community, Ban Nantaram’ by using the idea of local furniture called ‘Tang’ or local 

chair and in some part using the idea of ‘Sart’ or floor sitting mat and more concerned on ‘half open space’ following 

local museum concept. 

 The design stage is including these following steps; preliminary design and present to community 

committee, space planning, furniture layout, technical drawing, also materials and equipment specification. 

Keywords: Community’s museum Design, Creative tourism, Lacquerware Museum at Wat Nantaram 

 

บทน า 

ชุมชนวัวลาย ชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุมากกว่า 513 ปี ประกอบด้วย 3 ชุมชน 

คือ ชุมชนศรีสุพรรณ ชุมชนหม่ืนสาร และชุมชนนันทาราม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชน ในอดีต

นั้นชุมชนย่านวัวลาย ประกอบอาชีพดั้งเดิม คือ การท าเครื่องเงินในชุมชนศรีสุพรรณและหมื่นสาร การท า

เครื่องเขินในชุมชนนันทาราม ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และ

ประเทศ  ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ท าให้โครงสร้างทาง

สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนวัวลายเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด การประกอบอาชีพท าเครื่องเงินและ

เครื่องเขินลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปัจจุบันเหลือช่างฝีมือ(สล่า)เครื่องเงินและเครื่องเขินน้อยมาก  

ดังนั้นส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เห็นถึงความส าคัญของปัญหา โดยมีแนวคิดในการ

ฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องเงินและเครื่องเขินที่จะการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

เอกลักษณ์ของชุมชนให้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการตนเองตามแนวทางของกิจกรรมต่างๆ ของ “โครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์”โดยมีการก าหนดกิจกรรมหลักๆ 7 กิจกรรม อันประกอบด้วย 1) การจัดท าและปรับปรุง

หลักสูตรการเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องเขินล้านนา 2) พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย 3) พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่อง

เขินนันทาราม 4) จัดตั้งคลังความรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลาย 5) การยกระดับและ

รับรองมาตรฐานฝีมือของสล่าเครื่องเงิน 6) จัดงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวลายประจ าปี 7) ศึกษา

รูปแบบกิจกรรม Monk Chat and Meditation ของวัดศรีสุพรรณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนวัวลาย
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สามารถบริหารจัดการชุมชนภายใต้การบริหารจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม

การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน และหัตถกรรมเครื่องเขินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนย่านวัวลาย และเป็น

การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น 

สาขาสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ร่วมด าเนินงานตามโครงการที่ 

2) พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเขินนันทารามจากการส ารวจเบื้องต้น 

โครงการ พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเขินนันทารามที่ตั้งโครงการภายใน

วัดนันทาราม พบปัญหาคือ ในขั้นต้นช่วงเริ่มโครงการยังไม่สามารถสรุปสถานที่ที่ท าการปรับปรุงได้ 

เนื่องจากสถานที่ที่เหมาะสมท าการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเขินนันทา

ราม นั้นถูกก าหนดไว้ในศาลาเอนกประสงค์ของวัด โดยนอกจากใช้จัดแสดงเครื่องเขินต่างๆแล้ว ยังถูกใช้

เป็นศาลาจัดงานบ าเพ็ญกุศลผู้เสียชีวิตร่วมเป็นครั้งคราวอีกด้วย ต่อมาทางคณะกรรมการโครงการและ

กรรมการชุมชนจึงได้ก าหนดสถานที่ใหม่เป็นโรงเก็บของของที่ท าการชุมชนซึ่งมีไว้ส าหรับเก็บ วัสดุ 

อุปกรณ์ ต่างๆ ส าหรับสาธิตภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขินของชุมชนเดิม ที่มีสภาพกึ่งถาวร โครงสร้าง

แบบง่ายๆ ไม่สามารถท าการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ จึง

จ าเป็นต้องปรับลดงบประมาณบางส่วน เพื่อท าการออกแบบอาคารและก่อสร้างอาคารใหม่ ก่อนแล้วจึงท า

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ได้การปรับลดดังกล่าว จึงท าให้เกิดแนวคิดในการ

ออกแบบพิพิธภัณฑ์ตามรูปแบบ“พิพิธภัณฑ์แบบชุมชน”โดยใช้โครงสร้างที่ได้มาตรฐานมากขึ้นและ

ก าหนดกิจกรรมภายในที่ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดแสดงสาธิตภูมิปัญญาด้านเครื่องเขินตาม

วิถีชุมนดั้งเดิม 

กรอบแนวคิดและกระบวนการออกแบบ 
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วิธีการด าเนินการออกแบบ 

 หลักการของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 

1.เป็นที่รวบรวมเก็บรักษามรดกด้านวัฒนธรรมทุกประเภทของชาติไว้มิให้เส่ือมสูญ 

2. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทุกสาขาของศิลปวิทยา 

3. เป็นแหล่งการศึกษานอกระบบเพื่อสนองความต้องการของสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาเข้ามา

ใช้ส่ือเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาคกันทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในรูปแบบต่างๆ 

4. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโดยจัดสื่อการเรียนรู้ให้น่าสนใจเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้

ตลอดจนจัดสวนและสภาพแวดล้อมให้สวยงามร่มรื่นและให้บริการเพื่อการพักผ่อนเช่นเดียวกับ

สวนสาธารณะทั่วไป 

5. เป็นแหล่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 

6. มุ่งส่งเสริมให้เป็นสถาบันการศึกษาเปิดอย่างแท้จริงทีป่ระชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถแสวง

ความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาอย่างเท่าเทียมกัน 

หลักการออกแบบการจัดแสดง 

1. ความส าคัญของการจัดแสดงนิทรรศการอยู่ท่ีวัตถุนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานต่าง

กับนิทรรศการทั่วไปคือต้องเน้นความส าคัญที่วัตถุส่วนค าบรรยายหรือส่วนประกอบอย่างอื่นเป็น

เพียงองค์ประกอบที่ช่วยให้วัตถุจัดแสดงมีความหมายสมบูรณ์ 

2. การให้เรื่องราวความรู้เกีย่วกับวัตถุจัดแสดงนิทรรศการองค์ประกอบที่ท าให้วัตถุมี

ความหมายความส าคัญต้องมีค าบรรยายและการให้ค าบรรยายการใช้เทคนิคอยู่ที่ความเหมาะสม

และเรื่องที่จัดแสดง 

3. การจัดแสดงนิทรรศการมวีัตถุประสงค์คือต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันให้เรื่องราว

ข้ันตอนไปตามล าดับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวติดต่อกันดังนั้นการจัดแสดง

ต้องมีหัวเรื่องเป็นหัวเรื่องใหญ่หัวเรื่องย่อยมีความสัมพันธ์กันเป็นล าดับ 

4. ให้ความประทับใจเพลิดเพลินความชื่นชมเห็นความส าคัญและคุณค่าของวัตถุให้ผู้ชม

ยอมรับว่าพิพิธภัณฑ์สถานได้รวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงนิทรรศการนั้นมีคุณค่าสูงควรแก่

การคุ้มครองรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 

5. การจัดแสดงนิทรรศการตอ้งถือหลักจัดอย่างง่ายๆคือไม่จัดแสดงให้ดูซับซ้อนพิสดาร

สับสนต้องวางแผนออกแบบให้เหมาะสมไม่มากไม่น้อยถ้าหากจัดเกะกะรกไม่เป็นระเบียบหรือดู

ซับซอ้นท าให้ขาดความส าคัญคนดูจะเบื่อหน่ายขาดความสนใจและไม่เกิดความประทับใจการใช้

หลักการจัดอย่างง่ายๆแต่ดูมีความส าคัญท าให้เกิดความประทับใจให้ความรู้สึกเห็นคุณค่าและไม่

เบื่อหน่ายแม้จะเข้าชมอีกหลายครั้งก็ตาม 

6. ให้ความปลอดภัยแก่วัตถุใช้วิธีการหรือเทคนิคใดต้องพิจารณาการจัดแสดงนิทรรศการ

ไม่ท าให้วัตถุเสียหายและปลอดภัยจากโจรกรรมหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สถานต้องคุ้มครองสงวน

รักษาวัตถุให้คงอยู่ตลอดไปไม่ให้เกิดความเส่ือมสภาพเสียหายแตกหักไม่ให้ถูกโจรกรรมการจัด

แสดงนิทรรศการต้องระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิความร้อนความเย็นฝุ่นละอองความชื้นแสงสว่างอาจ

ท าให้วัตถุเสียหาย ที่ต้ัง สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน 
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โครงการพัฒนาปรบัปรงุพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเขินนันทาราม โดย

สถานที่ท่ีจะท าการออกแบบปรับปรงุสถาปัตยกรรมภายในนั้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยน

สถานที่ท าการออกแบบเป็นสถานที่ของชุมชน ที่เคยใช้จัดแสดงสาธิตภูมิปัญญาเครื่องเขิน และโรง

เก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของกลุ่มชุมชนภูมิปัญญาเครื่องเขินบ้านนันทาราม บริเวณที่ท าการชุมชน

บ้านนันทาราม ภายในวัดนันทารามแต่เนื่องจากสภาพเป็นอาคารแบบกึง่ถาวร โครงสร้างแบบ

เหล็ก ผนังตระแกรงเหล็กแบบง่ายๆ  

 

รูปที่ 1 ภาพพพิิธภัณฑ์เคร่ืองเขนิ วัดนนัทาราม 

การศึกษาและวิเคราะห์ 

  วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้จัดนิทรรศการ 

  ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย ป้องกันการโจรกรรม บางครั้งต้อง

ค านึงถึงความสามารถควบคุมอุณหภูมิ การติดตั้งในระดับสายตาของผู้ชมโดยทั่วไปการเลือกใช้วัสดุ

และครุภัณฑ์ส าหรับการจัดแสดงแต่ละครั้ง ส่ิงที่ต้องพิจารณา คือ วัตถุประสงค์ของนิทรรศการ

เนื้อหาที่ต้องการแสดง ห้องหรือสถานที่จัดแสดง วัสดุและครุภัณฑ์ในการจัดแสดง แต่ละเรื่องใช้

อุปกรณ์ต่างกันตามความเหมาะสมกับส่ิงแสดงนั้น ๆ  

  แผงกั้นส่วนและแผงติดงานแสดง: การจัดแผงแสดงค านึงถึงการตกแต่งผนัง พื้นและ

เพดานต้องสัมพันธ์กันใช้ประโยชน์ อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านฉาก ค้ ายัน และเนื้อที่ว่างส าหรับจัดแสดง

แผงแสดงควรเปลี่ยนแปลงและเคล่ือนที่ง่าย การจัดวางแผงควรเว้นเนื้อที่ว่างให้สมดุลกับเนื้อที่ห้อง

แสดง ควรใช้แผงแสดงงานที่มีระบบติดตั้งและรื้อถอนได้สะดวก เหมาะกับนิทรรศการที่เคล่ือนย้าย

จัดแสดง และนิทรรศการที่จัดในระยะสั้น แผงติดตั้งงานแสดงเหมาะกับงาน 2 มิติ  

1) สถาปัตยกรรมภายในและการจัดวางเครื่องเรือน  

  พิพิธภัณฑ์เครื่องเขินท าการออกแบบสถาปัตยกรรมพร้อมก่อสร้างสถาปัตยกรรมใหม่โดย

ใช้ ที่มีโครงสร้างมั่นคง ถาวร และใช้วัสดุเรียบง่ายตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชน ก่อนท าการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในต่อไป 
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รูปที่ 2 การรวบรวมข้อมูล การจดัท าแบบแปลนเพื่อน าเสนอต่อกรรมารชุมชน ของพิพิธภณัฑ์เคร่ืองเขิน 

 

รูปที่ 3 แบบแปลนอาคารพิพิธภณัฑ์เคร่ืองเขนิใหม่ 

 

2) ที่ว่าง ทางสัญจรและการวิเคราะห์ท่ีว่าง  

การจัดทางสัญจร (Circulation) 

ภายในห้องแสดงเมื่อพิจารณาตามลักษณะแกนสัญจร ใช้ระบบ Centralized System of 

Accessแบ่งออกเป็นแบบย่อย ๆ ดังนี้แบบ Rectilinear Circuit คือ การเคล่ือนที่ชมเป็นแนวตรง

และแบบ Chain Lay out เป็นการวางผังแบบต่อเนื่อง จดัโดยน าหน่วยที่แตกต่างกันมาเชื่อมต่อ

กัน 

 
รูปที่ 4 การจัดห้องแบบเข้าออกทางเดียว 

การจัดห้องแบบทางเข้าออกหลายทาง 
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เทคนิคการจัดผังห้องจัดแสดง (Exhibition planning) ในพิพิธภัณฑสถานเป็นส่ิงที่ต้อง

พิจารณา เนื่องจากเปน็ขั้นตอนที่น าเสนอหรือถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผู้ชม เทคนิคการจัดแสดงหลัก ๆ

ที่ส าคัญคือ 

ผังห้องจัดแสดงและทางสัญจร ผังห้องจัดแสดงมีความสัมพันธ์กับทางสัญจรของผู้ชมเป็นปัจจัย

ส าคัญต่อการน าผู้ชมไปสู่ส่วนต่าง ๆ ท่ีจัดแสดง เป็นการล าดับเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบ  

ผังแบบ Loop ได้แก่ ผังที่มีห้องเรียงรายต่อกันเป็นกลุ่มมีทิศทางการเดินชมจากห้องหนึ่ง

ไปอีกห้องหนึ่งจนครบ (Circulation Returns to Entrance) มีทางเข้า - ออกทางเดียวกันเหมาะ

ส าหรับการจัดกิจกรรมแบบรวมศูนย์และแบบกระจายไปห้องต่าง ๆ 

 
รูปที่ 5 การจัดผังแบบ Loop 

ที่ว่าง และทางสัญจรสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เครื่องเขินจากปัญหาดังกล่าว

ข้างต้นการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีแนวคิดให้เป็น พิพิธภัณฑ์แบบชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์มี

ชีวิต โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแสดงสาธิต เทคนิค วิธีการ การท าเครื่องเขิน ที่ว่างที่

ก าหนดชั้นต้นจึงแบ่งเป็น อาคารที่ออกแบบใหม่ และอาคารเดิมที่อยู่ในพื้นที่เดิมอยู่แล้ว โดยที่

ว่างที่ออกแบบใหม่แบ่งเป็นที่ว่างส่วนสาธิตกิจกรรมซึ่งอยู่ภายในอาคารที่สามารถจัดเก็บเพื่อการ

ดูแลรักษาได้ง่าย และส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารแบบมีหลังคาคลุม เพื่อไว้ส าหรับกิจกรรมที่

ต้องการใช้พื้นที่เปิดโล่ง หรือส าหรับตากเครื่องเขิน และใช้ที่ว่างของอาคารหลังเก่า เป็นส่วนจัด

นิทรรศการหมุนเวียน และส่วนขายของที่ระลึก เส้นทางสัญจรของอาคารหลักเป็นสามารถแบ่งเป็น 

2 เส้นทางหลักและ 3 เส้นทางรอง ตามแนวช่องเปิดอาคาร ซึ่งเป็นปัญหาการจัดทางสัญจรภายใน

พิพิธภัณฑ์ 

 

รูปที่ 6 ท่ีว่าง และทางสญัจรสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขิน 

การวิเคราะห์ทางที่ว่าง สถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์เครื่องเขินจากปัญหาทางสัญจร

รอง ได้ท าการออกแบบปิดช่วงเสาช่องกลาง ไปหนึ่งช่วงเสาโดยก าหนดให้เป็นผนังร่วมกับตู้เก็บ 
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ตาก ผลิตภัณฑ์ ตามแบบภูมิปัญญาพื้นถิ่น ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอย ตามขั้นตอนกระบวนการของ

กรรมวิธีการผลิตเครื่องเขิน และยังเป็นการลดท่ีว่าง ทางสัญจร เพื่อสามารถก าหนดเส้นทางสัญจร 

ในการเรียงล าดับตามเนื้อหา, กิจกรรมการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 

 

รูปที่ 7 การวิเคราะห์ท่ีวา่ง สถาปตัยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขิน 

การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ 

การศึกษา-วิเคราะห์พฤติกรรม และความต้องการพื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน 

การวิเคราะห์กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน กิจกรรมการจัดแสดง

ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ลงทะเบียน ชมการสาธิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 ชมการสาธิต

การทายางลัก- กระบวนการตากแห้ง ส่วนที่ 3 กรรมวิธี-เทคนิคการขูด การลงทอง การติดเปลือก

ไข่ ส่วนที่ 4 ชมเลือกซื้อสินค้าเครื่องเขินที่ระลึก 

 
รูปที่ 8 การวิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขิน 

 

การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยในการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน พื้นที่ใช้สอยที่

จัดแสดงประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ลงทะเบียน ชมการสาธิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 ชมการ

สาธิตการทายางลัก- กระบวนการตากแห้ง ส่วนที่ 3 กรรมวิธี-เทคนิคการขูด การลงทอง การติด

เปลือกไข่ ส่วนที่ 4 ชมเลือกซื้อสินค้าเครื่องเขินที่ระลึก 

 
รูปที่ 9 การก าหนดส่วนจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขนิ 

 

1) แนวความคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ 

ส่วนแนวความคิดในการออกแบบ พิพิธภัณฑ์เครื่องเขินวัดนันทาราม โดยได้แนวคิดจากค า

ส าคัญๆ คือ ค าว่า “พิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน” ซึ่งแต่เดิมกลุ่มชาวบ้านภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขิน

Entrance
Exhibition

Zone A

Exhibition

Zone B

Exhibition

Zone C

Souvenirs 
Shop

Exit
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เป็นผู้ริเริ่ม โดยใช้สถานที่ชั่วคราวของที่ท าการชุมชน เป็นที่สาธิต ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขิน

แต่เดิม  

 

 

รูปที่ 10 แนวความคิดในการออกแบบ พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขิน 

การก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ ตามเน้ือหาการจัดนิทรรศการของ

พิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน 

การก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ ที่สัมพันธ์กับ เนื้อหาการจัดนิทรรศการ

พิพิธภัณฑ์เครื่องเขินส่วนที่ 1 ลงทะเบียน ชมการสาธิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 ชมการสาธิตการ

ทายางลัก- กระบวนการตากแห้ง ส่วนที่ 3 กรรมวิธี-เทคนิคการขูด การลงทอง การติดเปลือกไข่ 

ส่วนที่ 4 ชมเลือกซื้อสินค้าเครื่องเขินที่ระลึก (ใช้แนวคิดโชว์ผลิตภัณฑ์แบบพื้นบ้านการสาธิต

กระบวนการขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตามแบบ “วิถีกลุ่มชาวบ้าน

ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขิน บ้านนันทาราม” ดั้งเดิม) 

 

รูปที่ 11 การก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ ตามเนื้อหาการจัดนิทรรศการของพพิิธภัณฑ์เคร่ืองเขิน 

 

2) การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน 

การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบพิพิธภัณฑ์เครื่องเขินส่วนที่ 1 ลงทะเบียน ชมการสาธิตขึ้น

รูปผลิตภัณฑ์ น าเอาวัสดุท้องถิ่น เช่นไม้ไผ่และพื้นกรวดมาตกแต่งส่วนจัดแสดง โชว์ผลิตภัณฑ์

แบบพื้นบ้าน ส่วนที่ 2 ชมการสาธิตการทายางลัก - กระบวนการตากแห้ง ส่วนที่ 3 กรรมวิธี -

เทคนิคการขูด การลงทอง การติดเปลือกไข่ น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องเรือนแบบ “ตั่ง” 
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หรือที่นั่งแบบพื้นบ้าน และบางส่วนนั่ง “สาด” หรือเส่ือ โดยเน้นบรรยากาศกึ่งเปิดโล่ง ตามแบบ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

 

รูปที่ 12 การวิเคราะหเ์พื่อการออกแบบ พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขิน 

 

ผลการออกแบบ 

 การออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน วัดนันทาราม 

 

รูปที่ 13 ทัศนียภาพรวมพิพิธภณัฑ์เคร่ืองเขนิ วัดนนัทาราม 

 

รูปที่ 14 ทัศนียภาพรวมพิพิธภณัฑ์เคร่ืองเขนิ วัดนนัทาราม และทางเข้าพิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขิน วัดนันทาราม 
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รูปที่ 15 ทัศนียภาพส่วนแสดงกระบวนการผลิต เทคนิควิธี การท าเคร่ืองเขนิและสว่นขายของท่ีระลึกชุมชน 

 

สรุปผล 

ผลงานการออกแบบปรับปรงุพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน วัดนันทาราม จากการด าเนินการที่ผ่านพบ

ปัญหาและอุปสรรคในการคือ ก่อนท าการออกแบบปรับปรุง โครงการพิพิธภัณฑ์ เกิดปัญหาเรื่องการ

ก าหนดสถานที่ ที่ทางกรรมการชุมชน และกรรมการวัดนันทาราม ไม่สามารถก าหนดสถานที่ท่ีแน่ชัด ท าให้

เกิดความล่าช้า ในการชี้สถานที่และ ออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมใหม่ก่อนท าการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน โดยต้องมีปรับลด เพิ่ม งบประมาณ เพิ่มเติม 

 

 

 
 

รูปที่ 16 ผลงานการออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เคร่ืองเขนิ วัดนันทาราม (พิธีเปิด พฤศจิกายน 2556) 
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กิตติกรรมประกาศ 

การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน วัดนันทารามตามโครงการ

ยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท างานครั้งนี้มิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้ หาก

ปราศจากการท างานร่วมกันของทุกส่วน ทางผู้เขียนจึงใคร่ขอขอบพระคุณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ กับโครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มอบโครงการดีๆให้กับ

ชุมชน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนวัวลายสามารถบริหารจัดการชุมชนภายใต้การบริหารจัดการองค์

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องเขินที่เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

ย่านวัวลายขอขอบพระคุณคณะกรรมการโครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการขอกราบนมัสการคณะกรรมการ

สงฆ์ และขอบพระคุณกรรมการชุมชน ของทั้งบ้านหมื่นสาร และบ้านนันทารามและโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ขอขอบพระคุณ ดร.ชวชาตสุคนธปฏิภาค คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย

ราชมงคลล้านนาทุกท่านที่มอบโอกาสการท างานระดับจังหวัดให้กับทางผู้เขียนในครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์

สาขาสถาปัตยกรรม อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร, อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ และนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วน

ร่วมให้ค าปรึกษาร่วมมือการท างานในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด 

อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

มณีกาญจน์  ไชยนนท์* และณัฐวุฒิ  สุอินตา 

The Design of Promotional Tourism Video for Ban Loung, Long Khod Sub-district, 

Phrao District, Chiang Mai Province  

Maneekan Chainon1 and Nuttawut Suinta2
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บทคัดย่อ 

 การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียง ใหม่ เรื่อง 

“เท่ียวบ้านหลวงอะไรก็หลวง” ขนาดภาพ 1920 ×  1080  พิกเซล ความยาว 5 นาที  จ านวน 1 เรื่อง  มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อค้นหาแหล่งท่องเท่ียว ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของบ้านหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และผลิตสื่อส าหรับใช้

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของชุมชนบ้านหลวง โดยมีวิธีการดังนี้คือ ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนบ้าน

หลวง ใช้วิธีการศึกษาแผนท่ีท่องเท่ียวชุมชนบ้านหลวง การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส าคัญในชุมชน ศึกษาแนวทางการท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ 

กรณีศึกษาท่ีใกล้เคียงและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ออกแบบแบบร่าง และพัฒนาแบบร่าง จัดท าแบบร่างสมบูรณ์ และผลิตสื่อ

ภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านหลวงโหล่งขอด  จากนั้นน าสื่อภาพยนตร์ไปฉายให้กับคนในชุมชน โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เพื่อส ารวจความตอ้งการของคนในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วม จ านวน 20 คน จากนั้นน าผลท่ีได้ไป

ปรับปรุงสื่อ และน าสื่อท่ีแก้ไขแล้วไปประเมินผลจากนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังสิ้น 40 คน ผลจากการวิเคราะห์

ข้อมูล สรุปผลได้ว่า โดยเฉลี่ยผู้ชมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านหลวงไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยอยู่ในระดับมาก = (4.22) 

ค าส าคัญ: การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านหลวงโหล่งขอด, สถานท่ีน่าเท่ียวบ้านหลวงต าบลโหล่งขอด, 

เจ้าบ้านน้อยบ้านหลวงโหล่งขอด 

ABSTRACT 

 A study entitled “The Design of Promotional Tourism Video for Ban Loung, Long Khod Sub-district, Phrao 

District, Chiang Mai Province” aimed at identifying most renowned tourist attractions in Ban Loung Village, Long 

Khod Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province. This study produced 5-minute- promotional tourism film 

entitled “Go to Ban Loung, Get a Big Big Surprise,”  filmed in 1920 by1080 pixels, which essentially helped 

promoting tourism in Ban Loung.  Research methodologies involved preliminary study of tourist attractions in Ban 

Loung; the processes consisted of studying tourist map of Ban Loung, interviewing community leaders and villagers, 

surveying important places, studying tourism community model, and understanding promotional film theories.  Other 

steps followed were the study of case studies with similar nature as well as related studies, draft designing, 

completing the draft, and producing actual promotional tourism film for Ban Loung.  The film was then shown to 

people in the community.  After that, 20 sets of questionnaires were distributed to people in the community to 

understand their demand and to create a sense of involvement in tourism in their community.  The results obtained 

were used for the improvement of the promotional tourism film, which was then assessed by 40 tourists who were 
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a target group.  After analysing the data, it can be concluded that on average, most viewers were satisfied in the 

promotional tourism film for Ban Loung in the same direction, at a high level (4.22).  

Keywords: Designing promotional tourism film for Ban-Loung, Long Khod, Popular tourist attractions in Long 

Khod Sub-district, Young local guides in Ban Loung, Long Khod 

 

บทน า 

  ชุมชนบ้านหลวงเป็นหนึ่งใน 9 หมู่บ้านในต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าไม้ และมีพื้นที่เพียงส่วนน้อยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะปลูก ประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่นิยมปลูกคือ ข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด ถั่วลันเตา และพืชผักต่างๆ 

ชุมชนบ้านหลวงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ส าคัญทางศาสนาที่มีคุณค่าต่อการ

อนุรักษ์ เช่น วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ซึ่งเป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนและมีประวัติความเป็นมาอย่าง

ยาวนาน ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน ท างานประสานกันอย่างเหนียวแน่น โดยได้รับ

รางวัลชนะเลิศ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ประเภทโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมากเหมาะกับการส่งเสริมกางท่องเที่ยวชุมชนหนึ่ง แม้ว่าการ

เดินทางไปยังชุมชนบ้านหลวงจะไม่สะดวกมากนัก บางเส้นทางยังเป็นถนนลูกรังอยู่ แต่ก็ย่ิงท าให้การ

ท่องเที่ยวมีความเป็นชนบทด้ังเดิมอยู่ และก่อให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

 โครงการพัฒนาชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่น มีการฝึกฝนให้เด็กนักเรียน

ในชุมชนเป็น “เจ้าบ้านน้อย” เพื่อน านักท่องเที่ยวเย่ียมชมหมู่บ้าน สถานที่ส าคัญทางศาสนา และสถานที่

ท่องเที่ยวตามธรรมชาติโดยรอบหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ รักษาขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว้ไม่ให้สูญหาย ทั้งนี้เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นที่ประจั กษ์แก่สายตาของ

นักท่องเที่ยวในวงกว้าง และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวในชุมชน จึงเป็นที่มาในการสร้างสรรค์

ผลงานภาพยนตร์เรื่อง “เที่ยวบ้านหลวงอะไรก็หลวง” ที่จะน าเสนอวิถีชีวิตของชุมชน ความสวยงามของ

ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความ

นิยมมากที่สุดของชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนบ้านหลวง 

ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือวิดีทัศน์ 

 โดยภาพยนตร์เรื่อง “เที่ยวบ้านหลวงอะไรก็หลวง”  ได้ก าหนดกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ ตาม

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยววัยรุ่น ช่วงอายุ 15 - 24 ปี ที่ต้องการสถานที่แปลกใหม่ใน

การท่องเที่ยว และชื่นชอบทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ และสัมผัสกับวิถีชีวิตที่น่ารักของคนในชุมชน 

และมีกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ช่วงอายุ 25 - 34 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่มีก าลังทรัพย์ในการท่องเที่ยว และมี

ความสนใจในการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ขอบเขตของงานภาพยนตร์ความยาว 5 นาที 

ขนาดภาพ 1920x1080 พิกเซล จ านวน 1 เรื่อง โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด 

(www.banloung.com) และส่ือเฟสบุ๊กของชุมชนบ้านหลวง (www.facebook.com/banloungprao) ซึ่ง

เป็นส่ือที่สามารถท าให้เกิดการแชร์ส่งผ่านข้อมูลต่อๆ กันได้ในสังคมออนไลน์ อีกทั้งมีความรวดเร็วและ

เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การด าเนินงานภาคทฤษฏี 

 1.1 ศึกษาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว และแผนที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด 

 1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  - หลักการเขียนบทภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  - หลักการ เทคนิคและวิธีการถ่ายท าเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

   - หลักการตัดต่อและบันทึกเสียง 

 1.3 ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ 

 1.4 ศึกษาเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อให้เกิดการจดจ า 

 1.5 ศึกษางานวิจัย ตัวอย่างกรณีศึกษาและงานออกแบบที่คล้ายคลึงกัน 

2. การด าเนินงานภาคปฏิบัติ 

2.1) การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ท าการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชุมชน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

การเพาะปลูกเกษตรพืชหมุนเวียน ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน การลงพื้นที่เพื่อหาถ่ายท าสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชน การค้นหาและคัดเลือกมัคคุเทศก์น้อยที่เป็นตัวแทนชุมชน รวมถึงการสัมภาษณ์

ตัวแทนในชุมชน  

2.2) ก าหนดแนวคิดในการออกแบบ  

2.3) เขียนบท ออกแบบสตอรี่บอร์ด และพัฒนาจนได้แบบร่างสมบูรณ์ 

2.4) ด าเนินการผลิตภาพยนตร์ ตามขั้นตอนดังนี้ 

 - ด าเนินการหาสถานที่ถ่ายท าในชุมชน 

 - คัดเลือกนักแสดงที่เป็นเจ้าบ้านน้อย 

 - จัดหาเสื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก 

 - ฝึกซ้อมนักแสดง และมุมกล้อง 

 - ถ่ายท าตามแบบร่างสมบูรณ์ 

 - ตัดต่อและบันทึกเสียง  

- ปรับแต่งสีภาพ ใส่กราฟิก ใส่ค าบรรยายไทย และรายชื่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าเสนอ 

2.5) น าเสนอผลงานให้กับชุมชน เพื่อส ารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม 

2.6) รวบรวมแบบสอบถามและประเมินผลแบบสอบถาม จากนั้นจึงปรับปรุงผลงานส่ือ  

2.7) น าส่ือที่ปรับแก้แล้ว ไปฉายให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส ารวจความพึง

พอใจโดยใช้แบบสอบถาม 

 2.8) วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

2.9) สรุปผลการด าเนินงาน สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 3.1 วัตถุประสงค์ในการออกแบบส่ือ  
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1) เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.

เชียงใหม่  

2) เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวผ่านการ

ประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือวิดีทัศน์ 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย 

     กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยววัยรุ่น ช่วงอายุ 15 - 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการท่องเที่ยวมาก

สูงสุด  และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ช่วงอายุ 25 - 34 ปี เป็นกลุ่มที่ชอบการท่องเที่ยวพักผ่อน และใกล้ชิด

กับธรรมชาติ อีกท้ังยังมีก าลังทรัพย์ในการในจ่ายได้อย่างเต็มที่ 

 3.3 ช่องทางการน าเสนอสื่อ 

 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด (www.banloung.com) และสื่อเฟสบุ๊กของ

ชุมชนบ้านหลวง (www.facebook.com/banloungprao) 

 3.4 แนวคิดในการออกแบบ 

เพื่อให้เกิดการจดจ าชื่อหมู่บ้าน โดยใช้แนวคิดการผลิตงานโฆษณาด้วยการใช้ค าซ้ า คือ การเล่นค า

และความหมายของค าว่า บ้าน“หลวง” ให้เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชน วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมในชุมชน ผ่าน ‘เจ้าบ้านน้อย’ ที่เป็นตัวแทนชุมชนในการพาเที่ยว และใช้ภาษาท้องถิ่นในการ

น าเสนอ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน  

หลักการใช้สีในการออกแบบ คือ ใช้โทนสีภาพที่เน้น สีเขียวชอุ่มของธรรมชาติ ที่แสดงถึงความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เทคนิคการเล่าเรื่องจะเน้นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงของภาพ 

ที่กลมกลืนกันระหว่าง ชุมชน วัด บ้าน และโรงเรียน  

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2558 1 จึงได้

ออกแบบเนื้อหาภาพยนตร์ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเห็นภาพสถานที่สวยงาม 

ปลอดภัย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และสอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวที่หันมาสนใจท่องเที่ยว

แบบมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยพัฒนามาเป็นการ

หาความรู้ การท้าทายทางศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการพักผ่อนแต่เพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น  ซึ่งชุมชนบ้านหลวงนับเป็นสถานที่มีความสอดคล้องดังกล่าว และข้อได้เปรียบของท าเลที่ต้ัง

ที่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากตัวเมือง  มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยว มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม และมีความเป็นชุมชนพื้นถิ่น ที่มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นจุดขายส าคัญอีก

ประการหนึ่ง จึงได้น ามาผลิตเนื้อหาของภาพยนตร์ที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยม

มากที่สุด ของชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อีกทั้งใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและถ่ายท า 

                                           
1
วัตถุประสงค์ในการทอ่งเที่ยว 3 อันดับแรก คือ เพื่อการเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อน, เพื่อการพกัผ่อนทอ่งเที่ยว และเพื่อไหว้พระปฎิบัติ

ธรรม ส่วนใหญ่มักท่องเที่ยวแบบค้างคืนโฮมสเตย์ ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศมากที่สุดคือ ความสวยงามของ

แหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก รองลงมาคือ ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว , “การส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.
2558” , ส านักงานสถิติแหง่ชาติกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บทสรุปผู้บริหารหน้า 2-3 
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เพื่อให้เกิดการจดจ าชื่อบ้านหลวง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ผ่านการโพสท์วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยแชร์ทางส่ือโซเชียลมีเดียและเว็ปไซต์ของชุมชน 

ซึ่งได้ผลการตอบรับส่ือในเกณฑ์ดี 

ผลการออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหลวง เรื่อง “เที่ยวบ้านหลวงอะไรก็หลวง” 

รูปที่ 1  ภาพตัวอย่างงานภาพยนตร์ น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญในชุมชนคือ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล โดยใช้

เจ้าบ้านน้อยเป็นตวัแทนน าเท่ียวในชุมชน 

 
รูปที่ 2 ภาพตวัอย่าง การใช้โทนสีเขียวธรรมชาติเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 

 
รูปที่ 3 ภาพตวัอย่าง การเล่าเรื่องโดยใช้การเล่นค าว่า “หลวง” ได้แก่ พ่อหลวง พุงหลวงๆ และฆอ้งหลวง 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญใน

ชุมชน พบว่า ผู้คนในชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว ให้ความส าคัญเรียงล าดับดังนี้ อันดับหนึ่ง วัด

พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล อันดับสอง คือ คนกับดินโฮมสเตย์และวัดบ้านหลวง อันดับสาม คือ แหล่ง

เรียนรู้ภูมิปัญญาบรรพชน ในส่วนของความพึงพอใจต่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหลวง ตัวแทน

ชุมชนเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีส่วนช่วยให้เด็กในชุมชนกล้าแสดงออก และถือเป็นมิติใหม่ในการผลิตส่ือ

แนะน าชุมชนเป็นครั้งแรก มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ต้องการให้น าเสนอภาพของวัดพระธาตุดอยเวียงชัย

มงคลให้มากกว่านี้ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่และเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน และอยากให้ผลิต

ส่ือที่เห็นถึงการแสดงความมีน้ าใจของคนในชุมชนบ้านหลวง ผ่านประเพณีและวิถีชีวิต เช่น การลงแขก

เกี่ยวข้าว หรือการช่วยเหลือกันเก็บเกี่ยวพืชผลในทุกฤดูกาล อีกทั้งเสนอให้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ส่ือ

ภาพยนตร์ โดยกระจายไปยังที่ต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียน ชุมชน และศูนย์เรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  
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2. การปรับปรุงแก้ไขการออกแบบ 

หลังจากการน าผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามผู้คนชุมชนบ้านหลวง มีการถ่ายท าเพิ่มเติมตาม

ค าแนะน าที่อยู่ในขอบเขตแนวคิดการออกแบบ จากนั้นจึงน าผลงานที่แก้ไขแล้ว ฉายให้กลุ่มผู้ชม

นักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ชม ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เรื่อง“เที่ยวบ้านหลวงอะไรก็หลวง” จ านวน 40 คน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ มี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และความพึงพอใจที่มีต่อภาพยนตร์ในภาพรวม เฉล่ียแล้วอยู่ในระดับมาก 

โดยในปัจจัยย่อย พบว่า มุมกล้องที่ใช้ในการส่ือความหมายมีความสวยงามเหมาะสม รองลงมาคือ ชุดแต่ง

กายของมัคคุเทศก์น้อยมีความเหมาะสม และล าดับการตัดต่อภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตามล าดับ  

3. อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหลวงโหล่ง

ขอด เรื่อง “เที่ยวบ้านหลวง อะไรก็หลวง” พบว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ สามารถน าเสนอภาพสถานที่ท่องเที่ยว

สวยงาม สามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และเป็นส่ือเริ่มต้นที่ดีในการใช้ประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก

ชุมชนบ้านหลวง และสามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ให้อยากมาท่องเที่ยวที่ชุมชน  นอกจากนี้ 

การใช้เจ้าบ้านน้อยทูตท่องเที่ยวแนะน า และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญต่างๆ  โดยใช้ภาษาท้องถิ่น 

และแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจ าโรงเรียนบ้านหลวง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน ที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้ผู้ชมเกิดความใกล้ชิดเป็น

กันเอง สามารถรับรู้ ถึง ความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในส่วนของความ

ยาวภาพยนตร์ อาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับเนื้อหาและบทบรรยายให้มากขึ้น แต่โดยภาพรวมแล้ว 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอแนะ 

          การถ่ายท าภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องก าหนดการการถ่าย

ท า ซึ่งต้องท าสอดคล้องกับการเกษตรหมุนเวียนที่ด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งฤดูกาลที่มีส่วนส าคัญ

อย่างมากในการถ่ายท าภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งช่วงเวลาที่ถ่ายท าในครั้งนี้เป็นช่วงเดือน

กุมภาพันธ-์มีนาคม เป็นฤดูแล้งพอดี จึงเก็บภาพความเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์ได้ค่อนข้างจ ากัด ทั้งที่มีการ

ลงพื้นที่อยู่หลายครั้งก็ตาม ดังนั้น จึงควรศึกษาฤดูกาลเพาะปลูกของชุมชน และวางแผนถ่ายท าให้เป็นไป

ตามก าหนดการที่เหมาะสมกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผล จึงจะได้ภาพที่สวยงามน่าประทับใจของชุมชนบ้าน

หลวง 

 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

          ภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อน าเสนอให้ผู้คนคุ้นเคยกับ

ชื่อบ้านหลวง โดยใช้แนวคิดการเล่นค าว่า “หลวง” เพื่อท าให้เกิดการจดจ า  ท าให้การน าเสนอแหล่ง

ท่องเที่ยวสวยงามทางด้านอื่นๆ ที่มีอยู่ แต่ไม่ตรงกับแนวความคิดในการออกแบบ     ไม่ได้ถูกน าเสนอได้

อย่างครบถ้วนเท่าที่ควร ดังนั้น หากผู้ที่สนใจวิจัยในหัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนี้ สามารถน าเสนอเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอื่นๆ ของชุมชนได้อีกมาก โดยอาจน าเสนอเจาะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1832 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

ส าคัญแต่ละแห่ง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม หรือแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนา เป็นส่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ของชุมชนได้ ในงานวิจัยครั้ง

ต่อไป 

           

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการ “การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหลวงโหลงขอด เรื่อง “เที่ยวบ้าน

หลวงอะไรก็หลวง”นี้  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ 

งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณข้อมูลจากโครงการยกระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านหลวง

โหล่งขอดปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอขอบคุณท่านพระปลัดนพบุรี มหาวณฺโณ 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน และสุดท้ายอาจารย์สุลิตา ทิพยศ ที่

ช่วยวิเคราะห์ผลเชิงสถิติของผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ทางคณะจัดท าขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบชุดส าหรับผลิตภัณฑ์ของนราขนมไทย ในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเป็นของฝากหรือของขวัญในช่วงเทศกาล โดยน าสินค้า

ของทางร้านมาจัดรวมชุดในบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม จากการส ารวจยอดขายและความต้องการของผู้บริโภคจ านวน 50 คน 

ด้วยแบบสอบถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้จัดชุดบรรจุภัณฑ์ขนม 3 ชนิด ได้แก่ 

กลีบล าดวน กรอบเค็ม และครองแครงกรอบ ด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถปกป้องสินค้าได้ดี สะดวกในการใช้งาน และ

สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้บางส่วน ส่วนกราฟิกต้องการรูปแบบท่ีเรียบง่าย ทันสมัย และดูพรีเมียม ผู้ศึกษาจึงได้ท า

การออกแบบกล่องชั้นในของขนมแต่ละชนิดเป็นกล่องแบบเจาะหน้าต่าง ส่วนกล่องชั้นนอกส าหรับรวมเซ็ทออกแบบเป็น

กล่องแบบเจาะหน้า มีหูหิ้วสามารถพับเก็บได้ ด้วยรูปลักษณ์ของขนมท่ีสวยงามและสื่อความหมายท่ีเป็นมงคล ภาพวาด

ลายเส้นท่ีอ่อนช้อยของขนมแต่ละชนิดได้ถูกน ามาใช้เป็นกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยท าการจัดวางท้ังหมด 2 รูปแบบ คือ 

(1) จัดวางบนสายคาดเส้นตรงท่ีให้ความรู้สึกสง่างาม หนักแน่น ทันสมัย และ (2) จัดวางริ้วโค้งท่ีให้ความรู้สึกต่อเนื่อง 

อ่อนโยน ท้ังนี้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานออกแบบด้วยการปั๊มฟอยล์ท่ีโลโก้  เม่ือส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุดท้ังสองรูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ จ านวน 5 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

และผู้บริโภค จ านวน 100 คน พบว่าทั้ง 3 กลุ่มให้คะแนนความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์แบบชุดรุปแบบท่ี 1 มากกว่ารูปแบบ

ท่ี 2 

ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์แบบชุด  ผลิตภัณฑ์นราขนมไทย 

 

Abstract 

The aim of this study was to design and develop sets of packaging for Nara Thai Dessert Brand, in order 

to multiply the products’ value and to make them more proper for giving as souvenirs or presents in any occasions. 

Questionnaires that cover all of the project’s objectives were conducted with 50 consumers. The results reveal that 

customers desire to have the packages for three kinds of Nara Thai Desserts which are Kleep lum duan, Krob kem 

and Klong klang krob. The packages should be able to protect the products, convenient to use, and the products 

should be visible at least some part of them. For graphic design, the customers prefer simply, modern and premium 

styles which will make the product become a splendid souvenir or present. After collected and analyzed the data, 

window carton was used as a structure of inner package and also used window carton with handle as a structure of 

outer package. Due to the beautiful and meaningful of products, portrait drawing of them were used as graphic on 

package and placed on two styles of patterns. For the pattern number 1, pictures of desserts were placed on a straight 

line base on color of each dessert. The researchers also believed that a straight line will give a feeling of elegant 
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steady and modern to the customers. On the other hand, the pattern number 2 use a curve line which will give 

customers’ sense of continuity and gentle. Foil hot stamping technique were applied on logo of both patterns for 

value added. Finally, a survey about satisfaction toward the designs of the packages between pattern number 1 and 

number 2 from 5 packaging experts, 1 entrepreneur, and 100 customers revealed that all three groups of people 

prefer pattern number 1 more than number 2. 

Keywords: Sets of Packaging, Nara Thai Dessert Brand 

 

บทน า 

 นราขนมไทยเริ่มต้นธุรกิจจากการผลิตขนมไทยแบบค้าส่งขนาดเล็กไปฝากขายยังร้านอาหาร และ

ร้านค้าปลีกทั่วไป ต่อมาได้มีการพัฒนารสชาติและรูปลักษณ์ของขนม ให้อร่อยและสวยงามตรงตามความ

ต้องการของตลาดมากขึ้น ผลิตภัณฑ์จึงสามารถขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ 

ได้ อาทิ ริมปิง และท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคมากเพียงใด หากแต่ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เปล่ียนไปและการแข่งขันที่สูงบนชั้นวางสินค้า  

ท าให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดที่ต้องการจะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เดิมที่ใช้เพียงถุงพลาสติกใสชนิด OPP 

ติดสติกเกอร์ตราสินค้า ให้มีความสวยงาม โดดเด่น และแสดงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน

สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องฉลากอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมากขึ้ น อีกทั้ง

ผู้ประกอบการยังได้เล็งเห็นถึงการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังร้านขายของฝาก จึงต้องการบรรจุ

ภัณฑ์ที่เป็นชุดของขวัญหรือของฝากที่มีการน าเอาสินค้าขายดีของทางร้าน เช่น กรอบเค็ม ครองแครง

กรอบ กลีบล าดวน และข้าวเม่าหมี่ เป็นต้น มาจัดรวมไว้ในลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบชุด เพื่อให้ควรค่า

เหมาะแก่การเป็นของฝากหรือของขวัญในเทศกาลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ การวิจัยนี้จึงต้องการส ารวจความ

ต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุด เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์แบบชุดส าหรับผลิตภัณฑ์ของนราขนมไทย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ขณะเดียวกันก็เป็น

เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางการตลาดด้วยภาพลักษณ์ที่ดีผ่านทางบรรจุภัณฑ์ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุด 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ อาทิ แนวคิดและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ช่องทางการจัดจ าหน่าย ยอดจ าหน่าย และความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ โดยการสัมภาษณ์จาก

ผู้ประกอบการนราขนมไทย และส ารวจความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย จ านวน 50 คน ด้วยแบบสอบถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

ที่ได้เพื่อสรุปแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุด 

2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

2.1 วิเคราะห์ลักษณะการเส่ือมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความต้องการทางการบรรจุ ตลอดจน

ต้นทุนการผลิต เพื่อน าเสนอเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ 

2.2 ให้ผู้ประกอบการเลือกรูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
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2.3 สรุปแนวทางในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ จากผลการส ารวจความต้องการด้านการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผู้ประกอบการ และผู้บริโภคจ านวน 50 ราย  

2.4 เขียนแบบภาพร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (sketch design)  

2.5 พัฒนาแบบร่างด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และสร้างหุ่นจ าลอง 

2.6 ให้ผู้ประกอบการเลือกโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

2.7 ปรับแก้แบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

3. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉลากบนบรรจุภัณฑ์อาหาร 

3.2 สรุปแนวทางในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จากผลการส ารวจความต้องการด้านการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผู้ประกอบการ และผู้บริโภคจ านวน 50 ราย  

3.3 เขียนแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์ (sketch design) 

3.4 พัฒนาแบบร่างด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop  

3.5 ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  

4. การส ารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุด 

 ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน 5 คน และผู้บริโภคเป้าหมาย จ านวน 100 คน จากนั้นท าการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเชิงสถิติวิเคราะห์ 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 จากผลการส ารวจความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุดจากผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของ

นราขนมไทย จ านวน 50 คน (ตารางที่ 1) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) ต้องการให้จัดชุดขนม 

3 ชนิด รองลงมา คือ 2 ชนิด (ร้อยละ 8) โดยขนมที่ได้รับความนิยมและต้องการให้น ามาบรรจุรวมชุด

มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ขนมกลีบล าดวน (ร้อยละ 33) ขนมกรอบเค็ม (ร้อยละ 32) และขนม

ครองแครงกรอบ (ร้อยละ 24) เมื่อพิจารณาถึงการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 42) ต้องการให้เน้นการออกแบบที่สามารถปกป้องสินค้าได้ดี รองลงมา คือ ต้องการให้มี

ความสะดวกในการใช้งาน (ร้อยละ 41) และมีความสวยงาม (ร้อยละ 13) ตามล าดับ เนื่องจากผลิตภัณฑ์

เป็นอาหารขบเคี้ยวที่มีความเปราะ หากเกิดการเสียรูปทรงจะท าให้ไม่น่ารับประทาน ดังนั้น โครงสร้างที่

แข็งแรงสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ดี จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริโภคต้องการ อีกทั้งความสะดวกในการ

หอบหิ้วและเปิดใช้งาน เป็นอีกปัจจัยส าคัญของสินค้าที่มีลักษณะเป็นของฝาก นอกจากโครงสร้างที่แข็งแรง

ปกป้องผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังต้องการให้ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ชั้นในให้สามารถ

มองเห็นสินค้าภายในได้บางส่วน (ร้อยละ 78) เนื่องจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นสินค้าได้

บางส่วน ท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และกระตุ้นความต้องการในการอยากซื้อผลิตภัณฑ์

มากกว่าการปิดทึบทั้งหมด เมื่อพิจารณาด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่

ต้องการสไตล์การออกแบบเรียบง่าย (ร้อยละ 60) ทันสมัย (ร้อยละ 26) และดูหรูหรา (ร้อยละ 14) 
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ตารางที่ 1 ความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุดของผู้บริโภค 

ความต้องการด้านการออกแบบบรรจภัุณฑ์แบบชุดของผู้บริโภค ร้อยละ 

จ านวนชนิดขนมที่ตอ้งการจัดชุดบรรจภัุณฑ์  

1 ชนิด 2 

2 ชนิด 8 

3 ชนิด 90 

4 ชนิด 0 

ชนิดของขนมที่ต้องการน ามาจัดรวมชุดบรรจุภัณฑ์  

ขนมกรอบเค็ม 32 

ขนมข้าวเม่าหมี ่ 9 

ขนมธัญพืช 2 

ขนมกลีบล าดวน 33 

ขนมครองแครงกรอบ 24 

ความต้องการด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แบบชุด  

ความสะดวกในการใช้งาน 41 

ความสวยงาม 13 

ความสามารถในการยืดอาย ุ 4 

ความสามารถในการปกป้องสินค้า 42 

ความต้องการด้านการออกแบบโครงสร้างให้สามารถมองเห็นสินค้าได้  

ปิดทึบ ไม่จ าเป็นตอ้งเห็นสินค้าภายใน 2 

สามารถมองเห็นสินค้าได้บางส่วน 78 

สามารถมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน 20 

ความต้องการรูปแบบกราฟกิบนบรรจภัุณฑ์แบบชุด  

รูปแบบเรยีบง่าย 60 

รูปแบบทันสมัย 26 

รูปแบบหรูหรา 14 

รูปแบบไทยๆ 0 

รูปแบบย้อนยุค 0 

รูปแบบล้านนา 0 

รูปแบบการ์ตูน 0 

อื่นๆ 0 

 

 

 

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุด 

 2.1 การออกแบบโครงสร้าง  

 กรอบเค็ม ครองแครงกรอบ และกลีบล าดวน จัดเป็นอาหารขบเคี้ยวที่มีความชื้นต่ า จึงมักไม่เกิด

ปัญหาการเส่ือมเสียคุณภาพจากจุลินทรีย์ แต่มักเส่ือมเสียคุณภาพจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ท า

ให้เกิดกล่ินเหม็นหืน และปฏิกิริยาออกซิเดชันของวิตามิน ท าให้คุณค่าทางโภชนาการต่ าลงและสีซีดจาง 

(อมรรัตน์, 2534) นอกจากนี้เนื้อสัมผัสที่กรอบเปราะจะแตกหักง่ายระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา ท า

ให้ลักษณะปรากฏไม่เป็นที่ยอมรับ การแตกเป็นชิ้นเล็กลงจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของอาหาร ท าให้

การเกิดปฏิกิริยาต่างๆ และการดูดซับความชื้นเกิดได้เร็วย่ิงขึ้น ส่งผลให้อาหารมีอายุการเก็บรักษาลดลง 
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ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารขบเคี้ยวจึงต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันแรงกระท าต่างๆ ที่

เป็นสาเหตุให้เกิดการความเสียหายได้ โดยทั่วไปจะใช้ภาชนะคงรูป เช่น กล่องกระดาษ กระป๋องโลหะ และ

กระป๋องวัสดุหลายชั้น หรือใช้การบรรจุในถุงหรือซองที่อัดก๊าซมากๆ ให้โป่งพอง เพื่อช่วยลดแรงกระท า

จากภายนอก วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและความชื้นได้ดี วัสดุที่ป้องกัน

การซึมผ่านของออกซิเจนปานกลางถึงต่ ามักนิยมใช้กับอาหารที่มีอายุการเก็บไม่สูง เช่น OPP/CPP, 

OPP/Met.CPP และ K-OPP/CPP ถ้าต้องการอายุการเก็บสูงควรใช้วัสดุทึบแสงที่มีชั้นของอะลูมิเนียมอยู่

ด้วย เช่น OPP/PE/AI/PE/EVA, PET/AI/LLDPE, Paper/PE/AI/PE และ Met.PET/LLDPE เป็น

ต้น (งามทิพย,์ 2550)  

  ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการพิจารณา

หลากหลายรูปแบบพร้อมต้นทุนด้านการผลิต ซึ่งรูปแบบที่ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกคือ การใช้ถุง OPP 

ตามเดิม แล้วบรรจุในกล่องกระดาษอีกชั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของนราขนมไทยสามารถจ าหน่ ายได้หมด

ภายในระยะเวลาไม่เกินสองสัปดาห์ การบรรจุภายใต้บรรยากาศปกติ ด้วยถุงพลาสติกใสชนิด OPP ก็เพียง

พอที่จะยืดอายุการเก็บรักษาให้กับผลิตภัณฑ์ได้ในระดับที่เหมาะสมกับระยะเวลาการวางจ าหน่าย อย่างไรก็

ตามข้อจ ากัดของการบรรจุในถุงคือไม่สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ดีเท่าที่ควร การบรรจุในกล่องกระดาษ

อีกชั้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเสียรูปทรงของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการบรรจุในกล่อง

กระดาษยังเป็นการง่ายต่อการจัดรวมชุดผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบ

กล่องชั้นในส าหรับขนมแต่ละชนิด และกล่องชั้นนอกเพื่อจัดชุดขนม โดยโครงสร้างกล่องชั้นในได้จากการ

ผสมผสานระหว่างกล่อง 2 แบบ คือ กล่องที่มีการเจาะหน้าต่าง และกล่องที่มีล้ินล็อค การเจาะหน้าต่าง

เพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ได้บางส่วนตามความต้องการจากแบบส ารวจ ฝาเปิดมีล้ินล็อคก็เพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงไม่ให้สินค้าหลุดออกจากกล่องได้ง่าย ส่วนโครงสร้างกล่องชั้นนอกออกแบบให้มีการเจาะหน้าต่าง

เช่นกัน โดยฝาเปิดมีหูหิ้วให้สะดวกในการถือ เมื่อไม่ได้ใช้งานสามารถพับหูหิ้วเก็บเพื่อให้ง่ายต่อการเรียง

ซ้อนในระหว่างการขนส่ง เพิ่มความแข็งแรงบริเวณฝาด้วยล้ินล็อคเหมือนกล่องชั้นใน 

 2.2 การออกแบบกราฟิก 

   2.2.1 ลวดลาย  

 จากผลการส ารวจรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการคือ รูปแบบเรียบง่าย 

ทันสมัย และดูหรูหรา การศึกษานี้จึงออกแบบกราฟิกโดยเลือกใช้ภาพวาดลายเส้นของขนมแทนภาพถ่าย

จริง เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้า อีกทั้งกราฟิกลายเส้นยังให้ความรู้สึกเรียบง่าย ส่ือถึง

ผลิตภัณฑ์ได้ดี สอดคล้องกับหลักการออกแบบสไตล์จุลนิยม (Minimalist Style) ที่เน้นความสวยงามแบบ

เรียบง่าย โดยใช้องค์ประกอบในการออกแบบให้น้อยที่สุด ซึ่งกระบวนการในการศึกษาเริ่มต้นจากการน า

ขนมของจริงไปให้จิตรกรวาด ภาพวาดที่ได้ผู้ศึกษาได้น ามาพัฒนาต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มี

ความเหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 ภาพวาดลายเส้นขนมท้ัง 3 ชนิด 

  2.2.2 สี  

 เลือกใช้สีเหลืองเป็นสีกล่องขนมกลีบล าดวนตามสีธรรมชาติของดอกล าดวน สีเหลืองส่ือถึง

ความสุข ให้ความรู้สึกแจ่มใส และดึงดูดความสนใจ เป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากรับประทาน ส่วน

กล่องขนมกรอบเค็มเลือกใช้สีส้มเพื่อส่ือถึงรสชาติที่เข้มข้นจากเครื่องเทศ สีส้มแสดงถึงความเคล่ือนไหว 

ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย สีโทนร้อนจะมีช่วงความยาวคล่ืนมากที่สุด การมองจะต้องใช้พลังงานสูง ท า

ให้สมองถูกกระตุ้นและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ สีกลุ่มนี้จึงช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างความโดด

เด่นให้กับสินค้าได้ดี ส าหรับกล่องขนมครองแครงเลือกใช้สีน้ าตาลเพื่อสื่อถึงครองแครงกรอบเมื่อทอดสุก

แล้ว สีน้ าตาลเป็นสีที่ส่ือถึงความอบอุ่น กลมกล่อม และมีประโยชน์ เป็นสีที่นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ให้

ความรู้สึกขึงขัง และอุดมไปด้วยประโยชน์ ส่วนกล่องชั้นนอกเลือกใช้สีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับสีของโลโก้ 

สีเขียวเป็นสีที่ส่ือถึงความเป็นธรรมชาติ ความมีชีวิตชีวา ผ่อนคลาย เป็นสีที่สัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ

ธรรมชาติ ช่วยให้มีอารมณ์ร่วมกับส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ง่าย (ชัยรัตน์, 2548). 

 2.2.3 การจัดวางองค์ประกอบ ผู้ศึกษาได้ท าการจัดวางองค์ประกอบ 2 รูปแบบ คือ 

 ก) รูปแบบที่ 1 จัดวางลวดลายภาพวาดของขนมแต่ละชนิดบนสายคาดแยกตามสีที่ส่ือถึงอัต

ลักษณ์ของขนมชนิดนั้น การจัดวางบนสายคาดจะช่วยท าให้ลวดลายดูโดนเด่น น่าสนใจ อีกทั้งสายคาด

เส้นตรงจะให้ความรู้สึกทางสูง สง่างาม มีความม่ันคง หนักแน่น มีความเป็นสากล (กุลนิดา, 2553) แสดง

ภาพกล่องชั้นในของขนมทั้ง 3 ชนิด ได้ดังรูปที่ 2 ถึง 4 ส าหรับกล่องชั้นนอกได้น าลวดลายของขนมทั้ง 3 

ชนิด มาจัดวางรวมกันบนสายคาดสีเขียวที่สัมพันธ์กับสีของโลโก้ สร้างความโดดเด่น หรูหราให้กล่อง

ชั้นนอกด้วยการปั้มฟอยล์ที่โลโก้ ดังรูปที่ 5 แสดงภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุดรูปแบบที่ 1 ได้ดังรูปที่ 

6 

   



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1839 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

    (ก) Sketch Design     (ข) Final Layout Artwork 

รูปที่ 2 กล่องขนมกรอบเค็มรูปแบบท่ี 1 

 

   
   (ก) Sketch Design    (ข) Final Layout Artwork 

รูปที่ 3 กล่องขนมครองแครงกรอบรูปแบบท่ี 1 

 

   
    (ก) Sketch Design    (ข) Final Layout Artwork 

รูปที่ 4 กล่องขนมกลีบล าดวนรปูแบบท่ี 1 

  
   (ก) Sketch Design    (ข) Final Layout Artwork  

รูปที่ 5 กล่องรวมชุดบรรจุภัณฑ์รูปแบบท่ี 1 
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รูปที่ 6 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุดรูปแบบท่ี 1 

 

 ข) รูปแบบที่ 2 จัดวางลวดลายภาพวาดของขนมแต่ละชนิดบนริ้วโค้ง ท าให้งานดู

น่าสนใจมากขึ้น เปรียบได้กับริบบิ้นที่ใช้ตกแต่งในงานเล้ียง จึงให้ความรู้สึกสนุกสนาน ส่ือถึงความร่าเริง

เมื่อได้รับประทานขนม ในทางจิตวิทยาการใช้ลายเส้นโค้งจะให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวอย่างช้าๆ มีความ

ต่อเนื่อง สุภาพอ่อนโยน (สุเทพ, 2534) แสดงภาพกล่องชั้นในของขนมทั้ง 3 ชนิดได้ ดังรูปที่ 7 ถึง 9 

ส่วนกล่องชั้นนอกน าลวดลายของขนมทั้ง 3 ชนิด มาจัดวางบนริ้วโค้งสีเขียวที่สัมพันธ์กับสีของโลโก้ สร้าง

ความโดดเด่น หรูหราให้กล่องชั้นนอกด้วยการปั้มฟอยล์ที่โลโก้เช่นเดียวกับแบบแรก (รูปที่ 10) แสดง

ภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุดรูปแบบที่ 2 ได้ดังรูปที่ 11 

    
    (ก) Sketch Design    (ข) Final Layout Artwork 

รูปที่ 7 กล่องขนมกรอบเค็มรูปแบบท่ี 2 
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    (ก) Sketch Design    (ข) Final Layout Artwork 

รูปที่ 8 กล่องขนมครองแครงกรอบรูปแบบท่ี 2 

 

   
    (ก) Sketch Design    (ข) Final Layout Artwork  

รูปที่ 9 กล่องขนมกลีบล าดวนรปูแบบท่ี 2 

   
    (ก) Sketch Design    (ข) Final Layout Artwork 

รูปที่ 10 กล่องรวมชุดบรรจุภัณฑ์รูปแบบท่ี 2 
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รูปที่ 11 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์แบบชุดรูปแบบท่ี 2 

 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์นราขนมไทย 

 3.1 ด้านการออกแบบโครงสร้าง 

 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบโครงสร้าง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนการ

ออกแบบกล่องชั้นในเรื่องความแข็งและความสามารถในการมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด 

(3.5 คะแนน) ในขณะที่ผู้ประกอบการให้คะแนนเรื่องความสวยงามและความสามารถในการมองเห็น

ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด (4 คะแนน) ส่วนผู้บริโภคให้คะแนนเรื่องความแข็งแรง ความสวยงาม 

และความสามารถในการมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด (3.5 คะแนน) (แผนภูมิที่ 1) ส าหรับ

การออกแบบกล่องชั้นนอก ทั้งสามกลุ่มให้คะแนนเรื่องความสวยงามมากที่สุด (4-4.2 คะแนน) รองลงมา

คือ ความสามารถในการมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน (3.2-3.7 คะแนน) (แผนภูมิท่ี 2) 

  

 
แผนภูมิที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องชัน้ใน 
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แผนภูมิที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องชัน้นอก 

 

 3.2 ด้านการออกแบบกราฟิก 

 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบกราฟิกกล่องชั้นในและกล่องชั้นนอกรูปแบบที่ 

1 ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนกล่องชั้นในรูปแบบที่ 1 เรื่องความสวยงาม การใช้สี และการจัดองค์ประกอบศิลป์

มากที่สุด (4 คะแนน) ส่วนผู้ประกอบการให้คะแนนเรื่องความสวยงาม การใช้สี และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

มากที่สุด (5 คะแนน) ในขณะที่ผู้บริโภคให้คะแนนเรื่องความสวยงาม ข้อความส่ือสารได้เข้าใจง่าย และ

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มากที่สุด (4.5 คะแนน) (แผนภูมิที่ 3) ส าหรับการออกแบบกล่อง

ชั้นนอกรูปแบบที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนเรื่องความสวยงาม การใช้สี และการจัดองค์ประกอบศิลป์มาก

ที่สุด (4 คะแนน) เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ให้คะแนนเรื่องความสวยงาม การใช้สี ความดึงดูดใจ และ

การสร้างมูลค่าเพิ่มมากที่สุด (5 คะแนน) สอดคล้องกับผู้บริโภคที่ให้คะแนนเรื่องความสวยงาม การใช้สี 

และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มากที่สุด (4.5 คะแนน) (แผนภูมิท่ี 4) 

  

 
แผนภูมิที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องชัน้ในแบบท่ี 1 
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แผนภูมิที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องชัน้นอกแบบท่ี 1 

 

 ส าหรับความพึงพอใจด้านการออกแบบกราฟิกกล่องชั้นในและกล่องชั้นนอกรูปแบบที่ 2 ทั้งสาม

กลุ่มให้คะแนนความพึงพอใจในการออกแบบกล่องชั้นในรูปแบบที่ 2 เรื่องความสวยงาม และการใช้สีมาก

ที่สุด (4-5 คะแนน) (แผนภูมิที่ 5) ส าหรับการออกแบบกล่องชั้นนอกรูปแบบที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน

ความพึงพอใจเรื่องการใช้สี มากที่สุด (4 คะแนน) เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ให้คะแนนเรื่องความ

สวยงาม และการใช้สีมากที่สุด (5 คะแนน) สอดคล้องกับผู้บริโภคที่ให้คะแนนเรื่องความสวยงาม การใช้สี 

และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มากที่สุด (4 คะแนน) (แผนภูมิที่ 6) และเมื่อประเมินความพึง

พอใจในภาพรวมที่มีต่อการออกแบบกล่องทั้ง 2 แบบ พบว่าทั้งสามกลุ่มให้คะแนนกล่องชั้นในและกล่อง

ชั้นนอกแบบที่ 1 มากกว่าแบบที่ 2 (แผนภูมิที่ 7) 

 
แผนภูมิที ่5 ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องชัน้ในแบบท่ี 2 
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แผนภูมิที่ 6 ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบโครงสร้างกล่องชัน้นอกแบบท่ี 2 

 

 
แผนภูมิที่ 7 ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อการออกแบบกล่องท้ัง 2 แบบ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  จากผลส ารวจความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์เพื่อจัดรวมชุดสินค้าของนราขนมไทยขึ้น 2 รูปแบบ โดยน าภาพวาดลายเส้นของขนมแต่ละชนิด

มาใช้เป็นกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานออกแบบด้วยการปั๊มฟอยล์ที่

ต าแหน่งโลโก้ เมื่อส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้คะแนนความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์แบบชุดรูปแบบที่ 1 มากกว่ารูปแบบที่ 2  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่มบ่อสร้างของกลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้ข้อมูลของศูนย์อุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง เป็นหน่วยงาน

ของเอกชนท่ีเป็นแหล่งผลิตร่มท่ีใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านบ่อสร้าง และจังหวัดเชียงใหม่ (สนั่น เข็มราช , 2550) ถูกจัดตั้งขึ้น

ในช่วงเวลาท่ีชาวบ้านบ่อสร้างก าลังจะละท้ิงอาชีพการท าร่ม และหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ จึงมีการรวมตัวของชาวบ้าน

กลุ่มหนึ่ง เพื่อก่อตั้งศูนย์รวมในการผลิตและจ าหน่ายร่มบ่อสร้าง อันจะท าให้อาชีพการท าร่มยังด ารงอยู่ต่อไป โดยใช้ชื่อ 

“ศูนย์อุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง” เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ

จ านวน 1 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 31-40 ปี มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนมากประกอบอาชีพลูกจ้างหรือพนักงานเอกชน ผู้บริโภคนิยมซื้อร่มท่ีมีคุณภาพเพื่อน าไปเป็นของ

ฝาก ของช ารวย และใช้ในการตกแต่ง ท้ังนี้ สามารถสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ใน 2 

ลักษณะ คือ (1) ด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ โดยโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ชั้นในจะใช้การขึ้นรูปด้วยกระดาษลอน

ลูกฟูกลอน E เพื่อปกป้องไม่ให้ตัวผลิตภัณฑ์ร่มได้รับความเสียหายและกระทบกระเทือน ในขณะท่ีบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกจะ

ใช้การตัดและขึ้นรูปด้วยกระดาษลูกฟูกลอน E ให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีมีขนาดยาว และ (2) ด้านกราฟิกบนบรรจุ

ภัณฑ์ โดยลวดลายของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกจะใช้พื้นหลังสีขาวและเน้นสีสันตามสีของร่ม มีเวกเตอร์ร่มเป็น

ภาพประกอบเพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ร่ม เม่ือส ารวจความพึงพอใจจากผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ด้านโครงสร้าง พบว่าผู้บริโภคให้ระดับความพึงพอใจเรื่องความแข็งมากท่ีสุด ส่วนการออกแบบกราฟิกผู้บริโภคให้ระดับ

ความพึงพอใจเรื่องการใช้สีมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์ร่ม กลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ 

                                                                                                                                                                                                                              
Abstract 

The objective of this study was to design and develop a package for Baw Sang umbrella product of the 

Rom Laung Chiang Mai’s entrepreneur group. The researcher studied the information from the papers and the other 

researches. The data was collected from the Bor Sang’s umbrella industry that it is the biggest private sector  are 

produce umbrella in the Bor Sang village, Chiang Mai province This research was conduct while the villager in Bor 

Sang’s village will stop to produce the umbrella and wants to do other jobs for living. Otherwise, there is one 
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group’s villager wants to make the organization to produce the umbrella in name “Bor Sang’s Umbrella Industry 

Center” in order to conserve this career to remain  in the village forever. Data of the umbrella product and the 

problem was collected by using an interviews and questionnaires which was performed in the entrepreneur for 1 

person and the consumers for 100 persons. The obtained data found that the majority of the sample was a male, 

31–40 year olds, a bachelor degree, and an employee. The major consummers want to buy the Baw Sang umbrella 

to use as a gift, a souvenir, and a household as well as decoration. Such data was used to design and develop in 2 

patterns, which were (1) the structure of package and (2) the graphic on package. For the structure of an inner 

package, it was produced by using an E-flute corrugated board, to protect the product. While the outer package 

was produced by using an E-flute corrugated board, which was design as a long rectangle box. For the graphic 

design, the outer package was designed by using the white background, and enhanced the color of the illustrated 

umbrella picture in order to describe the inner product. In addition, a survey about satisfaction toward the package 

designs revealed that the most consumers satisfied the design of the package structure and color 

Keywords: Umbella Package Rom Laung Chiang Mai’s entrepreneur group 

 

บทน า 

 “ร่มบ่อสร้าง” ผลิตภัณฑ์ร่มไทยฝีมือชาวต าบลบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อีก

หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ที่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างนิยม

ซื้อไปเป็นของฝาก อย่างไรก็ตามด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนไปความต้องการในการซื้อสินค้าเพื่อน าไปใช้งานได้

ถูกแทนที่ด้วยร่มผ้าสีเทคนิคของนอกและร่มพลาสติกค่อนข้างมาก ส่งผลให้ยอดขายของสินค้าลดลง และ

ท าให้อาชีพการท าร่มของคนพื้นถิ่นค่อยๆหายไปเรื่อยๆ กระทรวงเศรษฐกิจจึงได้ออกประกาศควบคุมห้าม

น าร่มกระดาษทุกชนิดเข้าในประเทศ ประกอบกับการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่ต าบลบ่อสร้าง 

จึงเป็นอีกหนทางที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการท าร่มยังคงอยู่ได้ เพื่อให้สินค้าสามารถจ าหน่ายได้ ผู้ผลิตต้อง

วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ร่มบ่อสร้างไม่ได้มีไว้เพื่อการซื้อไปใช้งานเป็นหลัก หากแต่วางต าแหน่งให้

เป็นของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งเป็นของดีของต าบลบ่อสร้าง  

กลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจัดจ าหน่ายร่มบ่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่วาง

ต าแหน่งร่มให้เป็นของฝาก จึงพัฒนาเทคนิคการผลิตร่มให้มีความสวยงาม และมีขนาดที่หลากหลายมาก

ขึ้น ได้แก่ ขนาด 5,10,12,14, และ17 นิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบรรจุ

ภัณฑ์ที่ใช้เป็นเพียงถุงพลาสติกใส ไม่สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มร่มหลวง

เชียงใหม่ ทางกลุ่มจึงเกิดแนวคิดท่ีอยากให้มีบรรจุภัณฑ์ส าหรับร่มข้ึนมา โครงการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่ม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์เหมาะแก่การเป็นของ

ฝาก 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย วัสดุ และ

กรรมวิธีการผลิต ให้เหมาะสมกับความต้องการที่มีของผู้ใช้ 

3. ประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ท่ีได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้วจากผู้ผลิต ผู้

จ าหน่าย และนักท่องเที่ยว 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ได้แก่ เรื่องราวความเป็นมาของกลุ่ม อัตลักษณ์ของร่มบ่อสร้าง 

จุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่ม เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จุดเด่น-จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิตร่ม ราคา 

สถานที่จัดจ าหน่าย ยอดจ าหน่าย ลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น 

1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก วัสดุบรรจุภัณฑ์  

ระบบการพิมพ์ เป็นต้น 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดให้กลุ่มผู้ผลิต คือ กลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ จ านวน 15 คน และกลุ่มผู้บริโภค 

คือ นักท่องเที่ยวที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ร่มบ่อสร้างของกลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 100 คน 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างกับกลุ่มผู้ผลิต และ (2) แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างส าหรับกลุ่มลูกค้า 

3. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

 3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาใช้ในการออกแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์ 

 3.2 เขียนแบบภาพร่าง (Sketch design) 

 3.3 ออกแบบภาพร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 3.4 สร้างแบบจ าลองโครงสร้างบรรจุผลิตภัณฑ์ 

 3.5 ออกแบบกราฟิกบนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

 3.6 สร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

4. ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ร่มขนาด 5 นิ้ว, 10 นิ้ว 12 นิ้ว, 14 นิ้ว 

และ 17 นิ้ว ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่มีภายในหมู่บ้านได้ถูกน ามาดัดแปลงเป็นร่มหลากหลายขนาด และมีการตกแต่ง

ลวดลายบนร่มให้น่าสนใจและดึงดูดใจผู้บริโภค จ าหน่ายที่ร้านบ่อสร้าง และร้านหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้าน

หนองโค้ง ต.บ่อสร้าง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่าลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ร่มคือกลุ่มนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่นิยมซื้อไปเป็นของฝากโดยร่มขนาด 10 นิ้ว 14 นิ้ว และ 17 นิ้ว ได้รับ

ความนิยมสูงสุด ผู้ประกอบการกล่าวว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อร่มเพราะรูปลักษณ์ที่สวยงาม งานมี

คุณภาพดี ราคาไม่สูง สามารถหาซื้อได้ง่าย  

2. ความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

จากการส ารวจความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยแบบสอบถามจากผู้บริโภคจ านวน 100 ราย 

พบว่า ผู้บริโภคต้องการบรรจุภัณฑ์ร่มที่สวยงาม (ร้อยละ 37) ใช้งานง่าย (ร้อยละ 30) มีข้อมูลที่ส าคัญระบุ



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1849 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

บนบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน (ร้อยละ 18) จับถนัดมือ (ร้อยละ 10) และมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน (ร้อยละ 

5) วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรใช้ในรูปกล่องกระดาษ(ร้อยละ 87) มากกว่าถุงพลาสติก (ร้อยละ 13) เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม ดังนั้นโครงสร้างกล่องควรออกแบบให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้

ด้วย (ร้อยละ 100) ส าหรับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคร้อยละ 65 ต้องการภาพบนบรรจุ

ภัณฑ์ที่ส่ือถึงผลิตภัณฑ์ข้างใน ผู้บริโภคร้อยละ 25 ต้องการภาพที่ส่ือถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เหลืออีก

ร้อยละ 10 ระบุไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพที่ส่ือถึงผลิตภัณฑ์ก็ได้ ส่วนสีที่ใช้งานการออกแบบผู้บริโภคร้อยละ 70 

ต้องการให้ใช้สีที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ข้างใน อีกร้อยละ 15 ต้องการให้เลือกใช้สีที่ก าลังเป็นที่นิยม และอีก

ร้อยละ 15 ต้องการให้ใช้สีที่ไม่ต้องส่ือถึงผลิตภัณฑ์ 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

3.1 แบบภาพร่าง (Sketch design) 

 ผลที่ได้จากแบบสอบถามประกอบกับการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ ผู้ศึกษาได้ก าหนด

แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างเป็นกล่องแบบพับได้ ออกแบบตัวกล่องให้มีการขัดล็อคผลิตภัณฑ์ไม่ให้

เคล่ือนที่และท าหน้าที่เป็นวัสดุกันกระแทกไปในตัว ตัวกล่องสามารถขึ้นรูปเองได้ง่าย ไม่ใช้กาวยึด มีการเจาะ

หน้าต่างให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ข้างในได้ ส่วนการออกแบบกราฟิก เน้นการใช้สีของกล่องแต่ละใบตามสี

ของร่มที่บรรจุข้างใน ใช้ภาพร่มเป็นกราฟิกตกแต่งเล็กน้อยเพื่อความสวยงาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถขาย

ได้ด้วยตัวเอง งานออกแบบชิ้นนี้จึงเน้นเรื่องการใช้สีเป็นหลัก ไม่เน้นลวดลายกราฟิก จากกรอบแนวคิดสู่การ

เขียนแบบภาพร่าง แสดงได้ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แบบภาพร่าง (Sketch design) 
 

3.2 การพัฒนาแบบภาพร่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดจากแบบภาพร่างมาพัฒนาต่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator แสดงภาพ

คล่ีโครงสร้างกล่องชั้นในและกล่องชั้นนอกได้ดังรูปที่ 2 และ 3 เนื่องจากขอบเขตการศึกษาก าหนดไว้ว่าจะ
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ท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับร่ม 3 ขนาด คือ ขนาด 10 นิ้ว 14 นิ้ว และ 17 นิ้ว ดังนั้นจึงได้ทดลองขึ้นรูปกล่องแต่

ละขนาดขึ้นเพื่อท าการปรับแก้จนมีขนาดเหมาะสมกับสินค้า แล้วจึงท าการออกแบบกราฟิกต่อไป แสดง

กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ได้ดังรูปที่ 4 

 
 

รูปที่ 2 ภาพคล่ีโครงสร้างกล่องชั้นใน 

 
 

รูปที่ 3 ภาพคล่ีโครงสร้างกล่องชั้นนอก 

 

   

 
 

รูปที่ 4 กราฟกิบนบรรจุภัณฑ ์
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3.3 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

จากภาพคล่ีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สู่การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกลอน E ถูก

น ามาใช้เป็นวัสดุในการสร้างต้นแบบ เนื่องจากรองรับการพิมพ์ได้ดีที่สุด เหมาะกับกล่องไดคัทขนาดเล็กที่

บรรจุสินค้าน้ าหนักไม่มาก (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2546) แสดง

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ต้นแบบบรรจุภัณฑ ์

 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อต้นแบบบรรจุภณัฑ์ 

ผู้วิจัยได้น าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีผลิตเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 1 ชิ้น ให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายและผู้บริโภค

ผู้บริโภค รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 100 ท่าน (N = 100) เพื่อประเมินความพึงพอใจต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ร่มบ่อสร้าง ก่อนน าไปเผยแพร่ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ และวิเคราะห์ข้อมูลตาม

ขั้นตอน ดังนี้ คือ 

ก าหนดระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) หรือ มาตราวัดลิเคริท 

ตามแนวทางของลิเคริท (Likert ,1967 : 1) ดังนี ้

5 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจในปานกลาง 

2 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ก าหนดสถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจภาพร่างบรรจุภัณฑร์่มบ่อสร้าง 

ตามแนวทางขององอาจ  นัยพัฒน์ (2551 : 195) โดยใช้สูตรค านวณ เป็นค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

(x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) 

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต้นแบบบรรจุภัณฑร์่มบ่อสร้าง จังหวัด

เชียงใหม่ ดังนี้ 

4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจใจมากที่สุด 
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3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

แปรผลค่าคะแนนเฉล่ีย จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและจ าหน่าย รวมไปถึง

ผู้บริโภค ค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้นี้ จะท าให้ทราบถึงคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ

ประเมินความพึงพอใจ ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจขอกลุ่มตัวอย่าง 

x̄ SD. แปลผล 

1. ด้านรูปแบบ 

1. 1 มีรปูแบบ รูปทรง ที่สวยงาม 

 

4.54 

 

0.61 

 

มากที่สุด 

1. 2 ดึงดูดสายตา น่าใช้งาน  4.32 0.80 มาก 

1. 3 มีความประณตีเรยีบรอ้ย  3.90 0.94 มาก 

2  .ด้านประนยชน์ใช้สอย  

2. 1 มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งาน  

 

3.44 

 

0.97 

 

ปานกลาง 

2. 2 เปิดและตั้งโชว์แล้ว มีความสวยงาม 4.73 0.46 มาก 

2. 3 พบัเก็บและน าออกมาใช้ ไมเ่ปลืองพื้นที่ 3.56 0.75 มาก 

3. ด้านวัสดุมีคุณค่า 

3. 1 วัสดุมีลวดลายที่สวยงามในตวัเอง 

 

3.89 

 

0.77 

 

มาก 

3. 2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน  4.11 0.69 มาก 

3.3 วัสดุที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม คือ ขั้นตอนการผลิต แปรรูป 

และย่อยสลาย ของวัสดุนั้น ไม่สร้างมลพิษให้กับส่ิงแวดล้อม 

 

3.25 

 

0.80 ปานกลาง 

4  .ด้านช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  

4. 1 บอ่บอกถึงรสนิยมที่ดีของผู้ใช้งาน  
4.23 0.83 มาก 

4. 2 ส่ืออตัลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมอ่ย่างเด่นชัด  4.75 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.07 0.89 มาก 

 

สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคที่มีต่อต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ร่มบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความคิดต่อต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่มบ่อสร้างพบวา่โดยภาพรวม มีความ

พึงพอใจในระดับมาก (x̄=4.07) ด้านรูปแบบ มีรูปแบบ รูปทรง ท่ีสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด (x̄=4.54) ดึงดูดสายตา น่าใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄=4.32) มีความประณีตเรียบร้อย 

มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄=3.90) ด้านประโยชน์ใช้สอย มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งาน มี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x̄=3.44) เปิดและตั้งโชว์แล้วโชว์แล้ว มีความสวยงาม มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก (x̄=4.73) พับเก็บและน าออกมาใช้ ไม่เปลืองพื้นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄=3.56) 

ด้านวัสดุมีคุณค่า วัสดุมีลวดลายท่ีสวยงามในตัวเอง มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄=3.89) วัสดุมีความ

แข็งแรงทนทาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄=4.11) วัสดุที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ 
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ขั้นตอนการผลิต แปรรูป และย่อยสลาย ของวัสดุนั้น ไม่สร้างมลพิษให้กับส่ิงแวดล้อม มีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง (x̄=3.25) ด้านช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี บ่อบอกถึงรสนิยมที่ดีของผู้ใช้งาน มีความพึง

พอใจในระดับมาก (x̄=4.75) ส่ืออัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเด่นชัด มีความพึงพอใจในระดับ

มาก (x̄=4.07) สามารถน าบรรจุภัณฑ์ที่ท าการออกแบบและพัฒนาแล้ว ไปส่งการผลิตในเชิงพานิชย์ เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ร่ม เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้ตัว

ผลิตภัณฑ์ด้วยกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับศูนย์อุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง และ

สมาชิกภายในกลุ่ม หากจะน าไปผลิตเพื่อใช้จริง ควรน าไปทดสอบความแข็งแรงโดยการส่งวัสดุและบรรจุ

ภัณฑ์ไปทดสอบตามหน่วยราชการหรือสถาบันการศึกษาและเลือกการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

โดยตรงเพื่อ ศึกษาถึงคุณสมบัติการใช้งานของวัสดุหรือตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น การทดสอบความสามารถทน

แรงกดในแนวดิ่ง เพื่อจ าลองการรับน้ าหนักขณะเรียงซ้อนของสินค้า 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสรุปผลข้างต้นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นส าคัญ

ที่จะอภิปรายดังนี้ 

ข้อมูลทางการตลาดผู้ซื้อต้องการเพิ่มตัวสินค้า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อร่มเพราะรูปลักษณ์ที่

สวยงาม งานมีคุณภาพดี ราคาไม่สูง สามารถหาซื้อได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรินทร  พัชร

เมธา (2544 : 38) เรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ผู้บริโภคมีปัญหาที่พบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองทุกชนิด คือ มีรูปแบบให้เลือกน้อย ในการ

ออกแบบโครงสร้างเป็นกล่องแบบพับได้ ออกแบบตัวกล่องให้มีการขัดล็อคผลิตภัณฑ์ไม่ให้เคล่ือนที่และ

ท าหน้าที่เป็นวัสดุกันกระแทกไปในตัว มีการเจาะหน้าต่างให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ข้างใน ส่วนการ

ออกแบบกราฟิกเน้นการใช้สีของกล่องแต่ละใบตามสีของร่มท่ีบรรจุข้างใน เมื่อส ารวจความพึงพอใจจาก ผู้

จ าหน่ายและผู้บริโภคที่มีต่อต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่มบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความคิดต่อต้นแบบ

บรรจุภัณฑ์ร่มบ่อสร้างพบว่าโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านรูปแบบ มีรูปแบบ รูปทรง ท่ี

สวยงาม แต่ยังขาดเอกลักษณ์ ลวดลายเฉพาะถิ่น บรรจุภัณฑ์ต้องส่ือความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

เชียงใหม่อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ต้องมีรูปทรงและลวดลาย ที่มีความสวยงาม มีความเหมาะสม

ในการเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุ มีขนาด สัดส่วน ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีความเป็นไปได้ในการ

ผลิต ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของ เบอร์เด็ก (Burdek, 2005 : 273) ที่เน้นการออกแบบให้เกิดความ

พอดีหรือลงตัวแต่ยังคงภาพลักษณ์และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ไว้และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

แก่นจันทร์ มะลิซอ (2546 : บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทใหญ่ บ้านใหม่ 

หมอกจ๋าม อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 

สามารถใช้ได้หลายโอกาส และควรรักษา ลวดลาย และความเป็นเอกลักษณ์ 
 

เอกสารอ้างอิง 

แก่นจันทร์  มะลิซอ. (2546). การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทใหญ่ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ าเภอแม่อาย 

 จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

นวลน้อย บุญวงษ์. (2539). หลักการออกแบบ. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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บทคัดย่อ  

       การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับชนิด ประเภท และลวดลายของเศษผ้าเหลือใช้จากการตัดเย็บของ

ห้องเสื้อวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้า เพื่อออกแบบ

เครื่องประดับท่ีมีเศษผ้าเหลือใช้เป็นส่วนประกอบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าของกิจการห้องเสื้อวรัญญา 

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน ผู้บริโภคเครื่องประดับใน จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน  และผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบหรือการผลิตเครื่องประดับ จ านวน 4 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองประดับและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหรือการผลิตเครื่องประดบั 

และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบประเมิน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 วิธีการวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานและก าหนดกรอบใน

การศึกษาข้อมูล จากนั้นลงพื้นท่ีเพื่อปรึกษาหารือกับเจ้าของกิจการเก่ียวกับแนวคิดการท าวิจยั และเก็บข้อมูลเก่ียวกับชนดิ 

ประเภท และลวดลายของเศษผ้าเหลือใช้   ซึ่งพบว่า ห้องเสื้อวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปส าหรับสตรี

โดยใช้ผ้าไหมแก้วและผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นงานหัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดล าพูนเป็นหลัก โดยน ามาตัดเย็บเป็น

เสื้อผ้าส าหรับสุภาพสตรีท่ีอยู่ในวัยท างานรวมท้ังสตรีท่ีต้องการสวมใส่ชุดไทยหรือชุดพื้นเมืองเนือ่งในโอกาสส าคัญ เศษผ้า

ท่ีเหลือใช้จากการตัดเย็บซึ่งเป็นผ้าไหมแก้วท่ีไม่มีลวดลายและผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผ้าทอท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และ

มีสีสันหลากหลาย จากนั้นศึกษาความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้า พบว่า ผู้บริโภคจ านวน 18 

คน (ร้อยละ 90.00) มีความสนใจต่อเคร่ืองประดับจากเศษผ้า เนื่องจากเป็นการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์  จากนั้น

น าข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทาง ในการออกแบบเครื่องประดับจากเศษผ้า ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ

เคร่ืองประดับน ามาสู่ผลงานเคร่ืองประดับจ านวน 3 แบบ ประกอบด้วย ก าไล 1 แบบ จี้ 1 แบบ และต่างหู 1 แบบ ซึ่งแต่

ละรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนลวดลายผ้าได้ตามต้องการ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการออกแบบหรือการผลิต

เครื่องประดับประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบของเครื่องประดับ ผลการประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในด้าน

รูปแบบของเคร่ืองประดับอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.69 (S.D. = 0.48) และมีความพึงพอใจด้านความสวยงามอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 (S.D. = 0.46) และผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 

4.54 (S.D. = 0.51)   
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ค าส าคัญ : การออกแบบ, เคร่ืองประดับ, เศษผ้า, เคร่ืองประดับจากเศษผ้า, ห้องเสื้อวรัญญา, เชียงใหม่ 

Abstract 

     The purpose of this study was (1) to investigate the type and pattern of fabric scraps from Waranya Shop, 

Chiang Mai (2) to study the consumption demand and (3) to design the jewelry from fabric scraps. The data was 

collected, with the owner of Waranya Shop, by the interview. The questionnaire was distributed to 20 product 

consumers and 4 specialists in jewelry design and production. Percentage, mean, and standard deviation were used 

to analyze the collected data.  

          The research method was to study the information from the related research and articles to know the basics 

and establish the ideas, then visit the owner for more information. The obtained data revealed that products made 

with silk organza and Lamphun Brocade Thai Silk; the famous product of Lamphun which contained the identity 

weaving pattern. The consumption demand for jewelry from fabric scrap, collected through a questionnaire revealed 

the highest score (90%), and then was used to define the concept of jewelry product which consist of bangle, 

pendant and earrings. The satisfaction for the design of jewelry, collected from four specialists in jewelry design 

and production, revealed that the level of satisfaction was at highest level (X ̅ = 4.54, S.D. = 0.51) for overall. 

Moreover, respondents were satisfied in two factors at highest level (X ̅ = 4.69, S.D. = 0.48); the design of jewelry, 

and was satisfied at high level (X ̅ = 4.25, S.D. = 0.46); the beauty. 

Keywords: Design, jewelry, fabric scrap, jewelry from fabric scraps, Waranya shop, Chiang Mai 

 

บทน า 

       จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาอัน

ยาวนาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะงานหัตถกรรมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์

ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของเชียงใหม่ เช่น เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไม้แกะสลัก ผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา ร่มบ่อสร้าง 

และกระดาษสา เป็นต้น ผ้าทอและผลิตภัณฑ์เครื่องเงินโดยเฉพาะเครื่องประดับ ถือเป็นผลิตภัณฑ์อย่าง

หนึ่งที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจนี้ในรูปแบบของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมอยู่เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงการท าให้

ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์หรือมีความแตกต่างจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และช่วยให้เกิดการ

ขยายโอกาสในทางธุรกิจมากขึ้น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ การน าวัสดุใหม่มาใช้

ทดแทนวัสดุเดิม  เป็นต้น   

     การวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกห้องเส้ือวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีศึกษา ซึ่งห้องเส้ือวรัญญา 

เชียงใหม่ เจ้าของกิจการ คือ คุณวรัญญา พวงมาลา ด าเนินกิจการในลักษณะของการผลิตและจ าหน่าย

เส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับสตรีจากผ้าไหม โดยมีกลุ่มลูกค้า คือ สตรีในวัยท างานอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

ด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่ากว่า 20 ปี เคยได้รับการคัดสรรรางวัลผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทางด้านเส้ือผ้าไหมส าเร็จรูปในปี พ.ศ. 2547 และส่วนใหญ่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

และจ าหน่ายสินค้าทั่วประเทศ จากการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลท าให้ได้ทราบว่าในการเข้า

ร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และเขตปริมณฑลเป็นผู้ที่มีก าลังซื้อค่อนข้างสูง จะให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะว่าควรจะมีเครื่องประดับ
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ขนาดเล็กซึ่งเข้ากับเสื้อผ้าในแต่ละรูปแบบมาวางจ าหน่ายพร้อมกันด้วยจะท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม

อยู่แล้วมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น จากแนวคิดดังกล่าวนี้ ท าให้คณะผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานและศึกษาอยู่ใน

วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ เกิดแนวคิดในการที่จะน าเอาเศษวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะเศษผ้ามา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็นเครื่องประดับ เพื่อเป็นการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการนั้น ๆ ได้ ดังปรากฎในงานวิจัยท่ีมีการศึกษา

เกี่ยวกับการน าวัสดุอื่น ๆ มาใช้ในงานเครื่องประดับ อาทิ ปริศนา บุญศักดิ์ (2555) ได้ท าการศึกษาเพื่อ

พัฒนาเครื่องประดับสมัยใหม่โดยใช้วัสดุแผ่นดินกระดาษเซรามิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้วัสดุที่เป็น

นวัตกรรมใหม่และเพื่อให้ได้เครื่องประดับรูปแบบใหม่นอกเหนือจากการใช้วัสดุเงิน ทองค า ทองค าขาว 

และเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเครื่องประดับ  สยมภู ภวรุ่งสัตยา (2555) ได้ท าการศึกษาออกแบบและ

พัฒนารูปแบบเครื่องประดับสตรีประเภทก าไลที่ท าจากเงินโดยใช้วัสดุประเภทพลาสติกเหลวชนิดอีพอก

ซีเรซิน ผู้วิจัยจึงจัดท าโครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้า โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ 

     1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลวดลายของเศษผ้าเหลือใช้จากห้องเส้ือวรัญญา จังหวัด

เชียงใหม่        

     2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้า 

     3. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต้นแบบจากเศษผ้า  

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตทางด้านประชากร 

-  ประชากร แบ่งออกเป็น ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องเส้ือวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริโภคหรือ

ผู้ใช้เครื่องประดับ ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหรือด้านการผลิตเครื่องประดับ 

-   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของกิจการห้องเส้ือวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน ผู้บริโภค

หรือผู้ใช้เครื่อง ประดับที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหรือด้านการผลิต

เครื่องประดับ จ านวน 4 คน 

2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 

การวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับชนิด  ประเภท และลวดลายของเศษผ้า  ที่สามารถ

น ามาใช้ผลิตเครื่อง ประดับจากเศษผ้า และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประดับ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

       การวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้า กรณีศึกษาห้องเส้ือ

วรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลวดลายของเศษผ้าเหลือใช้จากห้อง

เส้ือวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้า เพื่อ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต้นแบบจากเศษผ้าเหลือใช้จากห้องเส้ือวรัญญา จังหวัด

เชียงใหม่  โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

       ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ความรู้พื้นฐานและข้อมูล

เบื้องต้นในการสร้างแนวคิดและก าหนดกรอบการศึกษาข้อมูลของเศษผ้าและรูปแบบของเครื่องประดับ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1858 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

       ขั้นตอนที่ 2  ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการห้องเส้ือวรัญญา 

จงัหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับเศษผ้าที่เหลือใช้จากการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

       ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้าโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้เครื่องประดับที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชีย งใหม่ 

จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)       

ขั้นตอนที่ 4  น าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ  ร่วมกับ

ผลจากการ วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับจากเศษผ้า 

       ขั้นตอนที่ 5  ออกแบบเครื่องประดับจากเศษผ้าโดยการวาดมือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

       ขั้นตอนที่  6  น าแบบที่ได้ให้ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือการผลิต

เครื่องประดับ ประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบของเครื่องประดับจากเศษผ้าโดยใช้แบบประเมินผล

ความพึงพอใจ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต

เครื่องประดับ จ านวน 1 ท่าน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและน าเสนอในรูปแบบของการ

พรรณนาเชิงวิ เคราะห์ (Analytical Description) และใช้สถิติพื้นฐานในการ วิ เคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามและแบบประเมิน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

 

ผลการวิจัย 

       การด าเนินการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้า กรณีศึกษา

ห้องเสื้อวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ชนิด ประเภท และลวดลายของเศษผ้าเหลือใช้จากห้องเสื้อวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่        

     ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าส าเร็จรูปของห้องเส้ือวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ เน้ นการใช้ผ้าไหมแท้ 

ประกอบด้วยผ้าไหมแก้วและผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดล าพูน โดยน ามา

ตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าส าหรับสุภาพสตรีที่อยู่ในวัยท างานรวมถึงสตรีที่ต้องการสวมใส่ชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง

เนื่องในโอกาสส าคัญ  เศษผ้าเหลือใช้จากการตัดเย็บแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

- ผ้าไหมแก้ว เป็นผ้าไหมที่มีการทอให้มีลักษณะที่โปร่งและบาง นิยมใช้ส าหรับตัดเป็นเส้ือหรือ

ตกแต่งเป็นคอเส้ือ ช่วงอก ช่วงแขนที่ต้องการความโปร่งบาง เพื่อเพิ่มความสวยงามของเส้ือผ้า มี

สีสันหลากหลายและไม่มีลวดลาย (ภาพที่ 1) 

- ผ้าไหมยกดอก เป็นผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงขึ้นกว่าผืนผ้า มีรูปแบบและลวดลายที่เป็น

เอกลักษณ์ของผ้าไหมยกดอกล าพูน คือ ลวดลายดอกไม้ ใบไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ลายกลีบล าดวน 

ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม และลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการน าเอาลายไทยต่างๆ 

มาประยุกต์ให้เข้ากับลวดลายดอกไม้ตามจินตนาการของผู้ออกแบบเพื่อเพิ่มความอ่อนช้อยของ

ลายผ้ามากขึ้น และมีสีสันหลากหลาย (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 1   ตัวอย่างผ้าไหมแก้ว จากห้องเสื้อวรญัญา จังหวัดเชียงใหม่  

)ภาพโดย  :ตยานิตย์  มิตร์แปง , 2558(  

 

  

ภาพที่ 2   ตัวอย่างผ้าและลวดลายผ้าไหมยกดอกท่ีเหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  

)ภาพโดย  :ตยานิตย์  มิตร์แปง , 2558(  

     

     เนื่องจากผ้าไหมแก้วนั้นเป็นผ้าที่มีความบางและไม่มีลวดลาย การวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกใช้เศษผ้าจาก

ผ้าไหมยกดอกจังหวัดล าพูน มาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ เนื่องจากมีลวดลายหลากหลายและมี

สีสันที่สวยงาม ตลอดจนมีความหนาพอที่จะน ามาท าเป็นเครื่องประดับได้ 

2. ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้า 

     การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเครื่องประดับที่มีเครื่องประดับจากเศษผ้า โดยใช้แบบสอบถามที่

ได้จัดท าขึ้น ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ เครื่องประดับที่ เข้ามาใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความสนใจต่อเครื่องประดับจากเศษผ้า จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ทั้งนี้ให้เหตุผลไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ เป็นการน าเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถน าไปใช้งานอื่นได้เนื่องจากมีขนาดเล็กไป

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานที่มีมูลค่าและมีคุณค่าได้ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะตาม

กระแสการรักษ์โลกในปัจจุบันได้  และผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสนใจต่อเครื่องประดับจากเศษผ้า 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยให้เหตุผลว่าส่วนตัวแล้วชอบงานเครื่องประดับที่ผลิตขึ้นมาจาก

วัสดุมีค่า เช่น ทองค า ทองค าขาว ประดับด้วยเพชรหรืออัญมณีมีค่า  

3. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต้นแบบจากเศษผ้า 

     น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องประดับ 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบร่างเครื่องประดับจากเศษผ้า จากนั้นออกแบบร่างด้วยมือและใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ จนน ามาสู่ผลงานแบบเครื่องประดับจ านวน 3 แบบ ประกอบด้วย 

ก าไล 1 แบบ จี้ 1 แบบ และต่างหู 1 แบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนลวดลายผ้าได้ตามต้องการ 

และเป็นการออกแบบเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ า วัน (ภาพที่ 3 ถึง 5) 
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ภาพที่ 3  แบบเคร่ืองประดับก าไลจากเศษผ้า )ภาพโดย  :ไอลดา พรมสัก , 2558(  

  

ภาพที่ 4  แบบเคร่ืองประดับต่างหูจากเศษผ้า  (ภาพโดย : ไอลดา พรมสัก, 2558) 

  

ภาพที่ 5  แบบเคร่ืองประดับก าไลจากเศษผ้า )ภาพโดย  :ไอลดา พรมสัก , 2558(  

 

4. ประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้านการผลิต 

     ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ จ านวน 4 ท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อ

รูปแบบของเครื่องประดับทั้ง 3 แบบ ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1   ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับท่ีมีต่อรูปแบบของ

เคร่ืองประดับจากเศษผ้า 

ประเด็นความพึงพอใจ X̅   S.D. ระดับ 

ด้านรูปแบบของเครื่องประดับ 

1. รูปแบบของเครื่องประดับมีความสอดคล้องกับวัสดุที่ใช้ 

2. การจัดองค์ประกอบของเครื่องประดับมีความสัมพันธ์กัน 

3. รูปแบบของเครื่องประดับสามารถน าไปผลิตได้จริง 

4. รูปแบบของเครื่องประดับสามารถสวมใส่ได้จริง 

 

4.75 

4.00 

5.00 

5.00 

 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียด้านรูปแบบของเครื่องประดับ 4.69 0.48 มากที่สุด 

ด้านความสวยงาม 

1. รูปแบบของเครื่องประดับมีความสวยงาม 

 

4.50 

 

0.58 

 

มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ X̅   S.D. ระดับ 

2. รูปแบบของเครื่องประดับมีความน่าสนใจดึงดูดผู้บริโภค 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉล่ียด้านความสวยงาม 4.25 0.46 มาก 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม 4.54 0.51 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเตรื่

องประดับที่มีต่อรูปแบบของเครื่องประดับจากเศษผ้า พบว่า ด้านรูปแบบของเครื่องประดับ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.69 (S.D. = 0.48) และด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.25 (S.D. = 0.46)   และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 

4.54 (S.D. = 0.51) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

     การรวบรวมเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม ร่วมกับการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ

เครื่องประดับจากเศษผ้า ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ จนน ามาสู่

แบบร่างเครื่องประดับที่มีการน าเอาเศษผ้าเหลือใช้จากการตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีมาเป็นส่วนหนึ่งของ

เครื่องประดับ ซึ่งออกแบบให้เป็นเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวัน  ผสมผสานระหว่าง

ความทันสมัยของรูปแบบร่วมกับลวดลายของผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งผลประเมิน

ความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับให้ผลออกมาในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด เนื่องด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณในการวิจัย ท าให้งานวิจัยนี้ไม่สามารถผลิต

ต้นแบบเครื่องประดับได้จริง แต่หากผู้ประกอบการมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ สามารถน าแบบ

เครื่องประดับนี้ไปต่อยอดในการผลิตเป็นเครื่องประดับและทดลองจ าหน่ายได้จริง เพื่อที่จะได้รับทราบถึง

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง 

       การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าที่เหลือใช้จากการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เป็น

การน าเอาวัสดุเหลือใช้ซึ่งไม่อาจน าไปใช้งานอย่างอื่นได้แล้วมาประยุกต์เพื่อให้เกิดเป็นงานที่สามารถสร้าง

มูลค่าต่อไปได้ โดยมีส่ิงส าคัญที่สุดคือ เป็นการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการจูงใจของแม็กไกวร์ (Hawkins, Best and Coney, 

1998:369 - 372) ดังนี้ คือ 1) ความต้องการความสอด คล้องกัน เป็นความต้องการของผู้บริโภคที่

ต้องการให้ทุกด้านทุกส่วนของตนเองสอดคล้องกลมกลืนกัน ได้แก่ ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกต่าง 

ๆ ความคิดเห็น ภาพลักษณ์ 2) ความต้องการทราบที่มาที่ไปของส่ิงต่าง ๆ เป็นความต้องการเพื่อที่จะ

ทราบว่าใครหรืออะไรเป็นสาเหตุของส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

       งานวิจัยนี้ ได้รับการทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ 

งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ประเภททุน HRS-2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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       ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณวรัญญา พวงมาลา เจ้าของกิจการห้องเส้ือวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้

โอกาสในการเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณนางสาวไอลดา พรมสัก  

นักศึกษาวิชาเอกออกแบบเครื่อง ประดับ ในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัยและเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้าน

หัวนาไทยและชุมชนใกลเ้คียง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

อ าภา บัวระภา และเมทินี โคตรดี 

 

Ban Hua Na Thai Learning Centre Project for Cultural Learning of Ban Hau 

Na Thai village and its surroundings, Borabue District, Maha Sarakham 

 

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail : iang_zuzu@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชน

ใกล้เคียง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์คือ  ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกู่บ้านหัวนาไทยและ

ชุมชนบ้านหัวนาไทยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านและคนในชมุชน ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภูมิทัศนร์อบกู่ในอดตี

เพื่อหาความสัมพันธ์ของการใช้พื้นท่ีรอบกู่และกิจกรรมของชุมชน และศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการพื้นท่ีรอบกู่บ้านหวั

นาไทยร่วมกับชุมชน เพื่อออกแบบศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง โดยการศึกษา

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นและความต้องการจากชาวบ้าน ท าการส ารวจพื้นท่ีเพื่อ

ค้นหาศักยภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน พบว่าพื้นท่ีกู่บ้านหัวนาไทยเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีความผูกพันกับชาวบ้านมากว่า 100 ปี จึงออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย 

และบริเวณใกล้เคียงรวมถึงพื้นท่ีเชื่อมต่อกับกู่บ้านหัวนาไทย โดยมีแนวความคิดมาจากวัฒนธรรมข้าวและลวดลายผ้าพื้น

ถ่ิน โดยใช้เมล็ดข้าวและกระติบข้าวมาใช้ออกแบบอาคาร ภายในพื้นท่ี 50 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) อาคารต้อนรับ

และจัดแสดงประเพณีวัฒนธรรม ความส าคัญของกู่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 2) สวนสาธารณะชุมชนเพื่อการพักผ่อน 3)  ลาน

เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม โครงการนี้เป็นการออกแบบแนวความคิด  จากความต้องการของชุมชนและความ

เหมาะสมของบริบทในพื้นท่ีเพื่อต่อยอดความคิดและความต้องการของชุมชนให้ออกมาเป็นรูปธรรม และเพื่อน าเสนอต่อ

ภาครัฐและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อไป  

ค าส าคัญ: ศูนย์การเรียนรู้, วัฒนธรรม, บ้านหัวนาไทย 

 

Abstract 

This project aimed to study the culture of Ban Hau Na Thai village and its surroundings, Borabue District, 

Maha Sarakham. Project’s objectives were to investigate its historical background in order to defining its community 

and people identity, to study the physical condition of its landscape in the past in order to reveal the relationship of 

its land use and community’s activity, and to study possibilities of land management of the area collaboratively with 

community in order to design Community Learning Centre. Project procedures included 1) relevant literature 

reviews, 2) a focus group for local brain storming and local demand collection, 3) survey for potential finding, 4) 

in-depth interviewing to analyze community’s demand. The project revealed that the area had historical significance 

and close relationship with people for more than a century. Therefore a project of Ban Hau Na Thai Learning Centre 

was proposed together with landscape design connecting Kuu Ban Hau Na Thai. The concept was rice culture and 

local textile pattern. The building form was taken from rice seed and a sticky rice container. The 50-rai area was 

divided to 3 parts including 1) a reception and tradition exhibition building, 2) public recreational park and 3) 
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cultural activity square. This conceptual project was designed according to community’s demands and contextual 

appropriations. These points were realized and presented to public sector and stakeholders.  

Keywords: Learning Centre, Culture, Ban Hua Na Thai   

 

บทน า 

กู่ เป็นโบราณสถานที่ส าคัญของคนในเขตภาคอีสานรวมถึงจังหวัดมหาสารคาม มีการขุดค้นพบใน

หลายพื้นที่ เช่น กู่บัวทอง กู่บ้านสนาม กู่ป่าโพ กู่โคกสะทอน แสดงถึงความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ของ

พื้นที่ กู่บางแห่งมีอายุตั้งแต่ปลายสมัยทวาราวดี ถึงช่วงต้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอม ในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 16-18  (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546) กู่บ้านหัวนาไทย ตั้งอยู่ที่ อ าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม เดิมมีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 18 ไร่ ลักษณะพื้นที่โดยรอบกู่ในอดีตมีพื้นที่ป่าเดิมอยู่ล้อมรอบ 

มีไม้พื้นถิ่นและไม้เดิมอยู่ในพื้นที่จ านวนมาก อีกทั้งยังมีสระน้ าและคูคลองเดิมปรากฏให้เห็น  กู่บ้านหัวนา

ไทย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบ้านหัวนาไทยและคนในชุมชนรอบข้างให้ความเคารพนับถือ ในทุกวันที่ 6 

ค่ า เดือน 6 ของทุกปี ชาวบ้านจะรวมตัวกันจัดพิธีสรงกู่กลายเป็นประเพณีส าคัญประจ าของต าบลหนองคู

ขาด  ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีการขยายพื้นที่ท ากินครอบคลุมพื้นที่

รกร้าง พื้นที่ท่ีไม่มีเจ้าของ และพื้นที่ป่าไม้เดิมเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกข้าว บริเวณรอบกู่ใหญ่เอง

ก็เช่นเดียวกันพื้นที่ป่าเดิมถูกแทนที่โดยพื้นที่เกษตรกรรมและทุ่งนา ท าให้เส้นทางทางสัญจรเดิมเปล่ียนไป 

การเข้าถึงท าได้ยาก การจัดกิจกรรมที่มีจ านวนคนจ านวนมากย่ิงท าได้ยาก ท าให้กิจกรรมของคนในชุมชน

ท าได้ยากและจะท าแต่ในวันส าคัญคือวันไหว้กู่เท่านั้น พื้นที่รอบกู่ ซึ่งเคยมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นป่า

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเต็งรัง ไม้พื้นถิ่นหรืออาจรวมถึงพืชสมุนไพรที่หายไปและแปรเปล่ียนมาเป็นพื้นที่

เกษตรกรรม ท าให้คุณค่าและความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ การใช้พื้นที่และการท ากิจกรรมของคนใน

ชุมชนในอดีตเลือนหายไปพร้อมกัน ชาวบ้านจึงมีการรวมตัวกันเพื่อจะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่รอบกู่

บ้านหัวนาไทยขึ้นใหม่ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ประเพณีสรงกู่ให้สืบ

ทอดต่อไปยังลูกหลาน อีกทั้งยังต้องการให้มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านที่จะใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

รวมถึงรูปแบบวิถีชีวิตตั้งแต่อดีต เพื่อใช้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนเพื่อให้

ลูกหลานรุ่นต่อไปได้เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูต่อไปสืบต่อ

ลูกหลาน อีกทั้งยังต้องการสถานที่พักผ่อนและพื้นที่นันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนอีกด้วย 
 

 ขั้นตอนการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาแนวความคิดเรื่องการจัดการภูมิทัศน์

เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพื้นที่ชุมชนบ้านหัวนา แนวความคิดและ

งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความส าคัญของกู่บ้านหัวนาไทย ประวัติความ

เป็นมา การตั้งชุมชนจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ประวัติการขุดพบวัตถุโบราณ การใช้พื้นที่และความต้องการ

พัฒนาพื้นที่ของชุมชน จากผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง สอบถามการเก็บ
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รักษาวัตถุโบราณจากชาวบา้นและเจ้าอาวาสวัดหัวนาไทย และตัวแทนจากองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคู

ขาดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

3. การส ารวจพื้นที่บริเวณพืน้ที่ภายในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลด้านลักษณะกายภาพ การตั้งบ้านเรือน

ที่อยู่อาศัย รูปแบบสถาปัตยกรรม และการด ารงชีวิต และกิจกรรมท่ีส าคัญ เพื่อน าไปวิเคราะห์แนวทางการ

จัดการพื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทย และการส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กู่

บ้านหัวนาไทย บริเวณพื้นที่หนองข่าหนองแวง พื้นที่ใกล้เคียงที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เห็น

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และน าไปวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของชุมชนและแนวคิดในการออกแบบ 

5. การออกแบบศูนย์การเรยีนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนา

ไทยและชุมชนใกล้เคียง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษา 
 

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านหัวนาไทย 

 บ้านหัวนาไทยได้โยกย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านหนองคูใหญ่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2393 มาอยู่ที่ป่า

นา ซึ่งเป็นที่นาของนางค าไส เทียงภักดิ์ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองคูใหญ่มาทางทิศตะวันออกประมาณ 300 

เมตร การโยกย้ายถิ่นฐานของคนโดยส่วนใหญ่อาจเนื่องมาจากประชากรในพื้นที่เดิมเริ่มมีความหนาแน่น 

หรือการโยกย้ายมาสร้างครอบครัวใหม่ หรืออาจจะมาจากปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจ แต่จากประวัติศาสตร์

ความเป็นมาที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าคนที่มาตั้งถิ่นฐานคนแรกคือนายแช่ม หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ไท

แช่ม มาตั้งรกรากที่บริเวณใกล้กับวัดหัวนาไทยในปัจจุบันจากนั้นมาก็มีผู้คนจากหมู่บ้านหนองคูใหญ่และ

หมู่บ้านใกล้เคียงเดินทางเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหัวนาไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้บ้านหัวนาไทยมี

ประชากรอยู่ประมาณ 146 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมดประมาณ 608 คน (แผนชุมชนเพื่อการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคามฯ, 2557:3) ชาวบ้านหัวนาไทยมีคติความเชื่อเรื่องผีมาช้านาน 

รวมถึงมีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นชาวบ้านยังมีความเชื่อเกี่ยวกับกู่บ้านหัวนา

ไทย ซึ่งถือเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน  

หมู่บ้านหัวนาไทย 
กู่บ้านหัวนาไทย 
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อาชีพของคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกคือ การปั้นหม้อ เพราะเนื่องจากบริเวณหมู่บ้านนั้นมีหนอง

น้ าจ านวนมาก มีดินที่เหมาะสมต่อการปั้นหม้อ วิธีการคือการขุดดินเหนียวมาเหยียบจนหนืดพอที่จะสามารถ

ขึ้นรูปเป็นหม้อได้ แล้วน าดินมาขดเป็นวงกลมท าเป็นฐานแล้วค่อยๆ ขึ้นรูปตัวหม้อและฝาหม้อตามล าดับ 

จากนั้นน าไปเข้าเตาเผาที่มีลักษณะเป็นโดมโค้ง ในระหว่างที่เผาจะมีเสียงดัง “โมง โมง โมง” ไปทั่วบริเวณ

ใกล้เคียง มีความเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงแล้วห้ามทักเพราะจะท าให้หม้อในเตาที่ก าลังเผานั้นแตกได้ ชาวบ้าน

โดยทั่วไปเมื่อได้ยินเสียงดังก็จะไม่ทักโดยเด็ดขาด อีกทั้งชาวบ้านยังเชื่ออีกว่าการที่จะประกอบอาชีพหรือการ

ปั้นหม้อให้ส าเร็จลุล่วงไปได้นั้นผู้ท่ีปั้นจะต้องมีของดีอยู่ข้างในตัวจึงจะท าส าเร็จ ซึ่งอาจเปรียบได้กับความรู้และ

ความช านาญของผู้ปั้นที่จะท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้ส าเร็จ อาชีพปั้นหม้อของชาวบ้านหัวนาไทยนั้นไม่ได้เป็นที่นิยม

มากนัก เพราะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและศาสตร์หลายอย่างในการปั้นหม้ออาชีพนี้จึงจางหายไป เป็น

เพียงเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาอีกทั้งยังไม่มีการสานต่อความรู้ปละภูมิปัญญาในการปั้นหม้อมาสู่ลูกหลานใน

ปัจจุบัน (พิมพา ค าด้วง, 2558)  

กระติบขา้วเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่แสดงแบบแผนการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า แสดงถึงความเฉลียว

ฉลาดของบุคคลและสังคมซึ่งได้ส่ังสมปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวอีสานในทุกยุคสมัย เพราะกระติบข้าวที่สาน

จากไม้ไผ่สามารถเก็บความร้อนได้ดี ช่องว่างเล็กๆ หลายๆ ช่องว่าง ที่อยู่ระว่างลาดลายและการสานขัดกันไปมา

เป็นที่ระบายอากาศชั้นดีท าให้ข้าวเหนียวที่บรรจุภายในกระติบไม่แฉะ โดยชาวอีสานได้ใช้ภูมิปัญญาในการ

คิดค้นกระบวนการสานกระติบข้าวให้ยังคงรักษาข้าวเหนียวให้ร้อนไม่แฉะและอุ่นอยู่ตลอดเวลา โดยการสานจะ

ท าเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วยตอกไม้ให้มีความห่างเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ าระเหยออกจากข้าวไปสู่ช่องว่าง

ภายในกระติบข้าว ชั้นนอกจะสานด้วยตอกที่มีความชิดแน่นกว่าเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้ ไอน้ าที่มีความร้อนอยู่

ภายในช่องว่างนี้จะช่วยท าให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในยังคงความร้อนได้นาน การสานกระติบข้าวของชาวบ้านหัว

นาไทยสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นปู่ย่าตายาย มีทั้งการสานเครื่องใช้ไม้สอยไว้ใช้กันเองในครัวเรือน เช่น หวดนึ่ง

ข้าว ตะกร้า และเครื่องมือในการจับปลา เช่น ไซดักปลา ข้อง และอื่นๆ เนื่องจากเมื่อก่อนนั้นหนองน้ าที่บ้านหัว

นาไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีปลาค่อนข้างมากพอให้ชาวบ้านไปจับปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือนได้จึงมี

การผลิตเครื่องมือและเครื่องใช้ไม้สอยขึ้นมาใช้ด้วยตนเอง แต่พอถึงในยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2558) หนองน้ าที่อยู่

รอบหมู่บ้านหัวนาไทยเริ่มเหือดแห้งและหนองน้ าขนาดเล็กหลายบ่อถูกปรับสภาพเป็นพื้นที่ราบเพื่อให้

เหมาะสมกับการท านา การจับปลาของคนในหมู่บ้านจึงน้อยลงและส่งผลให้การผลิตเครื่องมือจับปลาหายไป

ด้วย จะเหลือแค่การท ากระติบข้าวเท่านั้นที่ยังนิยมท ากันมาจนถึงปัจจุบันเพราะชาวบ้านยังจ าเป็นที่จะต้องสาน

กระติบข้าวไว้ใช้เองในครัวเรือนและส่งขายที่หมู่บ้านใกล้เคียง หรือมีการมาส่ังซื้อถึงที่บ้าน  นอกจากนั้น 

ชาวบ้านยังมีการปลูกหม่อนเล้ียงไหม การทอผ้าไหมมัดหมี่กันหลายครัวเรือน  (บุญเพ็ง แสนโชติ, 2558) 

กู่บ้านหัวนาไทย  

กู่บ้านหัวนาไทย ตั้งอยู่บนบ้านหัวนาไทย สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 พื้นที่

บริเวณนี้เป็นป่าโคกขนาดใหญ่ ภายในพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านหัวนาไทยในปัจจุบันนั้นมีคนอาศัยอยู่ไม่มาก มีเพียง

ไม่กี่ครัวเรือนที่แยกตัวออกมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านหนองคูใหญ่ บ้านหนองคูขาด เป็นเพียงคุ้มบ้าน

เล็กเท่านั้นยังไม่มีการตั้งเป็นหมู่บ้าน  พื้นที่โดยรอบนั้นเป็นป่าโค มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ลักษณะเป็นป่ารก

ทึบบ้างป่าโปร่งบ้างสลับกันไป ภายในป่าโคกนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยไม้ขนาดใหญ่ เช่น มะค่าแต้ 

มะค่าโมง มะขาม ตะโก ต้นแต้ ต้นตีนตึง ข่อย มะขามเทศ รวมถึงพืชสมุนไพร เป็นพื้นที่ส าคัญของชาวบ้าน 
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เพราะเป็นพื้นที่ท ามาหากิน เป็นแหล่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญของชาวบ้าน เวลาจะสร้างบ้านหรือสร้างอาคาร

สถานที่ต่างๆ ชาวบ้านก็จะเข้าป่าเพื่อหาของที่จ าเป็น เพราะป่าเป็นแหล่งรวบรวมไม้นานาชนิด  ป่าโคกแห่งนี้

จึงนับเป็นพื้นที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต ชาวบ้านสามารถไปหาอาหารได้เกือบทุกชนิดในป่าแห่งนี้ เพราะป่าเป็น

แหล่งอาหารที่ส าคัญชาวบ้านนอกจากจะมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับป่าแล้ว ยังมีความเคารพป่าเหมือนดังเช่นคน

อีสานโดยทั่วไป เมื่อจะเดินทางเข้าป่าเพื่อท ากิจกรรมใดก็ตามจะต้องขออนุญาตส่ิงศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตตัด

ต้นไม้นั้นมาสร้างบ้านหรือท าประโยชน์ (ประพันธ์ อุ้ยลี และ พิมพา ค าด้วง, 2558) 

 การเดินทางเพื่อไปยังหมู่บ้านข้างเคียงต้องเดินทางโดยทางเท้าและเดินทางลัดเลาะตามป่านั้นไปตาม

ทางเดินเท้าขนาดเล็ก ในระหว่างการเดินทางก็ได้พบกับสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น นก ไก่ป่า และลิงเป็นจ านวน

มากบริเวณ หนองมะค่า หนองแก หนองบัวน้อย เป็นต้น ชาวบ้านต้องเดินผ่านป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

หรือการเข้าป่าเพื่อหาอาหาร หาของป่าอยู่เป็นประจ านั้น ก็ได้พบเจอกับพื้นที่หนึ่งซึ่งภายในพื้นที่นั้นพบก้อน

หินทรายสีเทา ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ มีรูอยู่ตรงกลางและโดยรอบพื้นที่นั้นก็ไม่พบก้อนหินก้อนอื่น พบเพียงแต่

ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่โดยรอบ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นคนค้นพบสถานที่แห่งนี้ และสถานที่นี้ในอดีตเคย

เป็นอะไร ตั้งแต่คุณตาจ าความชาวบ้านก็เรียกสถานที่นี้ว่ากู่ และกู่ก็กลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านหัวนาไทย 

และเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อของชาวบ้าน และมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติ

หลายเรื่องที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องของแสงที่เปล่งออกมาในยามค่ าคืน เรื่องการสูญหายของเด็กที่เข้าไปจับสัตว์ป่า

ในบริเวณใกล้กู่ และคนที่เข้าไปท าส่ิงที่ไม่สมควรในบริเวณใกล้กู่ ก็จะถูกผีบังตาไม่ให้มีใครพบเห็นจนชาวบ้าน

ต้องท าพิธีขอขมาจึงจะพบคนที่หายตัวไป เรื่องเล่าเหล่านี้เล่าต่อกันมาสู่ลูกหลาน รุ่นสู่รุ่น ย่ิงท าให้ชาวบ้าน

เคารพและเล่ือมใสและถือว่ากู่เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเรื่อยมา 

 ลักษณะกายภาพของกู่ในอดีตนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ พืชสมุนไพร และสัตว์ป่าอยู่ล้อมรอบกู่ 

รวมถึงหนองน้ าต่างๆ รวมพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ แต่ไม่ปรากฏพบหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศ หรือ

หลักฐานทางเอกสาร มีเพียงแต่ค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าต่อกันมาถึงลักษณะกายภาพของพื้นที่ว่าเริ่มมี

การเปล่ียนแปลงจากพื้นที่ป่าโคกมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเปล่ียนแปลงจากจุด

ใดก่อนและกระจายไป ณ จุดใด แต่จากหลักฐานที่ปรากฏเพียงอย่างเดียวคือจากภาพถ่ายทางอากาศของกรม

แผนที่ทางทหาร เมื่อปี พ.ศ. 2549 พบว่าพื้นที่โดยรอบกู่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปกลายเป็นทุ่งนาของชาวบ้าน 

พื้นที่กู่ก็มีขนาดเล็กลงและ เหลือพื้นที่อยู่ไม่มาก ภายในพื้นที่มีต้นไม้เก่าอยู่ไม่กี่ต้น บริเวณรอบกู่ที่เคยมีหนอง

น้ าหลายแห่งก็ลดจ านวนลง เนื่องจากบ่อน้ ามีการตื้นเขินและแห้งไปจากกาลเวลาที่ผ่านไป และอีกทั้งชาวบ้าน

นั้นได้ถมดินในหนองน้ าเพื่อใช้ปลูกข้าว เช่น หนองดินแดง แต่ก็ยังมีหนองน้ าบางหนองที่ยังคงอยู่ เช่น หนอง

ข่า หนองแวง หนองมน โดยเฉพาะหนองข่าและหนองแวงยังถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน เพราะยังใช้เป็นหนอง

น้ าสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ าไว้ในในการเกษตรกรรมและการท านาของชาวบ้านหัวนาไทยและชาวบ้านใกล้เคียง 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีการขยายพื้นที่ท ากินครอบคลุมพื้นที่รกร้างไม่มี

เจ้าของ และพื้นที่ป่าไม้เดิมเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกข้าว บริเวณรอบกู่ก็เช่นเดียวกันพื้นที่ป่าเดิมถูก

แทนที่โดยพื้นที่เกษตรกรรม ท าให้เส้นทางทางสัญจรเดิมเปล่ียนไป การเข้าถึงท าได้ยาก ส่งผลต่อการจัด

กิจกรรมของคนในชุมชนท าได้ยากและจะท าแต่ในวันส าคัญคือวันไหว้กู่เท่านั้น พื้นที่รอบกู่บ้านหัวนาไทยซึ่ง

เคยมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ ไม้พื้นถิ่น แปรเปล่ียนมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
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ท าให้คุณค่าและความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ การใช้พื้นที่และการท ากิจกรรมของคนในชุมชนในอดีต

เลือนหายไปพร้อมกัน (ธนชัย อุ้ยลี, 2558) 

   
 

ภาพที่ 2 พื้นที่บรเิวณกู่บ้านหัวนาไทยและประเพณีสรงกู่ 6 ค่ า เดอืน 6 
 

ความผูกพันของ “กู”่ กับ “วิถีชีวิต” ของชาวบ้าน  

ความผูกพันของ “กู่” กับ “วิถีชีวิต” ของชาวในอดีตนั้น ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือกู่บ้าน

หัวนาไทยอย่างมาก ถือว่าเป็นสถานที่ส าคัญของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรม 

หรือการท าบุญก่อนการลงมือท านา ก็จะมีการมาไหว้กู่เพื่อบอกกล่าวให้ช่วยดูแลช่วงระยะเวลาการท า

เกษตรกรรมให้ส าเร็จลุล่วงและได้ผลผลิตดีๆ หรือการท ากิจกรรมอย่างอื่น นับได้ว่ากู่มีความส าคัญกับ

จิตใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดเพศภัยต่างๆ เช่น ลมพายุ ฝนตกหนัก ชาวบ้านก็จะนึกถึงกู่

เพื่อให้ช่วยปัดเป่าเพศภัยต่างๆ ออกไปให้พ้นจากหมู่บ้าน เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงได้ผ่านพ้นไปจากหมู่บ้าน

แล้วโดยไม่เกิดเหตุร้ายแรงอันใด ชาวบ้านย่ิงมีความเคารพนับถือจากชาวบ้านมากย่ิงขึ้น ตั้งแต่อดีตมา

จนถึงปัจจุบันชาวเล่ือมใสศรัทธาของชาวบ้านนั้นยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่มีอายุมากแล้วนั้น

ความเล่ือมใสศรัทธาและความผูกพันกับกู่นั้นยังมีอยู่อย่างมาก และได้ส่งต่อเรื่องราวและความเชื่อเหล่านี้สู่

ลูกหลานโดยการเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง แต่ด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปนั้นท าให้คนรุ่นหลังที่ออกจากบ้าน

เพื่อไปท างานในเมืองหรือไปท างานที่อื่นนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับกู่น้อยลง อีกทั้งลูกหลานที่ยังเป็นเด็กที่

เติบโตอยู่ในชุมชนก็มีความรู้เรื่องกู่น้อยลงความศรัทธาจึงน้อยลงไปตาม เนื่องจากยุคสมัยที่เปล่ียนแปลง

ไป อีกทั้งชุดข้อมูลความรู้ ความเชื่อ เรื่องเล่า ความเชื่อ ความศรัทธาต่อกู่นั้นเริ่มเลือนหายไปกับคนรุ่น

ปู่ย่าตายายท่ีเสียชีวิต คนรุ่นหลังจึงค่อยๆ ห่างไกลจากกู่มากยิ่งขึ้น  

 ลักษณะพื้นที่โดยรอบกู่บ้านหัวนาไทย มีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพไปค่อนข้างมาก 

จากพื้นที่ป่าโคกเดิมกลายมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบ้านมีการไถพรวนพื้นที่ มีการตัดต้นไม้และถอน

รากต้นไม้ใหญ่ที่ตายแล้วอกจากพื้นที่เพื่อให้เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของ

ชาวบ้านหัวนาไทย  เมื่อประชากรที่อยู่อาศัยมีจ านวนมากขึ้น การประกอบอาชีพการท านาก็มากขึ้นตามไป

ด้วย ดังนั้นพื้นที่ป่าเดิมและพื้นที่รกร้างก็ถูกจับจองและปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการท านา บาง

พื้นที่มีต้นไม้ใหญ่ที่รากฝังลึกเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหน้าดินหรือการไถพรวน ชาวบ้านก็ได้มีการขุด

ออกจากพื้นที่และเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2553 ชาวบ้านได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้นในบริเวณใต้ต้นไม้

ใหญ่ เช่น กระดิ่งโบราณ มีด้ามจับเป็นรูปพญานาค พระนารายณ์ และพระพิฆเนศ เครื่องใช้ไม้สอยที่ท า

จากส าริด พระพุทธรูปขนาดเล็ก ก าไล และเครื่องปั้นดินเผา โดยชาวบ้านได้ถวายให้วัดเก็บรักษาไว้ที่หอ

โฮง วัดบ้านหัวนาไทย โบราณวัตถุหลายชิ้นที่พบเป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในสมัยทวาราวดี และสมัยขอม มีวัตถุ

โบราณชิ้นหนึ่งที่ชาวบ้านขุดค้นพบมาจากบริเวณหนองบัวน้อย  และหนองแกซึ่งเป็นหนองน้ าโบราณที่อยู่



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1869 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

ใกล้กับกู่บ้านหัวนาไทย  นอกจากนั้นชาวบ้านยังขุดค้นพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีก 1 องค์ท่ีบริเวณใกล้กับ

กู่บ้านหัวนาไทย จากค าบอกเล่าของชาวบ้านหลายคนรวมถึงคุณตาพิมพา ค าด้วง ซึ่งเป็นหนึ่งคนที่ได้พบ

เห็นองค์พระและได้สัมผัสกับองค์ได้เล่าให้ฟังว่า ลักษณะที่พบเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิมือประสานกันที่

หน้าตัก ครึ่งบนเป็นหัวช้างมีงวงและมีงา ครึ่งล่างเป็นคนก าลังนั่งสมาธิ ลักษณะนูนออกมาจากแผ่นหิน

ทราย หน้าตักพระพุทธรูปไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สามารถระบุแผ่นหินบนหลังพระพุทธรูป กว้าง

ประมาณ 50 เซนติเมตร เมตร สูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร มีองค์พระสีด าและเกร็ดหินสีวาว โดย

ชาวบ้านเรียกตามกันมาว่าว่า “พระสิงโห” จากลักษณะที่ชาวบ้านกล่าวมา พบว่ามีลักษณะคล้ายกับพระ

พิฆเนศตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ชาวบ้านเชื่อกันว่าพระพุทธรูปดังกล่าวเป็นของศักดิ์สิทธิ์ และ

เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน เนื่องจากมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสิงโหไว้ว่า “เมื่อครั้งที่ขุดพบพระสิงโหนั้น 

เกิดปาฏิหาริย์เมื่อองค์พระต้องกับแสงอาทิตย์ก็เกิดแสงอัศจรรย์ขึ้น องค์พระนั้นส่องประกายแวววับ ท าให้

ชาวบ้านที่พบเห็นยิ่งเลื่อมใสศรัทธา และชาวบ้านก็ได้ถวายพระสิงโหให้ “หลวงพ่ออินทร์” พระเจ้าอาวาสท่ี

จ าพรรษาอยู่ท่ีวัดหนองคูหรือวัดหนองคูใหญ่เก็บรักษาไว้ พระสิงโห ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดเป็นเวลาประมาณ 

1 ปี ต่อมามีโจรมาขโมยพระสิงโหออกจากวัด แต่ก็ไปได้ไม่ไกลนักรถก็ได้เกิดอุบัติเหตุและท าให้ผู้ที่มา

ขโมยพระสิงโหนั้นได้รับบาดเจ็บ บ้างก็ว่าแขนขาด บ้างก็ว่าขาขาด หรือล้มตายเพราะอิทธิฤทธิ์ของพระสิง

โห จึงน าพระสิงโหมาคืนไว้ที่วัดเดิมเช่นเดิม” จากนั้นเรื่องราวดังกล่าวก็เป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธ์ิ

ของพระสิงโหไปทั่วหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ชาวบ้านหัวนาไทยและชาวบ้านใกล้เคียงย่ิงเคารพและมี

ความศรัทธามากย่ิงขึ้น แต่ไม่นานนักก็มีกลุ่มโจรได้เข้ามาขโมยพระสิงโหอีกครั้งและหากลอุบายมาหลอก

ล่อ โดยมีการท าพิธีอันเชิญพระสิงโหให้ไปประดิษฐ์สถาน ณ ที่อื่น ทราบแต่เพียงว่าโจรได้เอาพระไปขายที่

นาดูน และต่อจากนั้นชาวบ้านก็ไม่ได้พบเห็นพระสิงโหอีกเลย มีแต่เรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์มาจนถึง

ปัจจุบัน (เฒ่าจ้ า 1, เฒ่าจ้ า 2, พิมพา ค าด้วง, 2558) ปัจจุบันวัตถุโบราณหลายชิ้นถูกเก็บรักษาไว้ใน “หอ

โฮง” วัดหัวนาไทย เช่น  กระดิ่งโบราณ เครื่องใช้ไม้สอยที่ท าจากส าริด พระพุทธรูปขนาดเล็ก ก าไล และ

เครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในสมัยทวาราวดี และสมัยขอมชาวบ้านเก็บรักษารวมกันไว้ที่วัดหัว

นาไทย ปัจจุบันชาวบ้านจึงมีเพียงข้อมูลนี้เท่านั้นที่ส่งต่อให้ลูกหลานจึงท าให้ลูกหลาน  

   
 

ภาพที่ 3 วัตถุโบราณที่ค้นพบบรเิวณใกล้กับกู่บา้นหัวนาไทยมกีระดิ่งส าริดและเครื่องปั้นดินเผา 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 จากแนวคิดของผู้น าหมู่บ้านที่ต้องการพื้นที่สร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่จะเป็นสถานที่เก็บ

รักษาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้ให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย และใช้เป็นสถานที่รวบรวม

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของกู่บ้านหัวนาไทยเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องวัตถุโบราณที่ค้นพบ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่

บอกเล่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์หมู่บ้านหัวนาไทย รูปแบบประเพณี วิถีชีวิต เพื่อให้ได้เป็นสถานที่
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รวบรวมและเป็นสถานที่ เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง จาก

แนวความคิดดังกล่าวจึงน ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์เพิ่มเรื่องความต้องการของชาวบ้านกลุ่มอื่นเพื่อน าไป

ประกอบในการสร้างพื้นที่ในการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านที่

จะเป็นตัวกลางในการสืบทอดและส่งต่อความรู้ดังกล่าวสู่รุ่นต่อไป โดยหลักการสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมนั้นต้องสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน การสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อให้ส่งต่อไปถึงกันร่วมกัน

ช่วยดูแลรักษาพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ส่วนรวม และเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการ

จัดการพื้นที่ร่วมกัน โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของเยาวชนจะต้องการพื้นที่นั่งอ่าน

หนังสือ พื้นที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ที่ปั่นจักรยาน เป็นต้น โดยพื้นที่ตั้งในการ

ออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการจัดสรรไว้เพื่อการท าประโยชน์ของคนใน

ชุมชนบริเวณหนองข่า หนองแวง เพราะมีโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ชุมชน

สามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นการออกแบบต้องสะท้อนลักษณะ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือสามารถสื่อและส่งเสริมความเป็นพื้นที่ที่

มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการของคนในชุมชน 

การด าเนินงาน การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีเป้าหมายในการจัดการภูมิ

ทัศน์รอบกู่บ้านหัวนาไทยเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนบ้านหัวนาไทย

และชุมชนใกล้เคียงให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ส าคัญร่วมกัน คือวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับกู่บ้านหัว

นาไทย โดยในเป้าหมายหลักที่ตั้งเป้าไว้คือพื้นที่โดยรอบกู่แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชนจึงท าให้การ

จัดการในการปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นท าได้ยาก แต่จากกระบวนการท างานและการพูดคุยประสานงานกับผู้น า

หมู่บ้านตัวแทนเยาวชน ท าให้มีการเป้าหมายมากขึ้นนอกเหนือจากการจัดการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมแล้วยังมีการจัดการพื้นที่การเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตตลอดจนการจัดการพื้นที่นันทนาการเพื่อให้คน

ในชุมชนได้มีพื้นที่ใช้งานได้ร่วมกันออกแบบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทย 

โดยได้ออกแบบพื้นที่จากข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่ส ารวจลักษณะกายภาพของชุมชนพร้อมกับการสัมภาษณ์คน

ในชุมชนตั้งแต่ระยะต้นน้ า ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะกลางน้ า จนน ามาสู่การออกแบบพื้นที่ในระยะ

ปลายน้ า และได้มีการคัดเลือกผลงานของนิสิตเพื่อเสนอแนวคิดและผลงานต่อชุมชนบ้านหัวนาไทย และ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นแบบที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยโดยต้องส่ือถึงอัตลักษณ์ของชุมชนได้เป็น

อย่างดี อีกทั้งต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและความต้องการของชุมชนและมีการน าเสนอและเป็นที่สนใจ

ของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนช่วยกันผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นจริง 

แนวความคิดหลักในการออกแบบ โดยการน าอัตลักษณ์ของบ้านหัวนาไทยมาเป็นแนวความคิดใน

การออกแบบ คือชาวบ้านหัวนาไทยเป็นชุมชนเกษตรกรรมและเป็นชุมชนที่มีการปลูกข้าวทุกหลังคาเรือน 

ข้าวบ้านจึงมีความผูกผันกับวิถีชีวิตแบบชาวนาภาคอีสาน  อีกทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านหัวนาไทย ยังมีการสาน

กระติบข้าวเหนียวไว้ใช้ในครัวเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านเรียนรู้และส่งต่อกัน

มาจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้น าความโดดเด่นของวัฒนธรรมข้าวและรูปแบบการสานกระติบข้าวมาใช้แนวความคิด

หลักในการออกแบบ และถอดรูปแบบของเมล็ดข้าวมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคารและลวดลาย

การสานของกระติบข้าวมาเป็นรูปแบบของการวางผัง และใช้ไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบของตัวอาคารและ
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รายละเอียดประกอบอาคาร ทั้งอาคารต้อนรับ อาคารแสดงนิทรรศการ และศาลาพักผ่อนที่อยู่ในโครงการ 

และการน าลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่ที่ชาวบ้านถักทอ มาออกแบบลายพื้นทางเดิน 

ลวดลายของลานกิจกรรมส าหรับรองรับงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น ลานพิธีสรงกู่ ลานประเพณีสงกรานต์  

ลานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

ขั้นตอนในการออกแบบ   

1. งานขั้นวางแผนแนวทางการออกแบบ (Programming) โดยการจัดการประชุมกลุ่มย่อยและการ

สัมภาษณ์เพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านลักษณะกายภาพของพื้นที่ ทั้ง

ขนาดของพื้นที่ ที่ตั้งและรูปร่างของพื้นที่ งบประมาณ รูปแบบที่ต้องการในการออกแบบ ความต้องการ

หรือประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการจากพื้นที่ สอบถามข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบจากผู้น าชุมชนและ

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2. เสนอแนวความคิดในการออกแบบ (Preliminary Concept) ท าการวางแนวความคิดในการ

ออกแบบและน าเสนองานแบบร่างตามความต้องการของของชุมชน (Style) และการแบ่งพื้นที่การใช้งาน 

(Zoning) ออกเป็นพื้นที่หลัก 3 ส่วน คือ พื้นที่ต้อนรับ ประกอบด้วย ป้ายทางเข้า พื้นที่จัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรมการสรงกู่ รูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการแบบภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ

น่าสนใจ และส่วนสุดท้ายคือ พื้นที่สวนสาธารณะของชุมชน   

3. งานออกแบบร่างขั้นต้น ( Schematic Design ) ก่อนการออกแบบร่างข้างต้น จ าเป็นจะต้อง

ออกแบบโปรแกรมทั้งหมดของพื้นที่ว่ามีกิจกรรมใดบ้างโดยท าการวิเคราะห์จากความต้องการของชุมชน

ร่วมกับการวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่ว่ากิจกรรมใดมีความเหมาะสมและควรจะตั้งอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง และ

แต่ละกิจกรรมต้องการการใช้พื้นที่เท่าไหร่ ซึ่งความต้องการการใช้พื้นที่ก็ท าการวิเคราะห์จากความต้องการ

ของผู้ใช้งานหลักซึ่งก็คือชาวบ้านหัวนาไทย และผู้ใช้งานรองคือชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ภายในต าบลหนองคู

ขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม หลังจากนั้นก็ท าการแบ่งพื้นที่การใช้งานและกิจกรรมของแต่ละ

พื้นที่ท้ังหมดแบบคร่าวๆ เช่น ขนาดของพื้นที่ต้ังอาคารส่วนต้อนรับ โถงต้อนรับ อาคารส่วนจัดนิทรรศการ

ภายในและภายนอก  พื้นที่จัดแสดงภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชุมชน พื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่พักผ่อน 

จากนั้นก าหนดทางเข้าหลัก ทางเข้ารอง เส้นทางสัญจรหลัก เส้นทางการสัญจรย่อย เส้นทางเดินเพื่อเชื่อม

แต่ละพื้นที่เข้าหากันและดูความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่ามีส่วนใดขัดแย้งทั้งขนาดพื้นที่ ที่ตั้งของกิจกรรมต่างๆ 

หรือไม่ จากนั้นจึงน าแบบร่างนี้ไปน าเสนอต่อชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มี ส่วนร่วมในการออกแบบ  

กระบวนการร่างแบบขั้นต้นนี้ จะมีการเขียนภาพทัศนียภาพ เพื่อให้เห็นบรรยากาศของโครงการและเพื่อ

เพิ่มความเข้าใจต่อคนในชุมชนให้มากขึ้น 

4. งานออกแบบขั้นพัฒนา ( Design Development) หลังจากน าเสนอแบบร่างและรับฟังความ

คิดเห็นของชุมชนแล้วจึงเป็นขั้นตอนการพัฒนาแบบร่างให้มีความละเอียดมากขึ้นโดยการเขียน Master 

Plan อย่างละเอียด เช่น การเขียนแบบขยายการใช้พื้นที่ภายในอาคาร และพื้นที่ใช้สอยอื่นภายนอกอาคาร 

รูปด้าน  (Elevation) รูปตัด (Section) เพื่อขยายแบบให้มีความละเอียดมากขึ้น การเขียนภาพมุมสูง 

(Over All ) การเขียนทัศนียภาพ (Perspective Views) และคนทั่วไปสามารถเข้าใจโครงการมากย่ิงขึ้น 
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และการก าหนดการใช้วัสดุพืชพรรณ (Plant Material) และวัสดุ (Material) ที่ใช้ในการออกแบบ การ

จัดท าแบบจ าลอง (Model) เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการที่ละเอียดมากย่ิงขึ้น 

ผลงานการออกแบบ 

แนวความคิดหลักในการออกแบบ ได้น าความโดดเด่นของวัฒนธรรมข้าวและรูปแบบการสานกระ

ติบข้าวมาใช้แนวความคิดหลักในการออกแบบ และถอดรูปแบบของเมล็ดข้าวมาใช้ในการออกแบบ

โครงสร้างอาคารและลวดลายการสานของกระติบข้าวมาเป็นรูปแบบของการวางผัง และใช้ไม้ไผ่เป็น

ส่วนประกอบของตัวอาคารและรายละเอียดประกอบอาคาร ทั้งอาคารต้อนรับ อาคารแสดงนิทรรศการ 

และศาลาพักผ่อนที่อยู่ในโครงการ และการน าลายสร้อยดอกหมากมาออกแบบลายพื้นทางเดิน ลวดลาย

ของลานกิจกรรมส าหรับรองรับงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น ลานพิธีสรงกู่  

 
 

ภาพที่ 5 Master Plan และแนวทางการใชพ้ืชพรรณในโครงการการออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทยโดยการเลือกใช้ไมพ้ื้นถิ่น เช่น 

มะค่า ข่อย ตะโก และการใชพ้ืชสมุนไพร เพื่อให้ชาวบ้านไดเ้ก็บไปใช้ประโยชน์ 

 

  
 

ภาพที่ 6 รูปตัดพื้นที่ศูนย์การเรียนรูบ้า้นหัวนาไทย แสดงพื้นที่อาคารหลักและพื้นที่รอบขา้ง ประกอบดว้ย พื้นทีพ่กัผ่อน พื้นที่ท ากิจกรรม 

ศาลาพักผ่อน อ่านหนังสือ ศาลาแสดงภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น การสานกระตบิข้าว        การทอผา้ และการท าเครือ่งจักสานโดยกลุ่มชาวบ้าน  
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ภาพที่ 7 บรรยากาศภายในโครงการ  
 

  
 

ภาพที่ 8 ภาพขยาย Master Plan และ หุ่นจ าลอง เพื่อแสดงการใช้พื้นทีใ่นรปูแบบ 3 มิติ 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการบรูณาการเรยีนการสอน การบริการทางวชิาการ ซ่ึงมีความจ าเป็นในการท างานวิจยักบัชุมชน เพราะ

ชุมชนได้มีส่วนรว่มในการศึกษาพื้นที่ และความต้องการของตนเอง 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทย

และชุมชนใกล้เคียง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการศึกษาพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหัวนาไทย 

ต าบลหนองคูขาดอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของกู่บ้านหัวนาไทยที่มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า100 ปีและเป็นพื้นที่ศักดิ์ สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ชาวบ้านจาก

หลากหลายหมู่บ้านร่วมกันจัดประเพณีสรงกู่ในทุกวันที่ 6 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี  กู่จึงมีความส าคัญและ

ผูกพันกับชาวบ้านมายาวนานไม่เปล่ียนแปลง จากการส ารวจและสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมก ลุ่มกับ

ชาวบ้านท าให้ทราบความต้องการของชาวบ้านที่จะจัดการพื้นที่บริเวณหนองข่าหนองแวง ให้เป็นเป็นศูนย์

การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียงและใช้ศูนย์การเรียนรู้นี้สืบสานและส่งต่อ

องค์ความรู้จากสู่ลูกหลานสืบต่อไป แนวความคิดในออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน
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และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหัวนาไทย โดยการออกแบบวางผังบริเวณหนองข่าหนองแวง

และพื้นที่โดยรอบ เช่น เส้นทางสัญจรจากหมู่บ้านกับหนองข่าหนองแวงและเส้นทางเชื่อมโยงหนองข่า

หนองแวงกับกู่ ให้เชื่อมโยงพื้นที่ทุกส่วนเข้าด้วยกันและเพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาใช้งานในพื้นที่ได้สะดวก

และเข้าถึงกู่ได้สะดวกขึ้น แนวคิดในการออกแบบคือน าความโดดเด่นของวัฒนธรรมข้าวและรูปแบบการ

สานกระติบข้าวมาใช้เป็นแนวความคิดหลัก การถอดรูปแบบของเมล็ดข้าวมาเป็นโครงสร้างอาคารและใช้

ลวดลายการสานกระติบข้าวมาเป็นรูปแบบของการวางผัง ใช้ไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบของตัวอาคารและ

รายละเอียดประกอบอาคาร ภายในพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนอาคารศูนย์การเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทย โครงสร้างอาคารเน้นการใช้วัสดุพื้นถิ่น เช่น ไม้ไผ่ผสมผสานกับ

โครงสร้างเหล็กเพื่อให้เกิดความแข็งแรง  ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ อาคารส านักงาน ห้องประชุมเล็ก 

ห้องสมุดขนาดเล็ก ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ชุมชน การตั้งบ้านเรือน ประเพณีและกิจกรรมสรงกู่ ภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภูมิทัศน์พื้นถิ่น กลุ่มการผีมือ ส่วนของที่พักผ่อนทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร ห้องน้ า   ห้องเก็บของ พื้นที่ ส่วนของงานระบบภายในอาคารพื้นที่จอดรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน (2) สวนสาธารณะชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่เพื่อการพักผ่อนและ

นันทนาการ พื้นที่ออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ห้องน้ า (3)  ลานเพื่อรองรับกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม โดยโครงการนี้เป็นการออกแบบแนว Concept จากการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและ

ความเหมาะสมเพื่อใช้ในการต่อยอดความคิดและความต้องการของชุมชนให้ออกมาเป็นรูปธรรม และเพื่อ

น าเสนอต่อภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การออกแบบในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานวิชาการ การเรียนการสอนในสถานที่จริงปัญหาจาก

การท างานกับชุมชนคือการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การประชุมกลุ่มจึงมีส่วนส าคัญเพราะชาวบ้านจะร่วม

แสดงความคิดเห็น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของการออกแบบเพื่อชุมชน 
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การออกแบบสื่อเครือข่ายการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก                    
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการออกแบบสื่อเครือข่ายการท่องเท่ียวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่ มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ออกแบบสื่อเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันระบบ

แอนดรอยด์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก และเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอปพลิเคชันระบบ    แอนดรอยด์ 

โดยมีวิธีการศึกษาคือ ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและชุมชนโดยรอบ ข้อมูล

เก่ียวกับหลักการออกแบบแอปพลิเคชัน ทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจสเกล รูปแบบตัวอักษร การใช้ภาพประกอบ หลักการผลิต

วีดิทัศน์ ประเมินสื่อแอปพลิเคชันระบบแอนครอยด์โดยนักออกแบบและนักวิชาการออกแบบจ านวน 5 คน เพื่อน ามา

ปรับแก้ส่วนท่ีบกพร่องและจะน าไปประเมินโดยกลุ่มนักท่องเท่ียวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยใช้ค าถามแบบ

ประมาณค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มโดยบังเอิญจ านวน 60 คน และน าผลมา

วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷)  

 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกด้วยทฤษฎีอิมเมจสเกล      โดย

เปรียบเทียบลักษณะองค์กร พบว่าองค์กรอยู่บนพื้นท่ีสูงภูเขา มีความเป็นธรรมชาติ จึงก าหนดภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงตีนตกในกลุ่มเนเซอรัล (Natural) เลือกกลุ่มบุคลิกย่อยแบบดูสงบสบาย (Peaceful) ใช้สีเขียวและ สีเทา สี

น้ าตาล ในการก าหนดขอบเขตการออกแบบสื่อแอปพลิเคชัน ตามบุคลิกภาพแบบความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สงบเงียบ 

พื้นถ่ินในขุนเขา 

 การประเมินผลความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยรวม มีความเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.24 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.18 หัวข้อท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน าคือการจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ ส่วนผล

ความพึงพอใจของผู้ทดลองพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความเห็นไปในทางเดียวกัน 

ค าส าคัญ: การออกแบบสื่อเครือข่ายการท่องเท่ียว,ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

 

Abstract 

The objectives of this research were to promote Teen Tok Royal Project Development Center tourism, to 

design network media or an Android application system for the Center, and to assess the satisfaction with the 

Android application.  The research methodology was to conduct studies on Teen Tok Royal Project Development 

Center tourism and surrounding communities.  Information about application design principles is based on the theory 

of color image scale, fonts, and using illustrations.  The video production on Android application was evaluated by 
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5 designers and design scholars.  The deficiencies were then revised and evaluated by a group of Teen Tok Royal 

Project Development Center’s tourists. This study used 5-point Likert scale questions. The sample consisted of 60 

individuals which were selected based on accidental sampling. The result was then analyzed by arithmetic mean 

(�̅�) and standard deviation (𝑆. 𝐷) 

 The research found that by analyzing the image of Teen Tok Royal Project Development Center with image 

scaling theory.  From the organization characteristics comparison, it was found that the Center is on a natural high 

area. Therefore the image of Teen Tok Royal Project Development Center is determined to be natural.  Peacefulness 

was a character.  This is done by using green, gray, and brown in the determination on scope of media application 

design according to the completely calm and natural personality of the local mountains. 

 Evaluation of satisfaction was done by the overall design professionals.  The idea at the highest level with 

the average at 4 . 24 and standard deviation at 0 . 18 . The topics recommended by the experts was the screen 

composition. The results showed that the satisfaction was at the high level with the average at 4 .00 and standard 

deviation at 0.04 on the application user ideas were in the same direction.    

Keywords: Designing tourism network media, Teen Tok Royal Project Development Center  

 

บทน า 

  ปัจจุบันส่ือเครือข่ายเป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างใหญ่ มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากมายไว้ทั่วทุกหน

แห่ง  เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง จึงท าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 เสริม

ในการด ารงชีวิตปัจจุบัน จากการที่ได้ศึกษาสถิติของผู้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนใน 19 ประเทศพบว่ากลุ่มคน

ที่มีช่วงอายุ 25–34 ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างประเทศไทยจ านวน 500 คน พบว่ากลุ่มนี้มีสมาร์ทโฟนร้อยละ 

81 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี, 2557( ส่ิงที่ท าให้ทุกคนจากกลุ่มมิล

เลนเนียลเปล่ียนมาใช้สมาร์ทโฟนมากคือ แอปพลิเคชันหรือซอฟท์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถ

กระท าการบางอย่างได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถออนไลน์บนสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ท างานอยู่ภายใต้

ระบบปฏิบัติการตลอดเวลาจนกว่าจะปิดระบบและสามารถดาวน์โหลดได้สะดวกไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสีย

ค่าใช้จ่ายแต่น้อย 

 การท่องเที่ยวน ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศต่างๆ เพื่อน าไปพัฒนาประเทศของ

ตนให้เจริญก้าวหน้า ท าให้ประเทศต่างๆ ทั้งที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาต่างพยายามพัฒนาการท่องเที่ยว

ของตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามา

ท่องเที่ยวยังประเทศของตนมากที่สุด แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเป็นการท่องเที่ยวแบบประเพณี

นิยม (Conventional Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวมุ่งเน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เป็น

หลัก ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 

: 2( ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2524 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ

พื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก และพื้นที่ใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ มึ

ความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งการศึกษาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีน

ตก มีการส่งเสริมในการเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นหลัก อีกทั้งชุมชนพื้นถิ่นเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่พัก

ในลักษณะโฮมสเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตหมู่บ้านแม่ก าปองกับสภาวะแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติ โดยหมู่บ้านแม่ก าปอง มีนักท่องเที่ยวเข้าพักและเย่ียมชมรวมเป็น ชาวไทย จ านวน 3,499 คน 
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ชาวต่างชาติ 13,269 คน รวมทั้งหมด 16,768 คน คิดเป็นรายได้ 2,358,560 บาท (มูลนิธิโครงการ

หลวง, 2555(    

 อย่างไรก็ตามปัญหาของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกที ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก และการเลือกที่ศึกษาข้อมูล (Mobile Search) และ

เดินทางด้วยตนเองมากขึ้น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกนั้น ผู้ศึกษาจึง

สนใจที่ต้องการออกแบบส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชัน เพราะแอปพลิเคชันส าหรับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

สามารถศึกษาข้อมูล โรงแรม บริษัททัวร์ จองที่พักได้ รวมถึงกลุ่ม MICE ที่สามารถจัดท าระบบการ

ลงทะเบียน การช าระเงิน ข้อมูลการประชุม สัมมนา นิทรรศการได้อย่างสะดวกมากขึ้น (วรฤทธิ์ วงรุจินันท์ 

และคณะ, 2556( อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาระประกอบเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอีกต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและชุมชนโดยรอบ 

 2. เพื่อออกแบบส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

 ขอบเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หมู่บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอบเขตเนื้อหา ประวัติความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม การเดินทาง ขอบเขตการออกแบบ

แอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบจ านวน 5 คนใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง และกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 25–34 ปี จ านวน 60 คน ที่

เดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ใช้วิธีสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 วิธีการด าเนินวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ตีนตก โดยการสัมภาษณ์คุณไทยรัฐ สิทธิพานิช ผู้อ านวยการศูนย์ และร้านค้าสถานที่พักในหมู่บ้านแม่ก า

ปอง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการ รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน และการท่องเที่ยว

ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่อื่นๆ โดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์วางภาพลักษณ์

และด าเนินการออกแบบตามแนวคิดความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน โดยใช้ทฤษฎีอิมเมจสเกล 

(Image Scale) ของชิเกโนบุ โคบายาชิ (อ้างใน ทนงศักดิ์ เกติวงศ์, 2555 : 9( เมื่อได้บุคลิกภาพแล้วจึง

น ามาก าหนดสี ตัวอักษร การจัดองค์ประกอบ UI (User Interface) การใช้ภาพประกอบ การใช้

ภาพเคล่ือนไหว เพื่อควบคุมส่ือให้เป็นระบบเดียวกัน ด าเนินการออกแบบแอปพลิเคชัน ออก

แบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) ของลิเคิร์ท (การแปลความหมายการประมาณค่าของ

ลิเคิร์ท, 2557, 10 สิงหาคม 2558( เก็บข้อมูลจากนักออกแบบที่เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับส่ือจ านวน 5 คน 

น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ียเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อปรับปรุงส่ือตาม

ค าแนะน า สุดท้ายน าส่ือแอปพลิเคชันไปประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ทดลอง โดยการสุ่มแบบบังเอิญ
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ใช้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 60 คนโดยใช้แบบประเมินค่า 5 ระดับ และมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  น าข้อมลูสรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา 

 จากศึกษาการท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เริ่มต้นจากงานพัฒนาของโครงการ

หลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละศูนย์ กระแสความนิยมจากภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายท ายัง

สถานที่นี้ และส่ือโซเชียลออนไลน์ต่างๆ ซึ่งโครงการหลวงตีนตกใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทาง เชียงใหม่-สันก าแพง-แม่ออน บนเส้นทางตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว 

เช่น น้ าพุร้อนสันก าแพงถ้ าแม่ออน จนถึงที่ท าการศูนย์ ด้วยสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนกับธรรมชาติและ

การด ารงวิถีชีวิตอยู่อย่างเงียบสงบต อีกทั้งทางโครงการหลวงตีนตกได้พัฒนาสถานที่พักใกล้ธรรมชาติ ล า

ธาร น้ าตก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ศูนย์และบริเวณรอบๆ คุณไทยรัฐ สิทธิพานิช ผู้อ านวยการ

ศูนย์ จึงต้องการน าเสนอให้เห็นภาพธรรมชาติที่ยังคงสภาพอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและ

ร้านอาหาร กาแฟต่างๆ 

 จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้น าแนวคิดมาวางภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยใช้

หลักวิเคราะห์ภาพลักษณ์ด้วยทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจสเกล (Color Image Scale) ของชิเกโนบุ โคบายาชิ 

(Shigenobu Kobayashi) ผลการวิเคราะห์พบว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอยู่ในกลุ่มใหญ่คือเน

เซอรัล (Natural) กลุ่มบุคลิกย่อยแบบดูสงบสบาย (Peaceful) ใช้สีเขียวและ สีเทา สีน้ าตาล ในการ

ก าหนดขอบเขตการออกแบบส่ือแอปพลิเคชัน การออกแบบแอปพลิเคชั่นจะก าหนดการใช้สัญลักษณ์แบบ

ตัดทอนเข้าใจง่าย (Pictogram) การเข้าถึงข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เข้าถึงข้อมูลได้

เป็นขั้นตอนเป็นระดับ การใช้ตัวอักษรหัวข้อรูปแบบลักษณะไม่มีหัวซึ่งให้ความรู้สึกปลอดโปร่งดูสบาย การ

ใช้ภาพประกอบใช้ภาพถ่ายจากสถานที่จริง การผลิตส่ือวีดิทัศน์ใช้การเล่าเรื่องโดยภาพรวมของศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงตีนตก เน้นความเป็นธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบ ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นภาพลักษณ์รวม

ในการออกแบบส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  ผลงานการออกแบบส่ือเครอืข่ายแอปพลิเคชั่น 

 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1879 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

รายการประเมิน (�̅�) (𝑆. 𝐷)   
1. รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 4.20 0.84 

2. พื้นหลังเหมาะสม น่าสนใจ 4.20 0.45 

3. ขนาดของตวัอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าจอ 4.20 0.45 

4. ภาพที่ใช้ประกอบขนาดเหมาะสมกบัหน้าจอ 4.40 0.55 

5. ภาพที่ใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.60 0.89 

6. ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้มีความสวยงาม, ดึงดูด 4.40 0.55 

7. การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอมีความเหมาะสม 3.60 0.55 

8. ความถกูตอ้งในการเชือ่มโยงหน้าแอปพลิเคชัน 4.40 0.55 

9. ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลและการค้นหาขอ้มูล 4.20 0.45 

10. เหมาะสมในการใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 4.20 0.84 

รวม 4.24 0.18 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 
  

สรุปผลการประเมินส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 5 คน จากผู้ที่มีอาชีพเป็นนักออกแบบและนักวิชาการออกแบบส่ือ ผลอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 การออกแบบโดยการใช้ภาพที่ใช้

ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาได้รับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ภาพที่ใช้

ประกอบขนาดเหมาะสม ภาพเคล่ือนไหวที่ใช้มีความสวยงาม มีความถูกต้องในการเชื่อมโยง ตัวอักษร

เหมาะสมต่อการอ่านและหน้าจอ พื้นหลังเหมาะสม มีความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลและการค้นหาข้อมูล 

มีความเหมาะสมในการใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ และการจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอมีความเหมาะสม  
  

รายการประเมิน (�̅�) (𝑆. 𝐷)   
1. รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 3.95 0.75 

2. พื้นหลังเหมาะสม น่าสนใจ 3.92 0.70 

3. ขนาดของตวัอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าจอ 4.00 0.74 

4. ภาพที่ใช้ประกอบขนาดเหมาะสมกบัหน้าจอ 3.95 0.77 

5. ภาพที่ใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.30 0.72 

6. ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้มีความสวยงาม, ดึงดูด 3.95 0.65 

7. การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอมีความเหมาะสม 4.00 0.76 

8. ความถกูตอ้งในการเชือ่มโยงหน้าแอปพลิเคชัน 3.97 0.74 

9. ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลและการค้นหาขอ้มูล 4.00 0.69 

10. เหมาะสมในการใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 4.00 0.71 

รวม 4.00 0.04 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยกลุ่มนักท่องเท่ียวศนูย์พฒันาโครงการหลวงตนีตก 
  

จากตารางผลการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ผลความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานเท่ากับ 0.04 โดยภาพที่ใช้

ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ตัวอักษร

เหมาะสมต่อกับหน้าจอ การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอมีความเหมาะสม มีความรวดเร็วในการโหลด

ข้อมูลและการค้นหาข้อมูล มีความเหมาะสมในการใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ มีความถูกต้องในการ
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เชื่อมโยง ตัวอักษรเหมาะสมอ่านง่าย ภาพที่ใช้ประกอบขนาดเหมาะสม ภาพเคล่ือนไหวที่ใช้มีความ

สวยงาม และพื้นหลังเหมาะสม  
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก พบว่าจาก

การใช้อิมเมจสเกลในการวางภาพลักษณ์หรือก าหนดแนวทางในการออกแบบ ได้บุคลิกภาพแบบเนเซอรัล 

(Natural) ความเป็นธรรมชาติ และมีความสงบเงียบ สบายตามวิถีชีวิตของชุมชนแบบกลุ่มบุคลิกย่อย 

(Peaceful) ใช้สีเขียวและ สีเทา สีน้ าตาล โดยเน้นให้เห็นชุ่มฉ่ าและความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศฤดูฝน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดฤดูกาล ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักออกแบบและนักวิชาการ

ด้านออกแบบมีความพึงพอใจผลการออกแบบส่ือโดยรวมในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มทดลองมีความพึง

พอใจในระดับมาก และสื่อสามารถใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามผลการ

ประเมินการใช้ภาพประกอบส่ือความหมายตรงกับเนื้อหามีระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากภาพประกอบ

ที่ใช้ได้น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน ผนวกกับความชุ่มฉ่ าในฤดูฝนท าให้ธรรมชาติดูเขียวไป

ทั้งหมดมีการชักจูงใจพอสมควร ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจต่ าในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคือการ

เชื่อมโยงหน้าแอปพลิเคชั่นยังมีการสับสน ไม่เป็นระบบเท่าที่ควรผู้ศึกษาจึงได้ท าการปรั บแก้ตาม

ข้อเสนอแนะและพบว่าหลังการด าเนินการท าให้ผลออกมาดีขึ้น ส่วนค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่ าส าหรับกลุ่ม

ทดลองคือพื้นหลังไม่เหมาะสม เนื่องจากพื้นหลังอาจจะไม่มีลวดลาย (Pattern) หรืออาจจะกลมกลืนกับตัว

ภาพประกอบมากเกินไป แต่เนื่องจากผู้ศึกษาต้องการคุมโทนสี และใช้หลักการตามทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจ

สเกล จึงอาจท าให้มีผลกับคนบางกลุ่ม ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

กระบวนการออกแบบส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแนวคิด และวางแผนคุมภาพลักษณง์าน

ออกแบบเพื่อสะท้อนบุคลิกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและชุมชนโดยรอบ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

(2548 : 18( ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนควรค านึงถึงความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่า พวกเขาต้องการเปิดบ้านเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

เย่ียมชมหรือไม่ ถ้าพวกยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ก็ควรชะลอการพัฒนาการท่องเที่ยวไปก่อน 

แต่ถ้าพวกเขามีความพร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ก็จะเป็น

แนวทางพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชักจูงใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จึงได้ใช้ทฤษฎีคัล

เลอร์อิมเมจสเกล พบว่าโครงการหลวงตีนตกอยู่ในกลุ่มเนเซอรอลและพีซฟูแบบเป็นธรรมชาติดูสงบสบาย

ตามวิถีชีวิตชุมชน ใช้โทนสีเขียว สีเทา น้ าตาลเป็นหลัก และเมื่อได้ก็น าแนวทางนี้ไปออกแบบพื้นหลัง ภาพ

สัญลักษณ์ ตัวอักษร การถ่ายภาพ การถ่ายภาพเคล่ือนไหว และการจัดองค์ประกอบทั้งหมด ท่ีเป็นแนวทาง

เดียวกัน วรฤทธิ์ วงรุจินันท์และคณะ (2556( ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สนับสนุน

ภาพลักษณ์ขององค์กรในปัจจุบันเกือบทุกองค์กรมี แอปพิเคชันเป็นของตัวเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ในการบริการขององค์กร จึงท าให้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ย่ิงสะดวกมาก รวดเร็วมาก ลดการ

เดินทางหรือการโทรศัพท์ ย่ิงสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้มาก ส่ือแอปพลิเคชั่น จากการวิจัย โดยศศิ
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พิมพ์ ปิ่นประยูร และคณะ (2558 (แอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ และ

เป็นการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อตอบสนองกิจกรรม

ในชีวิตประจ าวัน ท าให้สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้ดีขึ้น   

การออกแบบส่ือเครือข่ายแอปพิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ผล

ประเมินได้ในระดับมากและมากที่สุดทั้งนี้เพราะในกระบวนการออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบโดยค านึงถึง

หลักการออกแบบการค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริโภคหรือผู้รับสาร หลักการออกแบบ UI (User 

Interface) ที่เป็นปัจจุบัน การวางองค์ประกอบภาพ เนื่องจากการใช้ภาพประกอบและเนื้อหา สามารถ

ดึงดูดความสนใจผู้ทดลองได้ระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเลขคณิต 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  

และผู้เชี่ยวชาญก็ได้รับความพึงพอใจเช่นกัน ค่าเฉล่ียเลขคณิต 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส าคัญของภาพถ่าย ชุมพล พฤธิพงษ์ (2552( ได้กล่าวไว้ว่าเพราะภาพถ่ายเป็น

ภาษาสากลประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพได้ พัฒนาก้าวไกลไปมาก ภาพถ่ายจึงเข้ามามี

บทบาทอย่าง ส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ทั้งยังมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต ต่อแนวคิด สร้าง

ประชามติให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเป็นตัวชี้น าให้คนมีความเห็น ไปในทิศทางเดียวกันกับ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อผู้พบเห็นแล้ว เกิดความรู้สึกหรือ อารมณ์ร่วมได้(ทัศนีย , 

2551, พฤศจิกายน 20( ภาพเป็นส่ือเพื่อให้ข้อมูล (Information) ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่แสดงข้อเท็จจริง

ของส่ิงต่าง ๆ ภาพที่มุ่งเสนอข้อมูลนี้มักมุ่งให้การศึกษา ให้ผู้ดูภาพเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ภาพ

เพื่อให้ข้อมูลนี้ยังรวมไปถึงการใช้ภาพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 

การออกแบบส่ือเครือข่ายแอปพลิเคชันสิ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน คือการจ าแนกประเภทของแอป

พลิเคชันให้ชัดเจน การวางแผนการใช้ UI (User Interface) ให้เหมาะสม รวมทั้งการวางภาพลักษณ์ของ

แต่ละองค์กร โดยการใช้ทฤษฎีคัลเลอร์อิมเมจสเกลมาจับ หรือทฤษฎีอืนๆ ในการออกแบบ ที่อาจจะไม่

เกิดด้วยส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แต่อาจเป็นการรวมในแต่ละส่ิงแล้วมาก าหนดเป็นแนวทางกลุ่มความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงาน โดยแอปพลิเคชันที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถเสริ์ทหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลที่

ต้องการครบถ้วน แต่แอปพลิเคชันจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาดการเขียนข้อมูลภาษา โค้ดต่างๆ ที่ปรับเปล่ียน

ตามยุคสมัยและพัฒนาตามระบบของแอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์ที่ค่อนข้างเป็น Open Source จนสามารถ

ก าหนดการท างานในแอปพลิเคชั่นได้ นอกเหนือจากการออกแบบเพียงอย่างเดียว 
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                                                                     บทคัดย่อ 

การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตสื่อส าหรับส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม ต าบลก้ืดช้าง อ.แม่แตง จ.

เชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพบริบทด้านการท่องเท่ียวของต าบลก้ืดช้าง ออกแบบอัตลักษณ์และผลิตสื่อ

ส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์และประเมินผลการออกแบบสื่อ โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้คือ ศึกษาสภาพบริบทและความต้องการ

สื่อของผู้บริโภคโดยใช้กระบวนการประชุมกลุ่มและเรียงล าดับความส าคัญ เม่ือได้สื่อท่ีครอบคลุมความต้องการและการ

น าไปใช้แล้วในขั้นต่อไปคือ ออกแบบผลิตสื่อและน าไปประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการทางด้าน

สื่อ และนักออกแบบสื่อ น าผลการประเมินมาปรับสื่อให้สมบูรณ์ตามค าแนะน า น าสื่อไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ  

พร้อมท้ังน าไปให้ผู้ใช้สื่อได้รับชมและประเมินความพึงพอใจต่อสื่อท่ีได้ผลิตขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ต าบลก้ืดช้างมี

ศักยภาพความพร้อมเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ โดยน าเสนอประเด็นการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย แต่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวชาวไทยได้

รับทราบมากข้ึน ผลการประเมินผลสื่อส าหรับประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญในการผลิตส่ือ อยู่ในระดับอยู่ในระดับดีมากมี

ค่ามัชฌิมเลขคณิตของสื่อประเภทต่างๆ คือ สื่อป้ายบอกทางสถานท่ีท่องเท่ียว ค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.32 ส่วน  

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 สื่อประเภทแผ่นพับแผนท่ีการท่องเท่ียว ค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.23 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  เท่ากับ 0.56  หนังสือคู่มือการท่องเท่ียว  ค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.59  สื่อประเภทโซเชียลมีเดียค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 สื่อวีดีทัศน์ค่ามัชฌิม

เลขคณิตเท่ากับ 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 กลุ่มสมาชิกชมรมผู้ประกอบการท่องเท่ียว ต าบลก้ืดช้าง มี

ความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในระดับดีมากมาก คือมี  ความพอใจต่อสื่อป้ายบอกทางสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอันดับหนึ่ง ค่า

มัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49สื่อประเภทโซเชียลมีเดีย ความพึงพอใจสูงอยู่ในล าดับ

รองลงมามากค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.68ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.58 สื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือแผน

ท่ีแนะน าการท่องเท่ียว) ความพึงพอใจสูงอยู่ในล าดับท่ีสามค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.50 ส่วนสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ความพึงพอใจสูงอยู่ในล าดับท่ีสี่ค่ามัชฌิมเลขคณิต  เท่ากับ 4.60 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 และอันดับสุดท้ายคือสื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่ง       

ท่องเท่ียว) ค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตสื่อ

ส าหรับ ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม ต าบลก้ืด ช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงเป็นสื่อท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้

ตามวัตถุประสงค์ได้ 

ค าส าคญั: การออกแบบอัตลักษณ์ สือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วม ต าบลก้ืดช้าง จังหวัดเชียงใหม่ 
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Abstract 

Identity design and media production for tourism promotion and participatory, Kuet Chang district.  Mae 

Taeng, Chiang Mai. The purpose is to study the context of tourism in Kuet Chang district. Design and production, 

media and public relations for the evaluation of the design. The study method is as follows: Study context and needs 

of media consumers by the group conference process and priorities.  When the media cover the needs and already 

been used. The next step is media design and production and be evaluated by experts. Which consists of scholars, 

media professionals.  And media designer, the results were evaluated according to the instructions to complete the 

upgrade media. Remove the media to publicize the various channels. Along with the media to allow users to watch 

and assess their satisfaction with the media has produced. The findings are summarized below: Kuet Chang district, 

as a potential tourist attraction. The present issue of adventure tourism. But more in terms of community participation 

in the conservation of the environment and publicity to encourage more tourists to Thailand has been 

known.Evaluation of media relations specialist in media production is a very good level.  There is the arithmetic 

mean of the media; Media signs for tourist attractions.  Arithmetic mean, standard deviation 4 . 32  0 . 6 5  Media 

leaflets tour map.   Arithmetic mean of 4.23 standard deviation 0.56 travel guide books. Arithmetic mean of 4.34 

standard deviation was 0.59 Media Social Media arithmetic mean of 4.34 standard deviation was 0.59 with video 

arithmetic mean of 4.30 and standard deviation of 0.56.Group members of tour operators in Kuet Chang district 

are satisfied with the media in a very good level.  Delighted with the media navigation number one tourist attractions. 

Arithmetic mean of 4.69 standard deviation 0.49 Media social media. High satisfaction in that order, followed by 

a lot of arithmetic. Standard deviation 4.68 0.58 Media publications.  (Books, maps, travel guides), high customer 

satisfaction in three consecutive arithmetic mean of 4.67 and standard deviation  of 0.50 parts lessons and video 

to promote tourism. High customer satisfaction in the fourth arithmetic mean is 4.60 standard deviation was 0.52 

and the final ranking is a media publications. (PR tourist brochures) arithmetic mean 4.32 standard deviation of 

0.66. Identity design and production of media for promotion of tourism and participatory Kuet Chang district Mae 

Taeng, Chiang Mai. It is a quality media can be used for such purposes. 

 Keywords: Identity Design, Media Tourism Promotion, Tumbon Keudchang. 

 

                                                              บทน า 

       ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยูห่่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 64 กิโลเมตร มีประชากร 

ประมาณ 1,500 คนมีทั้งคนพื้นเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ ภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบ มีน้ าแม่แตงไหลผ่าน

กลางหมู่บ้าน จะมีเกาะแก่งที่สวยงามเรียกว่า “แก่งกื้ด” เนื่องจากภูมิประเทศมีธรรมชาติที่สวยงาม มีปาง

ช้างหรือศูนย์ ฝึกและเล้ียงช้างหลายแห่ง จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กีฬา นิเวศน์และ

อนุรักษ์ ทางธรรมชาติ หลากหลายรูปแบบ แต่ในด้านการเดินทางไปท่องเที่ยวกลับประสบปัญหา 

นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยว ต าแหน่งและสถานที่ เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว ขาดส่ือที่จะ

ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติ จึงได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ท าการ

วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการข้อมูลส าหรับ การวางแผนท่องเที่ยวแล้วเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนออกแบบจัดท าส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง พบว่ามีความ

แตกต่างกันทั้งในพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ตลอดจน ข้อมูลที่ต้องการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และข้อมูลท่ีต้องการเพื่อการวางแผนการท่องเท่ียว 

หัวข้อ นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

1. พฤติกรรมการท่องเที่ยว เที่ยวในช่วงวันหยุด เทศกาล เที่ยวตลอดทั้งปี ตามวันหยุดของแต่ละโซน 

2. วัตถุประสงค์ของการเที่ยว พักผ่อน หาประสบการณ์ , ผจญภัย 

3. วิธกีารเดินทาง หาข้อมูล เดินทางเองโดยรถส่วนตัว หาข้อมูล ใช้บริการบริษัททัวร์ 

4. ข้อมูลที่ต้องการเพื่อการท่องเที่ยว 

    )ส่ือประชาสัมพันธ์(  

แผนที่ )บอกต าแหน่ง , ระยะทาง( 

ป้ายบอกทาง แนะน าแหล่งท่องเที่ยว 

คู่มือการท่องเที่ยว 

เว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว 

เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการท่องเที่ยว 

วีดีทัศน์กิจกรรมท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ 

เว็บไซต์บริษัททัวร์ที่ให้บริการ 

 

      จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า  การสร้างสรรค์ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน มีความส าคัญย่ิงต่อชุมชน 

โดย ข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ือจะต้องสอดคล้อง เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจและการพึ่งพาของคนในชุมชน    ให้เกิดความสามัคคี

สร้างรายได้ร่วมกัน     ด าเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียงในชุมชน ท าให้เกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็งไม่เอาเปรียบและ

อยู่ในชุมชนอย่างย่ังยืนต่อๆ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการโครงการเพื่อออกแบบส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย 

        1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทด้านการท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง 

        2. เพื่อออกแบบอัตลักษณ์และผลิตส่ือส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง 

3.  เพื่อประเมินผลการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง 

        

                      กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด าเนินการวิจัย 

       การก าหนดแนวความคิดในการออกแบบส่ือส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากส่ือประเภทต่าง 

ๆ อันได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทแผ่นพับ หนังสือ ส่ือวีดีทัศน์ ส่ือเว็บไซต์และป้ายสัญลักษณ์ มีความ

แตกต่างกันทั้งในแต่ละประเภทของส่ือที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน อีกทั้งการใช้งานของส่ือแต่ละ

ประเภทก็ยังมีความแตกต่างกัน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของส่ือที่ใช้แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันมาก 

ดังนั้นถือได้ว่าการใช้ส่ือจะต้องมีความครอบคลุมและสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

กว้างขวาง สามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา  แต่ในการออกแบบส่ือจ าเป็นต้องมี

กรอบแนวคิดและแนวทางในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการออกแบบ อันได้แก่

การควบคุมกลุ่มโทนสีของแต่ละชิ้นงาน การใช้ภาพประกอบ การใช้รูปแบบของตัวอักษร ลักษณะรูปแบบ

ของการจัดวางภาพกราฟฟิกและตัวอักษรจะต้องไม่มีความขัดแย้งกัน เพื่อเป็นการควบคุมให้ส่ือทุกชนิด

และประเภท ไม่ว่าจะถูกใช้งานเป็นชุดหรือแยกการใช้งานในแต่ละประเภท มีความเป็นเอกลักษณ์และมี

ความงาม ผสมผสาน กลมกลืนและเป็นรูปแบบเดียวกัน  แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบอัตลักษณ์และ

การผลิตส่ือส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ชุดนี้จึงใช้ทฤษฎี Color Image Scale เป็นกรอบ

ในการท างานดังที่กล่าว 

       การใช้ Color Image Scale Template เพื่อวิเคราะห์การใช้สีในการออกแบบส่ือชุดนี้ได้เลือกใช้สีใน

กลุ่มของ  Natural หรือธรรมชาติ จะเป็นการผสมผสานระหว่างสีในโทนเย็นและสีในโทนร้อน แต่เมื่อ

พิจารณาจากแกนใน  ตารางสี จะเห็นว่ากลุ่มสี Natural จะอยู่ค่อนไปในทางที่ดูอ่อนโยนหรือถูกผสมด้วยสี
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ขาว ซึ่งจะท าให้สีในกลุ่มนี้จะ ให้ความรู้สึกต่อผู้ชมรู้สึกถึงความสนิทสนม คุ้นเคย ดึงดูดและแสดงออกถึง
ความมีน้ าใจมีน้ าใจ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยและเอกลักษณ์ของคนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย มีวิถีชีวิตที่

อยู่ร่วมกับความเป็นธรรมชาติ คนในชุมชนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่มีนิสัยอบอุ่น อ่อนโยน ความมี

น้ าใจ อัธยาศัยไมตรี ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน คู่สีผสมที่เลือกใช้ในกลุ่มของ Natural หรือธรรมชาติ จะ

เลือกใช้กลุ่มสี Plain คือ แสดงออกถึงความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ที่เรียบง่าย สมถะ และคู่สีผสมท่ีใช้มีดังนี้ 

 

             R 103, G 123, B 133                   R 254, G 197, B 133                     R 186, G 217, B 118 

     ส่วนรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบส่ือ คือ 

 ตัวอักษรบรรยายประกอบส่ือใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH Sarabun New 

 ตัวอักษรจัดท าป้ายบอกทางใช้ตัวอักษรรูปแบบ Sarun´ s ThangLuang 

   รูปแบบของการจัดวางภาพและตัวอักษร คือใช้การจัดวางแบบ Windows และ การจัดวางแบบ 

Mondrian 

       การออกแบบอัตลักษณ์และตราสัญลักษณ์มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ การลงพื้นที่เก็บรวบรวม

ข้อมูล  ของต าบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับประวัติ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่

ของคนในชุมชน  แหล่งท่องเที่ยวและพบปะชาวบ้านในพื้นที่ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 

หน่วยงานในชุมชน  เพื่อสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อน าข้อมูลมาใช้

ในการออกแบบส่ือ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงการการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตัวแทนหน่วยงานและชมรมผู้ประกอบการ ต าบลกื้ดช้าง 

115                                     ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 

      

 รูปที่ 1 แสดงการการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลตัวแทนหน่วยงานและชมรมผู้ประกอบการ ต าบลก้ืดช้าง 

 1. การออกแบบตราสัญลักษณ์ น ากรอบแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์มาบูรณา

การเข้ากับการเรียน การสอนในสาขาวิชาออกแบบส่ือสาร โดยน าไปใช้เป็นโจทย์ในการมอบหมายงาน

ให้กับนักศึกษาใช้ในการฝึกปฏิบัติในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรายวิชาการออกแบบอัต
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ลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ท าการคัดเลือกตราสัญลักษณ์มีสามารถส่ือความหมายเป็นตัวแทน

ขององค์กรได้มี มีความสวยงาม น ามาจัดท า ต้นแบบตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผลงานการออกแบบของนักศึกษาใชใ้นการฝึกปฏิบัติในรายวิชา การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร  

(Corporate Identity) 

       น าตราสัญลักษณ์ไปท าประชาพิจารณ์เพื่อคัดเลือกกับตัวแทนชาวบ้าน นักท่องเที่ยว สถานประกอบ

การณ์และหน่วยงานของต าบลกื้ดช้าง โลโก้ที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนแล้วจะน าไปใช้ในการออกแบบ

ส่ืออื่น ๆ ต่อไป 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 3 น าตราสญัลักษณ์ที่พัฒนามาท าประชาพิจารณ์กับตัวแทนชาวบ้านต าบลก้ืดช้าง ตราที่ถูกเลือกจะถูกน าไปใชง้าน

ต่อไป 

 

      2. การออกแบบระบบป้ายบอกทางแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน ท าการประชุมร่วมกับตัวแทน      

ชาวบ้าน ตัวแทนนักท่องเที่ยว ตัวแทนผู้ประกอบการ หน่วยงานในพื้นที่สอบถามสภาพปัญหา ก าหนดจุด

หรือ   สถานที่ที่ต้องการป้ายบอกทาง ตรวจสอบระยะทางจากจุดป้ายบอกทางถึงสถานที่ท่องเที่ยว ท าการ

ออกแบบป้าย สัญลักษณ์บอกทางสถานที่ท่องเที่ยว ตามข้อมูลและก าหนดต าแหน่งของจุดที่ติดต้ังป้ายบอก

ทาง ด าเนินการจัดท า ป้ายบอกทาง ส่งมอบป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งมอบค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง ให้กับตัวแทนของชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการในชุมชน ไป

ด าเนินการติดตั้งป้ายบอกทางแหล่ง ท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
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รูปที่ 4 ประชุมตัวแทนชุมชนเพือ่ก าหนดจุดป้ายบอกการท่องเท่ียว ท าการออกแบบ จัดท า ส่งมอบให้กับชุมชน

ด าเนนิการติดตั้ง 

       3. การออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย  

         3.1 ส่ิงพิมพ์ชิ้นเดียวแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวแผนที่แสดงสถานที่         

ท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง ภาพประกอบ ประเภทกิจกรรม ชื่อสถานประกอบการ ต าแหน่งที่ตั้ง ระยะทาง 

พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเว็บไซต์ของสถานประกอบการ  

          3.2 ส่ิงพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มหนังสือคู่มือท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง เชียงใหม่ เพื่อ

การ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กลุ่มแผนที่แสดง

สถานที่ท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง ภาพประกอบ ประเภทกิจกรรมท่องเที่ยว และรายละเอียดที่ส าคัญของ

แหล่งท่องเที่ยว  

        3.3 การออกแบบและผลิตส่ือวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต าบลกื้ดช้าง ส่ือวีดีทัศน์จะให้

รายละเอียด ของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงผจญภัย ภาพประกอบกับเสียงดนตรีที่เร้าใจ 

การเดินเรื่องตัดต่อให้กระชับ ฉับไว ซ้ า ๆ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื้อเรื่องมี

ความยาวทั้งสิ้น 3 นาที  

      3.4 การออกแบบส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวต าบลกื้ดช้าง ส่ือ

โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะโพสต์รูปภาพหรือข้อความเพื่อแสดงความ

ประทับใจ หรือ เพื่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยว  

 

 
 

รูปที่ 5 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ชิ้นเดียว  แผ่นพับแผนท่ีท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ต าบลก้ืดช้าง อ าเภอแม่แตง เชียงใหม่ 
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รูปที่ 6 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่ม  หนังสือคู่มือท่องเท่ียวเชิงผจญภัย กื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง เชียงใหม่ 

 

 

 

                         รูปที่ 7 การออกแบบและผลิตส่ือวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ต าบลกื้ดชา้ง 

 

 

รูปที่ 7 การออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศนเ์พื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ต าบลก้ืดช้าง 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

รูปที่ 8 การออกแบบสื่อสังคมออนไลน ์Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว ต าบลก้ืดช้าง 

 การประเมินประสิทธิภาพของส่ือประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่มคือ 

      1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและผลิตส่ือผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ          

นักวิชาการ ทางด้านการส่ือสารและการส่ือสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมิน

ส่ือใน ด้านต่างๆ เช่น ความเหมาะสมด้านเนื้อหาความถูกต้องตามหลักการผลิต ความสามารถจูงใจ 

จ านวน 5 คน   

        2. กลุ่มตัวแทนชาวบ้านนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต าบลกื้ดช้าง เป็นผู้ใช้ส่ือ เป็นกลุ่ม

ที่ระบุความต้องการส่ือการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เพื่อประมาณค่าความพอใจของส่ือที่ได้

ออกแบบและผลิตขึ้น ให้ตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน นักท่องเที่ยว ชมรม

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและตัวแทนหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในต าบลกื้ดช้าง จ านวน 40คน 
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สรุปผลการวิจัย 

     โครงงานงานวิจัยทางศิลปะนี้มุ่งไปที่การพัฒนาและผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวและ

บุคคล ทั่วไปเพื่อให้ความรู้และชักจูงใจเดินทางมาเที่ยวต าบลกื้ดช้าง กระบวนการผลิตส่ือได้ประเมิน

ประสิทธิภาพโดยผู้ เชีย่วชาญ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตส่ือ ผลการประเมินสื่อสรุปได้ดังนี้   

   

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบส่ือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1. ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์  ) แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว) 4.23 0.56 

2. ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์  ) หนังสือแผนที่แนะน าการท่องเที่ยว( 4.34 0.59 

3. ส่ือประเภทป้ายบอกทาง แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน 4.32 0.65 

4. ส่ือประเภทวีดทิัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.30 0.56 

5. ส่ือประเภทโซเชียลมีเดีย 4.34 0.59 

        

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าการปรับปรุงในการพัฒนาส่ือดังนี้คือ แผ่นพับปรับเปล่ียนขนาดตัวอักษร

ให้ใหญ่ขึ้น หนังสือแผนที่แนะน าการท่องเที่ยวที่อยู่ขององค์กรเล็กและบางการจัดวางภาพดูกระจาย    

สุดท้ายคือ ส่ือประเภทวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญแนะน าควรปรับปรุงมุมกล้องแบบ OS 

บ้าง เพื่อแทนสายตาผู้ชมถ่ายระยะใกล้เพื่อเห็นรายละเอียด จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อส่ือเพื่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นั้นเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญให้

การยอมรับ และเห็นด้วยในระดับดีมาก  

       ความพึงใจต่อส่ือของกลุ่มตัวแทนชาวบ้านนักท่องเที่ยว ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงาน

องค์กรในต าบลกื้ดช้าง ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน เป็นชาย 24 คนคิดเป็นร้อยละ 60 หญิง

จ านวน 16 คน คิด เป็นร้อยละ 40 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนมากที่สุดระหว่าง 31-50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ75 ของผู้ตอบ แบบสอบถาม ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อในการประชาสัมพันธ์สรุป

ได้ดังนี้คือ  

ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจต่อสื่อแต่ละประเภทของผู้ใช้สื่อ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ กลุ่มตัวแทนชาวบา้น นกัท่องเที่ยว ชมรมผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว หนว่ยงานองค์กรในต าบลกื้ดช้าง 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1. ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์  ) แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว) 4.32 0.66 

2. ส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์  ) หนังสือแผนที่แนะน าการท่องเที่ยว( 4.67 0.50 

3. ส่ือประเภทป้ายบอกทาง แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน 4.69 0.49 

4. ส่ือประเภทวีดทิัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.60 0.52 

5. ส่ือประเภทโซเชียลมีเดีย 4.68 0.58 

       

 เมื่อจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของส่ือของกลุ่มสมาชิกชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวต าบลกื้

ดช้าง พบว่ามีความพึงพอใจต่อส่ือป้ายบอกทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง อันดับ 2 

คือส่ือโซเชียลมีเดีย อันดับ 3 คือ ส่ือหนังสือแผนที่แนะน าการท่องเที่ยวและผู้ใช้ส่ือมีความพึงพอใจต่อสื่อ

ในระดับดีทุก ๆ ส่ือ 
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                                                 กิตติกรรมประกาศ 

       โครงงานวิจัยทางศิลปะเรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตส่ือส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ต าบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงย่ิงจาก 

ชาวบ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานราชการของต าบลกื้ดช้างที่ได้กรุณาให้

ข้อมูล ค าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบ แก้ไข ข้อบกพร่องทุกขั้นตอนของการด าเนินการโครงการ คณะ

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกสามมิติ น าเสนอดว้ยเทคนิค 

แบบจ าลองโฮโลแกรมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

สิริกานต์ มีธัญญากร* และณัฐพงษ์ สรรพพิทยา 

 The Designing of 3D Infographic Hologram for Chiang Mai National Museum 

Sirikan Meethunyakorn*, Nuttapong sappapittaya  

    

สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยโครงการการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกสามมิติน าเสนอด้วยเทคนิคแบบจ าลองโฮโลแกรมของ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุ 10 – 15 ปี ได้ท าการออกแบบสื่อแอนิเมชั่นจ านวน 1 เรื่อง ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ คือ 

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภันฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ข้อมูลเก่ียวกับมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ข้อมูลเก่ียวกับ

กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบโฮโลแกรม โปรแกรมในการผลิตโฮโลแกรม เม่ือได้ศึกษาข้อมูล

ครบถ้วน จึงวางแนวคิดในการออกแบบและได้ด าเนินการจัดท าแบบร่างด้วยมือจ านวน 2 แบบ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

เลือก 1 แบบ อาจารย์ท่ีปรึกษาสรุปเลือกแบบร่างสื่อแอนิเมชั่นแบบท่ี 2 จัดท าแบบร่างท่ีสมบูรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ และ

น าแบบร่างท่ีสมบูรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์มาจัดท าแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับแบบปลายปิดและปลายเปิดเพื่อให้

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินค่า และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

( S.D. ) ส่วนข้อแนะน าของผู้ประเมินใช้วธีิการรวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดในการท าสื่อโฮโลแก

รมให้สมบูรณ์ย่ิงๆขึ้นไป 

 สรุปผลความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อแอนิเมชั่นจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากบั 4.3 คะแนน ซึ่งอยู่ใน

ระดับพอใจมากท่ีสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.38 แสดงว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มี

ความเห็นไปทางเดียวกัน 

ค าส าคัญ: โฮโลแกรม มนุษย์ยุคหิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

Abstract 

         The purpose of this research project was to promote the tourism for Chiang Mai National Museum with the 

target group of 10-15 years people by designing an animation media. This research was conducted by the 

methodology of gathering information about Chiang Mai National Museum, prehistoric human beings, the target 

group, hologram design concepts and theories and program for producing the hologram. When all necessary 

information was gathered, the researcher conceptualized the design framework and prepared two drafts which were 

then submitted for advisor’s selection. An advisor chose animation model 2. Then, the researcher made the complete 

work with computer and prepared 5-rating scale, open-ended, closed-ended questionnaire to ask for five experts’ 

opinions and evaluation. Data collected were then analyzed through mean (x̄ ) and standard deviation (S.D.). The 

experts’ recommendations were gathered and classified for extending the production of hologram in the future.  

In terms of the users’ opinions towards the developed 3D infographics, the users had highest level of 

satisfaction (x̄ ) = 4.3, S.D. = 0.38, suggesting that experts mostly had consistent opinions.   

Keywords: Hologram, Chiang Mai National Museum, Prehistoric human beings 
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บทน า 

  ในปัจจุบันในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑชาติพันธุ์วิทยาและศูนย์กลาง

การศึกษา การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบนหรือที่

เรียกมาแต่โบราณว่าเมืองล้านนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดย

อยู่ในความดูแลของกลมศิลปากร หลังจากการจัดแสดงเป็นที่แล้วเสร็จ กรมศิลปากรได้กราบบังคมทูลเชิญ

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด

อาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516  

 ซึ่งในพิพิธภันฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้นมีรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลายเพื่อบอก

ข้อมูลของส่ิงต่างๆภายในพิพิธภันฑให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้ มีทั้งข้อมูลที่อยู่บนกระดานบอร์ด ภาพวาด 

รูปปั้นและส่ือคอมพิวเตอร์ ซึ่งในแต่ละส่ือนั้นมีน่าสนใจมากในอดีต แต่ในปัจจุบันกลับไม่ เป็นที่น่าสนใจ

ของคนในยุคนี้ ดังนั้นพิพิธภัณฑจึงได้มีโครงการปรับปรุงอาคารและส่ือการน าเสนอข้อมูลให้มีความ

ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม   

 โฮโลแกรมถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า โฮโลกราฟี (Holography) โดยโฮโลกราฟีเป็น

เทคนิคที่ช่วยให้แสงกระจายจากวัตถุที่จะบันทึกและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้ปรากฏเป็นวัตถุอยู่ใน

ต าแหน่งเดิมเมื่อเทียบกับการบันทึก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต าแหน่งและทิศทางของระบบการมองเห็น

เป็นไปอย่างถูกต้องเหมือนกับว่าวัตถุก็ยังคงเป็นปัจจุบันจึงท าให้ภาพที่บันทึกปรากฏเป็นสามมิติโฮโลแก

รม 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารระยะไกลระหว่างบุคคลต้นทางและ

ปลายทางที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัว โฮโลแกรมแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 

ประเภท คือ white-light hologram ซึ่งภาพโฮโลแกรมที่บันทึกนั้น สามารถมองเห็นได้ด้วยการส่องสว่าง 

ด้วยแสงสว่างจากธรรมชาติ และอีกประเภทหนึ่งคือ ภาพโฮโลแกรม ที่ต้องถูกส่องสว่างด้วยแสงเลเซอร์ 

หรือแสงที่มีสภาพหน้าคล่ืนสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง ถึงจะมองเห็นภาพ 3 มิติได้ โฮโล -แกรม ได้ถูก

คิดค้นขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 โดย ดร.เดนนิส กาเบอร์ (Dennis Gabor, 1900-1979) วิศวกร

ไฟฟ้าชาวฮังการี โดยกาเบอร์ได้ค้นพบหลักการของโฮโลกราฟีโดยบังเอิญ ในระหว่างที่พัฒนาปรับปรุง

คุณภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่บริษัท British Thomson-Houston ที่เมือง Rugby ประเทศ

อังกฤษ จากการค้นพบนี้ กาเบอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ. 1971 ต่อมาได้มีการพัฒนา

และเริ่มน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย หลังจาก 5 ที่ได้มีการคิดค้นเลเซอร์ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1960 และ

ได้มีการน าเอาเลเซอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ในปี ค.ศ.1964 โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ E.Leith และ J.Upatniks 

แห่งห้องปฏิบัติการทางเลเซอร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี 

Holography โดยใช้คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ ท าให้สามารถแสดงรูปภาพ ที่มีความลึก ความกว้าง และ

เปลี่ยนแปลงได้ตามมุมมอง นับจากนั้นโฮโลแกรมได้ถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง 

 จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันและการก้าวหน้าทางการติดต่อส่ือสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน 

ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์น าเสนอภาพวัตถุ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีโฮโลกราฟิก รวมถึงการพัฒนา

กระบวนการถ่ายภาพวัตถุโบราณส าหรับการน าเสนอในรูปแบบโฮโลกราฟิกที่เป็นภาพในลักษณะ 3 มิติ

ลอยตัว และพัฒนาระบบที่รวบรวมเอาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการแสดงผลผ่านโฮโลกราฟิกมาท างาน

ร่วมกันและน าไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ในส่วนของมนุษย์ยุคหินให้กับพิพิธภัณฑสถาน



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1894 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

แห่งชาติเชียงใหม่ ซึ่งเดิมส่วนจัดแสดงที่ 1 ภูมิหลังแผ่นดินล้านนาก่อนพุทธศักราช 1839 ในส่วนการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการให้ข้อมูลในเรื่องของเครื่องมือต่างๆในยุคหิน ซึ่งมีเพียง

เครื่องมือและรูปวาดประกอบ 2 – 3 ภาพเท่านั้น ท าในส่วนจัดแสดงในส่วนนี้ขาดความน่าสนใจลง 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบส่ือแอนิเมชั่นสามมิติเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินน าเสนอด้วยเทคนิค

โฮโลแกรม ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักนักเรียนอายุ 10 - 15 ปี ดูเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่ม

นักเรียนที่ทางโรงเรียนมักจะพามาทัศนศึกษา หากมีการน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะสามารถ

ดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาสนใจได้โดยง่าย โดยจะเสนอในส่วนพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ส่วนจัดแสดงที่ 1 ภูมิหลังแผ่นดินล้านนาก่อนพุทธศักราช 1839 ในส่วนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด าเนินการวิจัย 

  1. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

  - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ พิพิธภันฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ข้อมูลมนุษย์สมัยก่อน 

   ประวัติศาสตร์ 

  - รวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ 

  - วิเคาระห์ข้อมูลเพื่อด าเนินการออกแบบ  

 

  

 
รูปที่ 1 แสดงภาพตัวละคร 
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  - คิดบทภาพยนตร์ในลักษณะของบทภาพ (storyboard)  

 

 
รูปที่ 2 แสดงภาพ storyboard 

 

  - ผลิตงานแอนิเมชั่น 

 

 
  

รูปที่ 3 แสดงภาพการอนิเมทโมเดล 

 

  - ล าดับภาพและเสียง 

  - น าเสนอผลงานแก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่ือ  

  - น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  

  - สรุปผลการด าเนินงาน 

  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1896 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ การหาค่าเฉล่ีย (x ), ร้อยละ (%), ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

(S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

  ออกแบบแอนิเมชั่น จ านวน 1 เรื่อง ขนาด 1024x768 pixel ความยาว 3 นาที โดยมีกระบวนการ

จาก การออกแบบเนื้อเรื่อง ออกแบบคาแร็คเตอร์ ออกแบบสตอรี่บอร์ด และน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน  

 

รูปที่ 4  แสดงภาพเม่ือฉายในโฮโลแกรม 

 

 
รูปที่ 5 แสดงภาพเม่ือฉายในโฮโลแกรม 
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รูปที่ 6 แสดงภาพเมื่อฉายในโฮโลแกรมท่ีพิพิธภันฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

 
รูปที่ 7 แสดงภาพเมื่อฉายในโฮโลแกรมท่ีพิพิธภันฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ  

 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่ือแอนิเมชั่น ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะประกอบไปด้วย โปรแกรมเมอร์ นัก

ออกแบบ อาจารย์ทางมัลติมีเดีย ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินส่ือในด้านต่างๆ เช่น ความ

เหมาะสมทางด้านเนื้อหา เสียงประกอบ การล าดับภาพ การจัดองค์ประกอบ ส่ือความหมายได้ชัดเจน 

จ านวน 5 คน 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรใส่รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในแต่ละจุด รวมไปถึงคลิปเสียงบรรยาย 

2. ควรขยายผลไปยังสถานที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวมากขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะแยกผลการสรุปออกเป็น 4 มิติ คือ ด้านเนื้อเรื่อง ด้านการ

ออกแบบตัวละครและฉาก ด้านการออกแบบการเคล่ือนไหวของภาพ ด้านการตัดต่อภาพและเสียง และ 

ด้านการฉายภาพบนวัตถุโดยมีค่าระดับความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้

ส่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นส่ือที่ช่วยส่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเย่ียมชม โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินส่ือนี้ให้

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อส่ือ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินส่ือทั้งหมดมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก และ ผลสัมฤทธิ์ทางการดูส่ือก่อนและหลังด้วยส่ือโฮโลแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินสื่อนี้ใหค้วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ซึ่งทั้งหมด 4 มิตินั้นผู้วิจัยสามารถสรุปทั้งหมด 

 ได้ว่า ส่ือแอนิมชั่นสามมิติน าเสนอด้วยเทคนิคแบบจ าลองโฮโลแกรมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่ นี้มีความเหมาะสมมากที่จะน าไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้น 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

𝒙  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

ด้านการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกสามมิติน าเสนอด้วยเทคนิคแบบจ าลองโฮโลแกรมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่ 

1 . ด้านเนื้อเรื่อง 

ความเข้าใจในเนื้อเรือ่ง 4.6 0.55 

ระยะเวลาการด าเนินเรือ่ง 4.6 0.55 

ความเหมาะสมเนื้อเรื่องกบัสถานที่ฉาย 4.2 0.45 

2 . ด้านการออกแบบตัวละครและฉาก 

การออกแบบตัวละคร 4.2 0.45 

การเลือกใช้โทนสี 4.2 0.45 

การใช้รูปแบบกราฟกิ 4.2 0.45 

3. ด้านการออกแบบการเคล่ือนไหวของภาพ 

การจดัองค์ประกอบของภาพ 4.8 0.45 

การจดัวางระยะภาพ 4.4 0.55 

การเคลื่อนไหวของภาพ 4 0 

การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3.6 0.55 

4. ด้านการตัดต่อภาพและเสียง 

การเชื่อมตอ่ของภาพ 4.8 0.45 

การจดัเรยีงล าดับของภาพ 4.4 0.55 

ดนตรีประกอบ 4 0 

เสียงพากษ ์ 3.6 0.55 

5. ด้านการฉายภาพบนวัตถุ 

ความเหมาะสมของวัตถุที่ฉาย 4.2 0.45 

ความคมชัดของภาพที่ฉาย 4 0 

6. ด้านการใช้สื่อส่งเสริมการท่องเทีย่วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ส่ือสามารถสร้างความประทับใจ 4.6 0.55 

ความเป็นไปได้ในการใช้เป็นส่ือส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 4.8 0.45 

7. ด้านความพึงพอใจต่อสื่อ 

ท่านมีความพึงพอใจต่อส่ือโดยรวม 4.2 0.45 

8.  ผลสัมฤทธ์ิทางการดูสื่อก่อนและหลังด้วยสื่อโฮโลแกรม 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับมนุษย์ยุคหินก่อนดูส่ือ 4 0 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับมนุษย์ยุคหินหลังดูส่ือ 4.6 0.55 

รวม 4.3 0.38 
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จากตารางผลรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินสื่อแอนิมชั่นสามมิติน าเสนอด้วยเทคนิคแบบ

จ าลองโฮโลแกรมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สรุปได้ว่ามีค่าเฉล่ีย (x̄ ) เท่ากับ 4.3 คะแนน ซึ่ง

อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.38 แสดงว่าความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกัน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการออกแบบส่ือแอนนิเมชั่นสามมิติเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินน าเสนอด้วยเทคนิคโฮโลแกรม ได้

ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องมาจากการได้รับข้อคิดเห็นค าปรึกษา รวมท้ังแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้

จากหลายสถานที่ ตลอดจนถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดว้ยความอนุเคราะห์สนับสนุน คณะผู้วิจัยจึงขอก

ราบขอบพระคุณและยกความดี มอบให้แก่บุคคลต่อไปนี้ คณะท างานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลติดต่อประสานงาน แนะน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับให้แก่

คณะผู้วิจัย รวมท้ังเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแสดงโฮโลแกรม คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ 

โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

ขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์: กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์1-3 มีวัตถุประสงค์ คือ 1)ศึกษาขั้นตอนการสร้าง

งานอีเวนท์ 2)สรุปขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์โดยมีงานอาภรณ์ 1-3 เป็นกรณีศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษา คือ 1)ศึกษา

องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานอีเวนท์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2)เพื่อสรุปขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์ โดย

วิเคราะห์ขั้นตอนจากผู้จัดงานและผู้ศึกษาทางด้านงานอีเวนท์ โดยน ามาวิเคราะห์ร่วมกับขั้นตอนการจัดนิทรรศการอาภรณ์ 

1-3 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดงานอีเวนท์ประกอบไปด้วยข้ันตอนส าคัญต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงคข์อง

การจัดงาน ทักษะและประสบการณ์การท างานของแต่ละบุคคล โดยมีขั้นตอนท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้

ท้ังหมด 4 ขั้นตอนดังนี้ 1.โจทย์การจัดงาน 2.การเตรียมงาน 3.ปฏิบัติการ 4.ประเมินผล และมีความแตกต่างจาก

กรณีศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีผู้ศึกษาเห็นสมควรว่าการสร้างงานอีเวนท์ให้ประสบผลส าเร็จควรน ามาพิจารณาและวางแผน

จัดงาน โดยมีจ านวน 2 ขั้นตอน คือ 1.หาและสรุปงบประมาณ 2. ารประชาสัมพันธ์ 

ค าส าคญั: งานอีเวนท์, นิทรรศการอาภรณ์ 

 

Abstract 

This research “Processes of Creating Events: A Case Study of Abhorn Exhibitions 1, 2 and 3” has the following 

main purposes: 1) to investigate processes of creating events and 2) to summarize the processes by taking Abhorn Exhibitions 

1 , 2 and 3  as a case study. The research procedures are 1) studying all kinds of knowledge from relevant documents and 

research studies related to events and 2) summarizing the processes of creating events by analyzing the information gained 

from event organizers and experts along with the conclusion attained from Abhorn Exhibitions 1, 2 and 3. 

 According to the research, it is found that the creativity of events has many important processes, depending on the 

aim of each event and the skill/experiences of people involved. The processes of creating events are generally similar, which 

could be summarized into topics as follows: 1) Theme 2) Planning 3) Operation and 4) Evaluation. This is different from 

those of the case study in that the latter requires two more processes: 1) Budget Request and Conclusion and 2) Public 

Relations in order to make Abhorn Exhibitions 1, 2 and 3 successful. 

Keywords: Events, Abhorn Exhibition 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อีเวนท์ คือกิจกรรมทางการตลาดประเภทหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่

สามารถเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าส่ือประเภทอื่นๆ  มผีู้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า อเีวนท์ ไว้หลายอย่าง ซึ่ง

http://www.danaidesign@gmail.com
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มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แตโ่ดยภาพรวมแล้วคือการจัดงาน ซึ่งการจัดงานนั้นก็มีรปูแบบที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่า 

จัดงานเพือ่ใคร  ที่ไหนและเพื่ออะไร  

ณฐา ฉางชูโต กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีบทบาทอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมอื

การส่ือสารการตลาดที่สามารถสร้างประสบการณ์ และความประทับใจ  รวมทั้งพฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับ

กลุ่มเป้าหมายได้ ท าให้หลาย ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชนได้ทุ่มงบทางการตลาดมหาศาลให้กับการ

จัดกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ขนาดปานกลาง (Medium Scale Events) เช่น การเปิดตัวสินค้าของ

บริษัท หรือแม้กระทั่งอีเวนท์ขนาดใหญ่ (MEGA Events) ซึ่งเป็นอีเวนท์ระดับประเทศ หรือระดับโลก  

จากค ากล่าวข้างต้นท าให้เรามองได้ว่า องค์กรต่างๆ ทั้งเล็กหรือใหญ่ต่างพากันให้ความส าคัญกับการ

สร้างความประทับใจโดยพร้อมใจกันทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อแย้งกลุ่มเป้าหมายต่อกัน โดยผ่านกิจกรรม

เหล่านี้  ที่เห็นได้ชัดอีกประการคือการจัดงานเพื่อท าการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมพบปะรวมตัวกันของ

กลุ่มเป้าหมาย การจัดงานหรือที่เราเรียกว่า “อีเวนท”์ ก็เติบโตพร้อมกับความก้าวหน้าของสินค้าประเภทต่างๆ ที่

เกิดขึ้นเช่นกัน  

สมชาย ชีวสุทธานนท์  เสนอความคิดไว้ว่า “อีเวนท์ มองได้หลายอย่าง ค าว่า Event หมายถึงกิจกรรม แต่

ส าหรับ Matching เราสนใจกิจกรรม Event  Marketing คือ Customize หรือเจาะไปที่ตัวสินค้าเลยว่าอยากให้เราท า

อะไรให้ผลิตตามออร์เดอร์เลย หรือเรา Create ให้แล้วผลิตตามอย่างที่เขาต้องการ แต่ถ้าเกิดงาน Event ที่เป็นการ

เปิดตัวสินค้า เปิดตัวห้างร้าน ผมถือว่าเป็น  PR Event มากกว่า ดังนั้น Matching ชัดเจนว่าเราสนใจทางด้าน Event  

Marketing อย่างเดียวไม่ใช่ Event  PR เพราะเราคิดว่า PR อย่างเดียวสมัยนี้มันไม่เป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ทาง

การตลาด ไม่ใช่ Contribute ให้เกิดเป็น Value ขึ้นมา หรือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะต่อยอดในเชิงของธุรกิจให้กับ

กิจกรรมนั้น หรือให้กับ Product ตัวนั้น “ 

เบ็ญจวรรณ วิสุทธิ์สัตย์ กล่าวถึงความหมายของอีเวนท์ไว้ว่า “อีเวนท์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าคนจะ

ท าอะไรอันนั้นก็ถือว่าเป็น Event ไม่ได้จ ากัดว่าเป็นแง่บวกหรือลบ แต่ถ้าพูดความหมายของ Event ในแง่ของ

คนท างานแวดวงนี้ ก็หมายถึงการท าเหตุการณ์หนึ่งให้เกิดขึ้น การคิด การสร้างกระแส จับเรื่องต่างๆ มาเข้ากัน

แล้วใส่เวที แสง สี เรื่องของอาหาร สภาพอากาศ บรรยากาศของงาน ทุกๆ ส่วนให้เกี่ยวข้องกันหมด”   (ดนัย , 

2551 หน้า 6( 

ดนัย เกษมคุณศิริ  Managing Director Do. Did. Done Co., Ltd. กล่าวถึงงานอีเวนท์ไว้ว่า “งานอีเวนท์ก็

คือ เหมือนงานฟังก์ชั่นอันหนึ่งที่จัดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า จริงๆก็คือเพื่อโปรโมทการค้าหรือ 

กิจกรรมที่ลูกค้าต้องการ ในภาษาโฆษณางานอีเวนท์เป็นงานที่เรียกว่า Below the Line คือ เป็นงานที่เกิดขึ้นใน

ช่องว่างทางการตลาด จากการที่งานนี้เป็นงานที่สามารถเข้าหากลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างชัดเจน เป็นข้อที่

โฆษณาท าไม่ได้ ไม่ได้เจาะไปถึงขนาดนั้น งานโฆษณาจะเป็นแมสมากกว่า เพราะฉะนั้นในปัจจุบันภาคเศรษฐกิจก็

เอื้อ ให้งานอีเวนท์กิจกรรรมท่ีเรียกว่า Below the Line ได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นงานที่ท าให้สินค้าได้เจอ

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น บางทีเจาะเข้าไปถึงงาน Road Show เป็นงานที่เข้าไปหากลุ่มลูกค้าได้มาก “  (ดนัย , 

2551 หน้า 7) 

งานบวช งานศพก็เป็นงานอีเวนท์ อาจเป็นงานอีเวนท์ในแง่ที่ไม่ใช่ Commercial เป็น Non Commercial 

มันก็อาจจะเป็นอีเวนท์ตรงกับกิจกรรมของคน อาจเป็นงานปาร์ตี้ เป็นงานพิธีทางศาสนา ช่วงส าคัญของชีวิต บาง

บริษัทก็ท าเฉพาะงานศพโดยเฉพาะ” 
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อรินธร บัวประดิษฐ์ Managing Director AI Event Agency กล่าวถึงความหมายงานอีเวนท์ไว้ว่า “งานอี

เวนท์คือ เป็นการส่งเสริมการสร้าง Image สินค้า องค์กร และกระตุ้นและสร้างยอดขาย อีเวนท์เป็นกลไกหนึ่งทาง

การตลาด ถ้าพูดถึงในปัจจุบัน งานอีเวนท์ถือเป็นกลไกส าคัญเลย เมื่อก่อนอาจอยู่ในท้ายๆ เพราะพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่เปล่ียนไป คนหาเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ไปถึงเป้าหมายที่ได้ลึกและเร็วที่สุด ซึ่งใน

อนาคตอาจเป็นอีกรูปแบบก็ได้”  (ดนัย , 2551 หน้า 7) 

 พจน์ ปัญจฐิติพร Editor in Chief Event Magazine กล่าวถึงงานอีเวนท์ไว้ว่า” งานอีเวนท์คือเครื่องมือ

ทางการตลาด เครื่องมือหนึ่งที่ใช้กันมากใน ห้า หก ปี แต่เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ Support การตลาดทุกๆ ด้าน

ของ Brand เป็นการสร้าง Brand ของสินค้าและองค์กร อีเวนท์เป็นการ Support ทุกอย่าง เช่น Promotion, Sale 

Promotion, Advertisingจะมีอีเวนท์เป็นเครื่องมือ อีเวนท์เหมือนลมหายใจที่ธุรกิจต้องมี แต่บางทีอาจเป็นเลือด 

บางทีเป็นตา บางทีอีเวนท์เป็นหัวใจ ขึ้นอยู่กับการน าเสนอ ซึ่งเป็นได้หลายอย่าง อีเวนท์เป็นอะไรที่เกิดเองตาม

ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ หรือบางอย่างเกิดมาจากที่คนสร้างขึ้นมา อยู่ที่จะไป Perform อะไร การ

มองงานด้านนี้ มองจากOrganizer สองคน ไม่มีทางเหมือนกัน เพราะการเห็นงานต่างกัน คิดต่างกัน บางคนคิด

อย่าง บางคนคิดอีกอย่าง ไม่มีทางที่สองเจ้าจะคิดเหมือนกัน ในการศึกษาจะยากมากส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

อาจารย์ที่เขียนคอลัมภ์ให้เราอยู่ ก็มีประมาณ 7 – 8 มหาวิทยาลัย สวนสุนันทาท าหลักสูตร ท าการแบ่งประเภทมา

นานมากแล้ว ก็ยังท าไม่ได้ ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก ข้อมูลที่ได้มาต่างกันมาก เยอะมากมาย เป็นการมองมุมที่

ต่างกัน เพราะแต่ละคนท างานจากประสบการณ์ ไม่มีคนจบมาด้านนี้โดยตรง คนที่เรียนทุกสาขาวิชา สามารถท าได้

หมด เพียงแค่ตีโจทย์ให้แตก ก็สามารถท าได้เช่นกัน ถ้าจะท าเรื่องอีเวนท์ ท้อแน่นอน ด็อกเตอร์ก็ท้อ ส าหรับ

งบประมาณในการจัดงานอีเวนท์ถ้าเทียบ ราคาถูกกว่า Advertising อีก ”  (ดนัย , 2551 หน้า 7) 

นักวิชาการฝั่งตะวันตกยังให้ความหมายของอีเวนท์ ไว้อย่างน่าสนใจ จากงานวิจัยเรื่อง กิจกรรมพิเศษเพือ่

การส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุระกิจในประเทศไทย ของวราภรณ์ ฉัตราติชาต ปี 2556 ไว้ดังนี้ 

Getz บอกว่า อีเวนท์ หมายถึง เหตกุารณ์ที่เกิดขนึ้ ณ เวลาหนึ่งและสถานที่ หนึ่ง (an occurrence at a 

given place and time) หรือ กลุ่มของเหตุการณ์พิเศษ (a special set of circumstances) หรือ เหตกุารณ์ที่ส า

คญัหรือน่าจดจ า (a noteworthy occurrence)  (วราภรณ์ , 2556 หน้า 14) 

Shone and Parry มองว่ากิจกรรมพิเศษ หรือ Special Events คือกิจกรรมทุก รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมเพื่อสันทนาการ (Leisure Events) เช่นกีฬา หรือกิจกรรมทาง วัฒนธรรม (Cultural Events) เช่นศิลปะ 

การเฉลิมฉลอง หรือกิจกรรมส าหรับองค์กร (Oganisational Events) เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขาย การเมือง หรือ

กิจกรรมส่วนบุคคล (Personal Events) เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น (วราภรณ์ , 2556 หน้า 16) 

แม้จะยังไม่มีการระบุความหมายเป็นภาษาไทยของงานอีเวนท์อย่างชัดเจน แต่ผู้รับจ้างจัดงาน กลุ่มลูกค้า

หรือผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้มีความเข้าใจถึงภาพรวมของงานอีเวนท์  ความส าคัญและขั้นตอนการท างานที่มี

หลากหลาย ซึ่งต้องประสานงานกับคนจ านวนมาก  ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการด าเนินงานมักจะต้อง

เรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยปัจจัยต่างๆ  เพื่อให้งานราบรื่นมากที่สุด  จึงเป็นแรงบันดาลใจในการศกึษา  

เพื่อสรุปขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์จากผู้ที่ประกอบอาชีพรับจัดงานและผู้มีประสบการณ์  รวมทั้งน ามาวิเคราะห์

ร่วมกับประสบการณ์การจัดงานอีเวนท์ของผู้ศึกษา เพื่อให้ได้ขั้นตอนการด าเนินงานและเทคนิคที่จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้สนใจงานด้านการจัดงานอีเวนท์และผู้ประกอบการต่างๆ ในการด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางแผน

ไว้สูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาขั้นตอนการสร้างงานอเีวนท์ 

2. เพื่อสรุปขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์โดยมีงานอาภรณ์ 1-3 เป็นกรณีศึกษา 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านงานอีเวนท์ 

3. สรุปขั้นตอนการด าเนินงานอีเวนท์จากข้อมูลที่ศึกษาเบื้องต้นและผู้จัดงานอีเวนท์ 

4. จัดงานนิทรรศการอาภรณ์ 1-3 

5. สรุปขั้นตอนการด าเนินงานนิทรรศการอาภรณ์ 1-3 

6. วิเคราะห์ขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์จากข้อมูลที่ศึกษาเบื้องต้นและผู้จัดงานอีเวนท์ร่วมกับ

ขั้นตอนการจัดนิทรรศการอาภรณ์ 1-3 

 
 

ภาพ 1 แสดงวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลของการศึกษาขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์ ด้วยการค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

สัมภาษณ์ผู้มี 

ประสบการณ์การจัดงานอีเวนท์  สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์จากผู้จัดงานอีเวนท์จ านวน 6 

ท่านได้ดังนี้ 

วราภรณ์ ฉัตราติชาต น าเสนอขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์ของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน จากหนังสือ 

Event Marketing โดยสามารถสรุปขั้นตอนจ านวน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 2.สร้างสรรค์

กิจกรรมพิเศษ 3. บริหารจัดการงานพิเศษ 4. ประเมินผล (วราภรณ์ ฉัตราติชาต , 2556 หน้า 32-33) 

 
ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการท าอีเวนท์ของ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน 

ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 

 

ชตุิมา ตั้งวิเทศจิต ได้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 1. รับข้อมูลจากลูกค้า 2. 

ระดมความคิดสร้างสรรค์ภายในบริษัท รวมทั้งส ารวจสถานที่จัดงานและหาข้อมูล เพิ่มเติม 3. น าเสนอ

แผนงานแก่ลูกค้า 4. ลูกค้าท าสัญญาว่าจ้าง 5. ด าเนินการผลิตและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 6. ตกแต่ง

สถานที่ ติดตั้งโครงสร้างเวที ฉาก อุปกรณ์แสง เสียง ส่ือจัดฉาย เป็นต้น 7. ฝึกซ้อม ด าเนินกิจกรรม ณ วัน

งาน 8. ประเมินผลการด าเนินงานกับลูกค้า (วรณาภรณ์ , 2556 หน้า 32) 

 
ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการท าอีเวนท์ของ ชุติมา ตั้งวิเทศจิต 

ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 
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ส่วน Tum และคณะ ได้ท าการศึกษาต าราและงานวิจัยของนักวิชาการด้านการบริหารจัดการ

กิจกรรมพิเศษ และได้เสนอแบบจ าลองการบริหาร จัดการงานกิจกรรม (Event operations management 

model) ที่กระชับและครอบคลุม องค์ประกอบส าคัญที่ผู้จัดการงานกิจกรรมพิเศษ หรือ Event Manager 

จะต้องพิจารณา โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 1 . การวิเคราะห์ข้อมูล 2. การวางแผนอย่างละเอียด 3. 

การปฏิบัติตามแผนและส่งมอบ 4. การประเมินผลการจัดงาน (วรณาภรณ์ , 2556 หน้า 34) 

 
ภาพ 4 แสดงขั้นตอนการท าอีเวนท์ของ Tumและคณะ 

ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 

 

กัญณัฏฐ์ วงศ์เทววิมาน ระบุขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์ จากประสบการณ์ตรงในอาชีพออกาไนซ์

เซอร์ (Organizer) มีขั้นตอนการจัดงานดังนี้ 1. ทีมดูแลลูกค้ารับโจทย์ 2. ทีมสร้างสรรค์ออกแบบงาน 3. 

น าเสนองานลูกค้าและรับผลจากลูกค้า 4. ประชุมทีมงานทั้งหมดสรุปงานที่ผ่านงานตรวจสอบจากลูกค้า 5. 

ทีมผลิตงานเตรียมงาน 6. ติดตั้งงาน 7.ฝึกซ้อมคิว  8. รื้อถอน 9. ประเมินแนวทางแก้ไข (กัญณัฏฐ์ วงศ์

เทววิมาน,  สัมภาษณ์,  2559) 

 
ภาพ 5 แสดงขั้นตอนการท าอีเวนท์ของ กัญณัฏฐ์ วงศ์เทววิมาน 

ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 
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ทางด้าน สิริกร นิคมินันตชัย ได้ระบุขั้นตอนการด าเนินงานอีเวนท์ไว้ดังนี้  1. แข่งราคาและสรุป

โจทย์กับลูกค้า  2. น าเสนองานออกแบบ 3. ปรับแก้งานออกแบบจากลูกค้า 4. เสนอแบบโครงสร้างและ

รายละเอียดการจัดงานอื่นๆ 5. ผลิตงานโครงสร้าง 6. ส่งงานพิมพ์ให้ลูกค้า 7.ติดตั้ง  8. จัดงาน 9. รื้อ

ถอน (สิริกร นิคมินันตชัย,  สัมภาษณ์,  2559) 

 
 

ภาพ 6 แสดงขั้นตอนการท าอีเวนท์ของ สิริกร นิคมินันตชยั 

ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 

 

ดร .ดนัย เรียบสกุล หัวหน้าโครงการด าเนินงาน นิทรรศการอาภรณ์ ครั้งที่ 1 ถึง ครึ่งที่ 3 เป็นอีก

หน่ึงอีเวนท์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปธ เพื่อประราสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยและ้ห้ความรู้แก่ประรารน  ครั้งแรก้ห้รื่อโครงการว่า อาภรณ์ 1  นิทรรศการรุดประจ า

ราตินางงามไทย จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระรนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรารินีนาถ ภาย้นงานได้เนรมิตปรากฏการณ์อันทรงคุณค่ากับ 6 ฉลอง

พระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรารินีนาถ และ43 รุดประจ าราตินางงามไทย ที่้ร้้นการ

ประกวดนางงามระดับนานาราติ อาทิ รุดไทยจักรีประยุกต์ของ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก รุดสยาม

ไอยรา ของฝนทิพย์ วัรรตระกูล รุดมัทนะพาธา ของพงศ์รนก กันกลับ เป็นต้น  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

1-3 ตุลาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม Center Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร   
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ภาพ 7 แสดงภาพโครงการอาภรณ์ 1 นิทรรศการชุดประจ าชาตินางงามไทย  

ที่มา: ดร .ดนัย เรียบสกุล , 2555 

 

ครั้งที่ 2 ใช้ชื่องานว่า อาภรณ์ 2 นิทรรศการชุดไทยด้วยรัก จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระ  64 

ปีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงครองคู่พระบารมี สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย  ภายในงานจัด

แสดงข้อมูลและวิดีโอพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  รวมทั้งจัดแสดงความงดงามของ  28 ชุดแต่งงานไทย

รูปแบบต่างๆ   จากผู้มีชื่อเสียงหลากหลายวงการของประเทศไทย อาทิ  ชุดสมัยรัชกาลที่ 5 ของ ม.ร.ว. 

ศรีค ารุ้ง ยุคล  ชุดสมัยรัชกาลที่ 7 ของคัทลียา แมคอินทอช  ชุดไทยจักรีของ ตั๊ก บงกช   ชุดไทยประยุกต์

ของ ทักษอร  ภักด์ิสุข   ชุดไทยโบราณของ ปิยธิดา วรมุสิก   เป็นต้น  นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-

28 เมษายน 2557 ณ ลานกิจกรรม Eden Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  

 

    
 

ภาพ 8 แสดงภาพโครงการอาภรณ์ 2 นิทรรศการชุดไทยด้วยรัก  

ที่มา: ดร .ดนัย เรียบสกุล , 2557 

 

โครงการอาภรณ์ 3 “มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ  ”จัดขึ้นวาระที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี ใน

ปี พ.ศ . 2558 ถือเป็นปีส าคัญของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมายาวนานและ

เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดมา โดยในปีเดียวกันนี้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประราคมอาเซียน 
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ซี่งจะมีการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ   จัดขึ้นในวันที่ 20 –  22 พฤศจิกายน 5825 

 ภายในงานจัดแสดงเครื่องแต่งกายสตรีอาเซียนจ านวน  ผืน 20 ชุด และผ้าทอโบราณ 20ซึ่งเป็นของสะสม

กว่า 40 ปี ของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่ิงทอและวัฒนธรรม ซึ่งให้ความอนุเคราะห์น ามา

จัดแสดง เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความงดงามของส่ิงทอท่ีเป็นเอกลักษณ์จากแต่ละประเทศ 

  
 

ภาพ 9 แสดงบรรยากาศโครงการอาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งส่ิงทอ  

ที่มา: ดร .ดนัย เรียบสกุล , 2558 

 

 การจัดงานนิทรรศการอาภรณทั้ง 3 ครั้ง หัวหน้าโครงการสามารถสรุปขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี้ 1. 

สรุปหัวข้อ 2.หาและสรุปงบประมาณ 3. ออกแบบงานส่วนต่างๆ 4.ผลิตงาน 5. ประชาสัมพันธ์ 6. ติดต้ัง

7.ด าเนินงานวันจรงิ 8. รือถอน 9. ประเมินผล 

 

 
 

ภาพ 10 แสดงขั้นตอนการท าอีเวนท์ของดนัย เรยีบสกุล ที่ได้จากการจัดงานอาภรณ์ทั้ง 3 ครั้ง 

ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 
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ภาพ 11 แสดงการจัดกลุ่มขั้นตอนการท างานอีเวนท์ 

ที่มา: ดนัย เรยีบสกุล, 2558 

 

ผลการศึกษา 

2. ผลของขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์โดยมีงานอาภรณ์ 1-3 เป็นกรณีศึกษา พบว่าขั้นตอนการ

จัดงานอีเวนท์สามารถสรุปได้ 4 ขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. โจทย์การจัดงาน เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญในการท างานอีเวนท์ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่

ผู้จัดงานต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การรับ

โจทย์จากลูกค้า ก าหนดวัตถุประสงค์หรือแนวทาง สรุปหัวข้อการท างาน ยกตัวอย่างเช่น 

การจัดงานอาภรณ์ทั้ง 3 ครั้งมีแนวทางการจัดงานคือ การน าเสนอเครื่องแต่งกายสตรีที่หา

ชมได้ยาก และน าเสนอให้ประชาชนได้เห็นความสวยงามอย่างใกล้ชิด โดยเครื่องแต่งกาย

นั้นๆ ต้องมีความน่าสนใจ และสร้างประวัติศาสตร์แก่มหาวิทยาลัยและประเทศได้ 

ยกตัวอย่างเช่น 

- อาภรณ์ 1 นิทรรศการรุดประจ าราตินางงามไทย เป็น นิทรรศการที่รวบรวมรุดประ

ประจ าราตินางงามไทย ที่เคย้ร้้นอดีตไว้จ านวนมากเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

- อาภรณ์ 2 นิทรรศการรุดไทยด้วยรัก รวบรวมรุดแต่งงานไทยจากเหล่าคนดังของ

ประเทศ มาจัดแสดงไว้มากที่สุดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

- อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งส่ิงทอ  จัดแสดงเครื่องแต่งกายของสตรีอาเซียนและผ้าทอ

โบราณ 10 ประเทศของ อ  .เผ่าทอง ทองเจือ และมีการแสดงแบบและเปทดงานด้วย

เอกอัครรารอูตประเทศต่าง่ ้นกลุ่มอาเซียนไว้มากที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย 
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2. เตรียมงาน คือการลงมือปฏิบัติงานในส่วนก่อนเริ่มติดตั้งผลงาน เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา

และทักษะการปฏิบัติงานสูง ขั้นตอนการเตรียมงานได้แก่ วางแผนงาน ระดมความคิด 

ออกแบบงาน ผลิตชิ้นงาน ส าหรับด้านการออกแบบ เช่น ด้านการออกแบบงานกราฟิก 

งานส่ิงพิมพ์ รูปแบบของงาน งานมัลติมีเดีย เทคนิคพิเศษ ออกแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ภายในงาน ส าหรับผู้จัดงานต้องควบคุมการออกแบบกราฟิกทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ทั้งโทนสี แบบตัวอักษร การใช้ภาพประกอบ ฯลฯ รวมทั้งต้องค านึงถึงวัสดุและ

วิธีการผลิตท่ีต้องเหมาะสมกับงบประมาณที่ต้ังไว้อีกด้วย 

   
 

ภาพ 12 แสดงแผ่นพับอาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งส่ิงทอ  

ที่มา: ชโรธรณ์ ทพิย์อปุถัมภ์ และดร .ดนัย เรียบสกุล , 2558 

 

3. ปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงการท างานตั้งแต่การติดตั้งงาน จนกระทั้งรื้อถอนงาน เป็น

ขั้นตอนที่เจ้าของงานและผู้จัดงานเห็นงานอีเวนท์เป็นรูปร่างมากที่สุด ในขั้นตอนนี้

ประกอบด้วย การติดตั้งผลงาน ฝึกซ้อมคิว ด าเนินงานวันจริง และรื้นถอน โดยผู้จัดงาน

ต้องวางแผนการด าเนินงาน จ านวนทีมงาน ระยะเวลาการเข้าออกสถานที่ เพราะส่วนมาก

การติดตั้งงานมักจะมีเวลาเพียง 1 คืนก่อนงานเลิก และ 1 คืน ส าหรับการริ้อถอน 

4. ประเมินผล ขั้นตอนการประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่เป็นช่วงที่ต้องให้ความส าคัญ 

เนื่องจากการลงทุนด้านงบประมาณ เวลา ทรัพยากรต่างๆ ต้องให้ได้งานอีเวนท์ท่ีตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสูงสุด ซึ่งผู้จัดงานอาจจะประเมินจากความพึงพอใจของลูกค้า 

จากแบบประเมิน หรือ สรุปเป็นมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 

และหากต้องการให้งานอีเวนท์ประสบความส าเร็จมากขึ้นทั้งในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

และการประชาสัมพันธ์ ผู้ศึกษาเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 2 ขั้นตอนดังนี้ 

1. หาและสรุปงบประมาณ การหางบประมาณ หมายถึง การหาผู้สนับสนุนทางด้านงบประมาณ

เพิ่มเติม ซึ่งแหล่งทุนเหล่านั้นควรต้องมีภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับงานอีเวนท์ ซึ่งการมี

ผู้สนับสนุนเพิ่มเติมหมายถึงการได้งบประมาณในการบริหารจัดการมาย่ิงขึ้น รวมทั้งแสดงถึง

คุณค่าของงานอีเวนท์ที่ก าลังจะจัดด้วยเช่นกัน โดยการหาผู้สนับสนุนจะเหมาะสมกับงานอี

เวนท์บางประเภทเท่านั้น  และส าหรับการสรุปงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดงานอีเวนท์ 

เพราะการจัดงานอีเวนท์เป็นงานที่มีรายละเอียดมาก ซึ่งหมายถึงการใช้งบประมาณที่สูงด้วย

เช่นกัน ผู้จัดงานต้องวางแผนในด้านนี้อย่างรอบครอบและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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- อาภรณ์ 1 นิทรรศการรุดประจ าราตินางงามไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก งบประมาณแผ่นดิน โครงการบริการวิราการแก่สังคม ประจ าปธงบประมาณ 

2556 จ านวน 693 , 000 บาท และมีผู้สนับสนุนโครงการ ภายนอกจ านวน 400,000 

บาท 

- อาภรณ์ 2 นิทรรศการรุดไทยด้วยรัก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบประมาณ

แผ่นดิน โครงการบริการวิราการแก่สังคม ประจ าปธงบประมาณ 2556 จ านวน 

629,9 00 บาท และมีผู้สนับสนุนโครงการภายนอกจ านวน 646,000 บาท 

- อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งส่ิงทอ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบประมาณ

แผ่นดิน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปธงบประมาณ 2559 จ านวน 2 , 

415,000 บาท และมีผู้สนับสนุนโครงการภายนอกจ านวน 736,000 บาท 

2. ประราสัมพันธ์ เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดงานอีเวนท์ควรให้ความส าคัญและวางแผนให้ดีว่า งานใน

รูปแบบที่เราควรประสานงานหรือมีช่องทางในการประสานส่ือมวลชนประเภทไหนบ้าง เพราะ

การที่ส่ือประเภทต่างๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลและภาพงานอีเวนท์ มากเท่าไหร่จะเป็นการยืนยันให้

ลูกค้าและผู้จัดงานว่า งานอีเวนท์นี้ประสมความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์มากน้อยอย่างไร 

ซึ่งผู้จัดงานควรมีทีมงานคอยติดตามส่ือต่างๆ ที่น าเสนองาน เพื่อน ามาค านวนมูลค่าส่ือเป็น

การยืนยันตัวเลขอีกทางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น 

- อาภรณ์ 1 นิทรรศการรุดประจ าราตินางงามไทย ได้มูลค่าประราสัมพันธ์ ( pr 

values) ทั้งหมด 1,050,000 บาท 

- อาภรณ์ 2 นิทรรศการรุดไทยด้วยรัก ได้มูลค่าประราสัมพันธ์ (pr values  )ทั้งหมด 

3,466,747.50 บาท 

- อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งส่ิงทอ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ได้มูลค่า

ประราสัมพันธ์ (pr values  )ทั้งหมด 4,056,154.50 บาท 

อภิปรายการศึกษา 

 จากการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์การจดังานอีเวนท์ 

ผู้วิจัยน ามาสรุปเป็นตารางเพื่อง่ายต่อการศึกษาโดยน ามาเปรียเทียบกับการจัดงานนิทรรศการอาภรณ์ 1-3 

ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์ 

ผู้ระบุ 

/  

ล าดับ

ขั้นตอน 

เกรียงไกร 

กาญจนะโภคิน 

รุติมา 

ตั้งวิเทศจิต 

Tumและ

คณะ 

กัญณัฏฐ์ 

วงศ์เทววิมาน 

สิริกร  

นิคมินันตรัย 

ดนัย  

เรียบสกุล 

)อาภรณ ์1-3( 

1 ก าหนด

วัตถุประสงค ์

รับข้อมูลจากลูกค้า วิเคราะห์

ข้อมูล 

ทีมดูแลลูกค้า

รับโจทย ์

แข่งราคาและ

สรุปโจทยก์ับ

ลูกค้า   

สรุปหัวข้อ 

2 สร้างกิจกรรม

พิเศษ 

ระดมความคิด, 

ส ารวจสถานที่จัด

งานและหาข้อมูล 

วางแผนอย่าง

ละเอียด 

ทีมสร้างสรรค์

ออกแบบงาน 

น าเสนองาน

ออกแบบ 

หาและสรุป

งบประมาณ 
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3 บริหารจัดการ น าเสนอแผนงาน

แก่ลูกค้า 

การปฏิบัติ

ตามแผนและ

ส่งมอบ 

น าเสนองาน

ลูกค้าและรับผล

จากลูกค้า 

ปรับแก้งาน

ออกแบบจาก

ลูกค้า 

ออกแบบงานส่วน

ต่างๆ 

4 ประเมินผล ลูกค้าท าสัญญา

ว่าจ้าง 

การประเมิน 

ผลการจัดงาน 

ประชุมทีมงาน

ทั้งหมดสรุปงาน

ที่ผ่านงาน

ตรวจสอบจาก

ลูกค้า 

เสนอแบบ

โครงสร้างและ

รายละเอยีดการ

จัดงานอื่นๆ 

ผลิตงาน 

5  ด าเนินการผลิต

และประสาน 

งาน 

 ทีมผลิตงาน

เตรียมงาน 

ผลิตงาน

โครงสร้าง 

ประชาสัมพันธ์ 

6  ตกแต่งสถานที่ 

ติดตั้งโครงสร้าง

เวที ฉาก อปกุรณ์

แสง เสียง ส่ือจัด

ฉาย 

 ติดตั้งงาน ติดตั้งงาน ติดตั้ง 

7  ฝึกซ้อม ด าเนิน

กิจกรรม ณ วัน

งาน 

 ฝึกซ้อมคิว   จัดงาน ด าเนินงานวันจริง 

8  ประเมินผลการ

ด าเนินงานกับ

ลูกค้า 

 รื้อถอน รื้อถอน รื้อถอน 

9    ประเมิน

แนวทางแก้ไข 

 ประเมินผล 

 

จากตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์จะเห็นอย่างชัดเจนว่าการจัดงานอีเวนท์ประกอบ

ไปด้วยขั้นตอนส าคัญต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามทักษะและประสบการณ์การท างานของแต่ละบุคคล แต่มี

ขั้นตอนที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ เป็น 4. ขั้นตอนดังนี้ 1. โจทย์การจัดงาน 2. การเตรียม

งาน 3. ปฏิบัติการ 4. ประเมินผล โดยความแตกต่างของกรณีศึกษาจากการจัดงานนิทรรศการอาภรณ์ จะ

มีข้อแตกต่าง 2 ขั้นตอนคือ 1. การหาและสรุปงบประมาณ 2. การประชาสัมพันธ์  

 

เอกสารอ้างอิง 

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน( .2549 .)Event marketing. กรุงเทพมหานคร  :พิเเณศ  พริ้นท์ติ้ง

เซ็นเตอร์. 

กัญณัฏฐ์ วงศ์เทววิมาน. 30 มีนาคม 2559. กรรมการผู้จดัการบริษัท เชอร์เบท อีเว้นท์ส จ ากัด .

สัมภาษณ์. 

ดนัย เรียบสกุล( .2451 .)การออกแบบการ์ดเริญ. ศิลปนิพนธ์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดนัย เรียบสกุล( .2555  .)อาภรณ์ นิทรรศการรุดประจ าราตินางงามไทย  .งานบริการ

วิราการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ดนัย เรียบสกุล( .2557  .)อาภรณ์ 2 นิทรรศการรุดไทยด้วยรัก . งานบริการวิราการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วราภรณ์ ฉัตราติชาต( .2556 .)กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจ้น

ประเทศไทย  .งานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

สิริกร นิคมินันตชัย. 31 มีนาคม 2559. อีเวนท์ทีม บริษัทแฟบูลัสพิมชีน จ ากัด .สัมภาษณ์. 
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การประชาสัมพันธ์ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 

ผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

จันทร์จิรา  นที* และวรเชษฐ์  เตจ๊ะขอด 

         

Public Relations Royal Project Mon-ngor  Applications on Smartphones. 

                                  Janjira  Natee* and Vorachard  Tajakhod. 

 

สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
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*Corresponding author. E-mail: Janjiranatee@gmail.com 

สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

Department of Communication Design Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna. 
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บทคัดย่อ 

                 การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายวัยท างาน

อายุ   25 – 34 ปีท่ีใช้สมาร์ทโฟน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบร่างแอพลิเคชั่นและแบบสอบถามความ

คิดเห็นการใช้งานแอพลิเคชั่น มีการด าเนินการศึกษาคือ ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวในโครงการหลวงม่อนเงาะ 

กลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีและหลักการออกแบบแอพลิเคชั่น การออกแบบตัวอักษร ภาพประกอบ  การถ่ายภาพ  หลักการจัด

หน้าสิ่งพิมพ์ โปรแกรมในการออกแบบ Image Scale วางแนวคิดในการออกแบบ  จัดท าแบบร่างและพัฒนาแบบร่างท่ี

สมบูรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์  จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้งานแอพลิเคชั่นแบบมาตราส่วน 5 ระดับและค าถาม

ปลายเปิดทุกข้อ  ให้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ท่าน ประเมินความคิดเห็น และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย 

(𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑺. 𝑫. ) ส่วนข้อแนะน าใช้วิธีการรวบรวม   จัดหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางในการท า

ต้นแบบแอพลิเคชั่นให้สมบูรณ์ต่อไป 

 สรุปผลการศึกษาได้ต้นแบบแอพลิเคชั่นของโครงการหลวงม่อนเงาะจ านวน 1แบบ สามารถน าไปเป็นแนวทาง

ในการท าแอพพลิเคชั่นท่ีสมบูรณ์ได้ เพราะมีการใช้ทฤษฎีการออกแบบตัวอักษร ออกแบบภาพประกอบ  การออกแบบ

พื้นหลัง การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอท่ีดีตามทฤษฎีการจัดวาง  มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าแอพลิเคชั่น มี

ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล ไม่ขัดข้องสามารถใช้งานได้ดี  และกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นการใช้งานแอพลิ

เคชั่น สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย(𝑥)เท่ากับ 3.58 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(𝑺. 𝑫. ) 

เท่ากับ 0.57 แสดงว่ามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ค าส าคัญ: การประชาสัมพันธ์,  แอพลิเคชั่น, โครงการหลวงม่อนเงาะ,  สมาร์ทโฟน  

                                                                  

                    Abstract 

 The research of Public Relations Royal Project Mon-ngor  Applications on Smartphones. The purpose is 

to  promoting tourism for Royal project mon-ngor Aumpur Maetang Chiang Mai. The target group is 25-34 years. 

The study method is as follows :  about history Royal Project Mon-ngor, target group, Image Scale, design 

applications, font , illustration, layout, programs for design.The instruments used in this research is application 

sketch designs and questionnaires. Conducted by put concept in the design and Build application sketch designs  
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choose the best one to complete with computer Graphic, to be made 5 rating scale questionnaire and all open-ended 

questions. The target group of 3 0  persons and valuation data was analyzed by mean( 𝑥 )   and standard 

deviation(𝑺. 𝑫. ). The recommendations of the evaluation methods used to collect the classification to guide the top 

of the app functions perfectly even in a completely upwards. 

 Summary of opinions about the use of applications from those who were actually use. In conclusion, the 

mean of 3.58 points, which was very pleasant. And a standard deviation of 0.57 indicates that a user application 

functions are mainly the same opinion. 

Keyword: Public Relation, Applications, Royal Project Mon-ngor, Smartphone. 

 

                                                             บทน า 

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  

องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มีรับส่ังให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปส ารวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านม่อนเงาะ  

ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ในพื้นที่ และได้ตัดไม้

ท าลายป่า เพื่อท าไร่เล่ือนลอยด้วยการปลูกฝิ่น และพืชไร่ทุกปี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน จึงได้มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาในหลายพื้นที่ ทั้งการพัฒนาด้านการเกษตรเพาะปลูกด้านการประกอบอาชีพของคนใน

ชุม และ ยังส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงการเกษตร และการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุด  

 ดังนั้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ

ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน แต่ด้วยส่ือที่เคยใช้

ประชาสัมพันธ์มีข้อจ ากัด ท าให้ไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากนักจึงเกิดเป็นปัญหาและความต้องการ

ที่จะประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักให้มากย่ิงขึ้น  

 ปัจจุบันเทคโนโลยีวิทยาการได้พัฒนาก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก บวกกับการที่สภาพสังคม

ในปัจจุบันมีการส่ือสารและเข้าถึงส่ือต่างๆ จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียกว่าสมาร์ทโฟน(Smart Phone) 

จากกรณีศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ที่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในชีวิตประจ าวันของคนไทยและมี

หลายราคาที่ท าให้สามารถจับจองได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่ 36% และมี

การสร้างสถิติใหม่ โดยเพิ่มขึ้นถึง 29.1% เพิ่มจาก 7.1 ล้านเครื่อง เป็น 8 ล้าน เครื่อง และพบว่ากลุ่มคน

อายุ ตั้งแต่ 18 ถึง 30 ปี ซึ่งอยู่ในวัยของนักศึกษาและวัยท างานมีการใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด เมื่อมีการใช้

สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย จึงมีส่ิงหนึ่งที่มาควบคู่กับสมาร์ทโฟนคือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)

บนสมาร์ทโฟนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต และพบว่าผลส ารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตใน

เมืองไทยว่า ล่าสุดคนไทยประมาณ 30% ใช้งานอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์เฉล่ียสูงถึง 50.4 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์  มีคนไทยราว 21 ล้านคน ใช้เวลาประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน (เกือบ 1ใน 3 ของวัน) 

ติดอยู่กับอินเตอร์เน็ต ทั้งเพื่อความบันเทิง ค้าขายสินค้า หาข้อมูล หรือใช้เพื่อการอื่นใดก็ตาม โดยนิยมใช้

งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าใช้ผ่านช่องทางอื่นๆ  (ผู้จัดการออนไลน์, 2558 ธันวาคม 3) 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึง

ส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าควรจะท าการประสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 
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โดยการน าเสนอผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ในรูปแบบของแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนอีกช่องทางหนึ่ง  โดย

เน้นให้กลุ่มวัยท างาน ช่วงอายุ 25-34 เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
 

                         กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด าเนินการวิจัย 

           การก าหนดแนวความคิดในการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะผ่านแอพลิ

เคชั่นบนสมาร์ทโฟน ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยท างานอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ที่ใช้เวลาว่างจากการ

ท างานมาท่องเที่ยวผ่อนคลายความเครียด ได้ทราบถึงรูปแบบการใช้งานของแอพลิเคชั่นที่ประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวกสบาย และ 

ทราบต าแหน่งที่อยู่ของแหล่งท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ซ่ึงมีความสวยงามของ

สถานที่อันเป็นธรรมชาติ  ในการออกแบบส่ือแอพลิเคชั่นจ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดและแนวทางในการ

ท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการออกแบบ อันได้แก่การควบคุมกลุ่มโทนสี

แอพพลิเคชั่นทุกหน้า การใช้ภาพประกอบ การใช้รูปแบบของตัวอักษร ลักษณะรูปแบบของการจัดวางภาพ 

กราฟิกและตัวอักษร จะต้องไม่มีความขัดแย้งกัน มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความงาม ผสมผสาน 

กลมกลืนและเป็นรูปแบบเดียวกัน  แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบคือ ใช้ทฤษฎี Color Image Scale 

เป็นกรอบในการท างาน 

แนวความคิดในการออกแบบ  

1. ออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์และภาพประกอบเป็นหลัก  

2. ใช้สีตามทฤษฎีอิมเมจสเกลในกลุ่ม Natural หรือ ธรรมชาติ ได้แก่สี เขียว เหลือง น้ าตาล ครีม  

ให้ความรู้สึกถึงความสนิทสนม,  คุ้นเคย,  ดึงดูด และแสดงออกถึงความมีน้ าใจสอดคล้องกับ
ลักษณะนิสัยและเอกลักษณ์ของคนที่อยู่ในพื้นที่ มีวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับความเป็นธรรมชาติ มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มีนิสัยอบอุ่น อ่อนโยน ความมีน้ าใจ อัธยาศัยไมตรีดี 

3. รูปแบบการจัดวางตัวอักษรและภาพ ใช้แบบหน้าต่างภาพในหน้าหลักและมอนเดรียนในหน้ารอง 

เพื่อให้สามารถเข้าใจง่าย และดูน่าสนใจ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบ คือ San serif การ

วางตัวอักษร คือ flush left วางตัวอักษรเสมอซ้าย และ centered วางตัวอักษรตรงกลาง  

ภาพประกอบที่ใช้ในการออกแบบ คือ ภาพถ่าย 

4. การออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานแบบปุ่มไอคอน เพื่ออ านวยความสะดวกสบาย ใช้งานไม่ยาก และ

ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ฟังก์ชั่น แผนที่ต าแหน่งที่ตั้ง ฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และ ฟังก์ชั่นสภาพ

ภูมิอากาศ  

 การออกแบบประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท

โฟนมีวิธีการศึกษาดังนี้   

 ขั้นตอนการศึกษาคือ  ศึกษาข้อมูลของโครงการหลวงม่อนเงาะ  ลงพื้นที่ถ่ายภาพนิ่งและ

ภาพเคล่ือนไหว  จัดวางแผนผังแอพลิเคชั่น ออกแบบร่าง  พัฒนาแบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์  ด าเนินการ
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ท าแบบสอบถาม  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย  วิเคราะห์ข้อมูล  ด าเนินการท าต้นแบบแอพลิ

เคชั่น  น าเสนอผลงาน 

กลุ่มเป้าหมายคือ  วัยท างานอายุ 25-34 ปีที่ใช้สมาร์ทโฟน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ  แบบร่างแอพลิเคชั่น  แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้งานแอพลิเคชั่น 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 1. การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวของสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อน

เงาะ ได้น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนให้นักศึกษาในรายวิชา ถ่ายภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและ

ภาพ 3 วัน 2 คืน 

 2. การออกแบบจัดหน้าน าเสนอภาพและตัวอักษรผ่านแอพลิเคชั่น ได้น ามาบูรณาการเข้ากับ

การเรียนการสอนให้นักศึกษาในรายวิชา กระบวนการจัดการงานออกแบบส่ือสาร 

 3. ได้ต้นแบบการออกแบบแอพลิเคชั่นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 1 แบบ 
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รูปที่ 1 แสดงแผนผังแอพลิเคชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงแบบร่างแอพลิเคชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงแอพลิเคชั่นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 
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รูปที่ 4 แสดงวีดีทัศน์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์พฒันาโครงการหลวงม่อนเงาะ 

                                                 

ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบแอพลิเคชั่นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะโดยกลุ่มเป้าหมาย 

รายละเอยีด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

1.  รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 3.96 0.55 

2.  พื้นหลังเหมาะสม น่าสนใจ 3.70 0.46 

3.  ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าจอ 3.43 0.50 

4.  ภาพนิ่งที่ใช้ประกอบ ขนาดเหมาะสมกับหน้าจอ 3.46 0.57 

5.  ภาพนิ่งที่ใช้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 3.40 0.49 

6.  ภาพนิ่งที่ใช้มีความสวยงาม, ดึงดูด 3.60 0.67 

7.  การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอมีความเหมาะสม 3.53 0.62 

8.  ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าแอพพลิเคชั่น 3.63 0.77 

9.  ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล 3.60 0.62 

10.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 3.53 0.50 

รวม 3.58 0.57 

 

จากตารางผลรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแอพลิเคชั่น สรุปได้ว่ามีค่าเฉล่ีย(𝑥)เท่ากับ 

3.58 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(𝑺. 𝑫. )คือ 0.57 แสดงว่า

ความเห็นของผู้ใช้งานแอพลิเคชั่นส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกัน 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1920 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ได้

พบอุปสรรคต่างๆและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ให้รู้จักแอพลิเคชั่น เนื่องจากหลังท าการประเมินการใช้งานแอพลิเคชั่น 

ท าให้กลุ่มเป้าหมายถามถึงแอพลิเคชั่นที่พร้อมจะใช้งานได้จริง 

2. หลักการข้อมูลยังไม่เพียงพอ อนาคตอาจะมีการพัฒนาแอพลิเคชั่นนี้ให้สมบูรณ์แบบมาก

ย่ิงขึ้นกว่าเดิม 

3.  แอพลิเคชั่นยังไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เป็นแค่ต้นแบบ 

4.  ภาพประกอบและวีดิโอยังไม่พึงประสงค์เท่าที่ควร 

5.  ข้อมูลอาจจะยังไม่เท็จจริงตามยุคสมัย เนื่องจากการประสานงานยังไม่ดีเท่าที่ควร  

การออกแบบแอพพลิเคชั่น มีข้อแนะน าดังนี้ 

1.  ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และควรมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยให้กว้างขวางกว่า

นี้ 

2.  ควรวางแผนในการประสานงานให้มีระยะเวลานานมากขึ้น 

3.  ควรมีการต่อยอดแอพพลิเคชั่นนี้ให้สามารถใช้งานได้จริง  

4.  ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการวิจัยท่ีแน่นอน 

5.  ในอนาคตอาจจะมีหลักการและข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่าหลักการและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ 
 

 สรุปผลการศึกษา 

 การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน มี

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.

เชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายวัยท างานอายุ   25–34 ปีที่ใช้สมาร์ทโฟน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ประกอบด้วย แบบร่างแอพลิเคชั่นและแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้งานแอพลิเคชั่น มีการด าเนินการ

ศึกษาคือ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในโครงการหลวงม่อนเงาะ กลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีและ

หลักการออกแบบแอพลิเคชั่น การออกแบบตัวอักษร ภาพประกอบ  การถ่ายภาพ  หลักการจัดหน้า

ส่ิงพิมพ์ โปรแกรมในการออกแบบ Image Scale วางแนวคิดในการออกแบบ  จัดท าแบบร่างและพัฒนา

แบบร่างที่สมบูรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์  จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้งานแอพลิเคชั่นแบบมาตรา

ส่วน 5 ระดับและค าถามปลายเปิดทุกข้อ  ให้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ท่าน ประเมินความคิดเห็น และน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉล่ีย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑺. 𝑫. ) ส่วนข้อแนะน าใช้
วิธีการรวบรวม   จัดหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางในการท าต้นแบบแอพลิเคชั่นให้สมบูรณ์ต่อไป 

สรุปผลการศึกษาได้ต้นแบบแอพลิเคชั่นของโครงการหลวงม่อนเงาะจ านวน 1แบบ สามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการท าแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์ได้ เพราะมีการใช้ทฤษฎีการออกแบบตัวอักษร 

ออกแบบภาพประกอบ  การออกแบบพื้นหลัง การจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอที่ดีตามทฤษฎีการจัด

วาง  มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าแอพลิเคชั่น มีความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล ไม่ขัดข้องสามารถ
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ใช้งานได้ดี  และกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นการใช้งานแอพลิเคชั่น สรุปได้ว่ามีค่าเฉล่ีย(𝑥)เท่ากับ 

3.58 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับพอใจมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(𝑺. 𝑫. ) เท่ากับ 0.57 แสดงว่ามี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 

                                               กิตติกรรมประกาศ 

         การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  ส าเร็จ

ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงย่ิงจากหน่วยงานราชการโครงการหลวงม่อนเงาะ  

ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน  ท่ีได้กรุณาให้ข้อมูล ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบ แก้ไข ข้อบกพร่องทุกขั้นตอน

ของการด าเนินการโครงการ คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จากงบประมาณแผ่นดิน 

ภายใต้โครงการยกระดับปรญิญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์งานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ1.เพื่อศึกษาอิทธิพลทางความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะภายใต้ภาวการณ์ของความเครียด 2.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะภายใต้

ภาวการณ์ของความเครียด3.เพื่อพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะและสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอันเกิดจาก

การสร้างสรรค์ศิลปะภายใต้ภาวการณ์ของความเครียดโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีเกิดจากการศึกษา

ข้อมูลจากความเครียดท่ีส่งผลกระทบต่อตัวเราเองในการด าเนินชีวิต เพราะความเครียดจะก่อให้เกิดภาวะท่ีเก่ียวเนื่องกับ

ร่างกายและจิตใจ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยน ามาพัฒนาด้านเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะ และพัฒนารูปแบบการ

สร้างสรรค์เพื่อสะท้อนให้เห็นผลอันเกิดจากความเครียดและก่อให้เกิดความน่าสนใจในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีมี

รูปแบบสอดคล้องโดยตรงกับพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีความเครียด 

ผลจากการวิจัยพบว่า ความเครียดเป็นปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจ เป็นภาวะความกดดันท่ีส่งผลกระทบต่อ

ร่างกายและการด าเนินชีวิต เม่ือความเครียดถูกปลดปล่อยออกมาในเชิงสร้างสรรค์ ความเครียดกลับส่งผลดี คือท าให้มี

ชีวิตชีวา มีการคิดการไตร่ตรองและการควบคุมความรู้สึกในขณะสร้างสรรค์ศิลปะได้ดีขึ้นและรูปแบบท่ีได้จากกา ร

สร้างสรรค์คือเนื้อหาของงานศิลปะท่ีเกิดจากภาวะวิสัยท่ีถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานด้านบวก และการสร้างสรรค์

ศิลปะท่ีให้คุณค่าท่ีดีต่อจิตใจ 

Abstect 

The objectives of this research are (1) to study thinking influences and formats of creating artistic works under 

stress conditions (2) tosearch for the relation between concepts and formats of creating artistic works under stress 

conditions, and (3) to develop artistic work formats and establish concepts of creating contemporary artistic works 

derived from doing artistic works under stress condition. This is to use processes of creating visual arts stemmed 

from researching information about stress conditions which relevantly affect both physical and mental parts of our 

daily lives. According to this idea, the researcher has developed contents and formats for creating artistic works to 

reflect real consequences arisen from stress conditions and cause some interestedness in the process of creating 

artistic works directly related to behaviors of stressed people. 

      The result of this research indicated that stress is a physical and mental reaction and it is a pressure which 

negatively affects physical activities and day-to-day living. On the other hand, the stress can positively exhibit in 

artistic works creatively. It helps manage artistic people to be joyous, contemplative, and self-contained while 

creating better artistic works. The outputsarisen out of this artistic creation are the content of artistic works which 

reflect the positive strength of the artist and the artistic creation that is valuable to mental condition of the artist. 
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บทน า 

         แนวคิดของความเครียดแต่เดิมแนวความคิดของความเครียดถูกน ามาใช้ในทางฟิสิกส์ ซึ่งหมายถึง

แรงกด (pressure or strain) และแรงกด (force) เมื่อใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ในร่างกายจะ

หมายถึงผล (effects) ของปฏิกิริยาทางร่างกาย (bodily reactions) ซึ่งสร้างแรงกดต่อกล้ามเนื้อ 

ความเครียดในระดับสูงที่มีอย่างสม่ าเสมอจะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ cannon 

(ค.ศ.1932) เป็นคนแรกที่ใช้ค าว่า stress โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางฟิสิกส์ ซึ่งหมายถึงส่ิงที่ท าให้ความ

สมดุลหรือดุลยภาพ (equilibrium or balance) ของบุคคลเสียไปcannon ใช้ค าว่า homeostasis เมื่อกล่าวถึง

ภาวะธ ารงดุล หรือดุลยภาพ ดังกล่าว cannon ใช้ค าว่า stress เมื่อมีส่ิงเร้าไปกระตุ้นท าให้เกิดปฏิกิริยาที่

เกี่ยวข้องกับการสู้หรือการหนี 

          ส่วนภาวะธ ารงดุล (homeostasis) หมายถึงความโน้มเอียงของอินทรีย์ที่จะคงสภาพส่ิงแวดล้อม

ภายในให้คงที่ ความจริงภาวะธ ารงดุลมิใช่เป็นภาวะที่คงที่อย่างเดียว แต่เป็นภาวะเชิงพลศาสตร์ที่กลับไป

กลับมาได้ ท านองเดียวกับการแกว่งของลูกตุ้มไปมาระหว่างความต้องการ (need) กับความส าเร็จ 

(fulfillment) (จ าลอง ดิษยวนิช และพริ้มเพรา ดิษยวนิช, 2545) และความเครียดเป็นอุปสรรคที่รบกวน

จิตใจและร่างกาย ดังนั้นความเครียดจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการกระท าที่ฝืนระดับความสามารถปกติ 

ผลของความเครียดจึงเป็นอันตรายต่อตนเองและครอบครัว รวมท้ังสังคม และความเครียดสามารถเกิดขึ้น

ได้กับทุกเพศทุกวัย(มรรยา รุจิวทย์, 2548) 

Klein Muntz (1985 อ้างอิงใน จ าลอง ดิษยวนิช และพริ้มเพรา ดิษยวนิช, 2545) กล่าวว่า ความเครียด

หมายถึงความกลัวหรือความเจ็บปวดต่าง ๆ ที่เข้ามาแทรกซ้อนในวงจรการท างานตามปกติของร่างกาย

และจิตใจ ท าให้ร่างกายและจิตใจเสียสมดุลที่คนปกติพึงมี จึงท าให้เกิดความเครียดข้ึน 

Hans Selye (1976 อ้างอิงใน จ าลอง  ดิษยวนิช และพริ้มเพรา  ดิษยวนิช, 2545) มีความเห็นว่า

ความเครียดต้องไม่ใช่นามธรรม แต่ต้องวัดได้เป็นรูปธรรม และกล่าวว่า ความเครียดหมายถึง ภาวะทาง

ชีวภาพที่แสดงให้รู้ได้โดยปรากฏการณ์ของกลุ่มอาการเฉพาะ ซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาตอบสนองทั่วไปของ

ร่างกายต่อส่ิงรบกวน ส่วนความเครียดที่ก่อให้เกิดความอิ่มเอมใจและเพิ่มพูนแรงผลักดันสู่จุดมุ่งหมาย 

เรียกว่าความเครียดท่ีให้คุณ (Eustrees) หากเป็นการตอบสนองทางร่างกายเนื่องจากเงื่อนไขที่ไม่พึงพอใจ

และเป็นอันตราย และอาจสร้างความเสียหายแก่ร่างกาย เรียกว่าความเครียดที่ให้โทษ 

          ส่วนทฤษฎีของความเครียด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเชิงส่ิงเร้า (Stimulus-Oriented Theories) ทฤษฎีนี้ถือว่าความเครียดเกิดจากส่ิงเร้าที่มีอยู่ใน

ส่ิงแวดล้อมของบุคคล  Cox andFerguson (ค .ศ .1991) กล่าวว่าความเครียด เป็น ส่ิงเร้ าที่ท าให้

เกิดปฏิกิริยาของความตึงเครียดต่อร่างกาย โดยแบ่งออกเป็น  

 1.1 ส่ิงที่ท าให้เกิดความเครียดแบบเฉียบพลันและและมีช่วงระยะเวลาจ ากัด  

 1.2 ผลต่อเนื่องที่ท าให้เกิดความเครียด (stressor sequences) เช่น การตกงาน หรือการสูญเสีย

บุคคลในครอบครัว เหตุการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีตามมาได้ 

 1.3 ส่ิงที่ท าให้เกิดความเครียดเรื้อรังเป็นช่วง ๆ (chronic intermittent stressors) เช่นการขับรถ 

การผ่าตัด เป็นต้น 
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 1.4 ส่ิงที่ท าให้เกิดความเครียดเรื้อรัง (chronic stressors) เช่น มีปัญหาการเงิน ปัญหาในที่

ท างาน ความผิดปกติทางเพศ เป็นต้น 

2. ทฤษฎีเชิงการตอบสนอง (Response-Oriented Theories) ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นที่ปฏิกิริยาของการตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้า Selye กล่าวว่าความเครียดเป็นการตอบสนองที่ไม่จ าเพาะเจาะจง ที่มีต่อร่างกายไม่ว่าโดยทางใด

ก็ตาม เชื่อว่าการตอบสนองทางสรีรวิทยา ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับชนิดของส่ิงเร้า แต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนอง ไม่

ว่าส่ิงเร้าจะเป็นชนิดใดก็ตาม แต่การตอบสนองนั้นจะเหมือนกัน ส่ิงที่แตกต่างนั้นคือความแตกต่างของ

ระดับของการตอบสนองซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของความต้องการในการปรับตัว ดังนั้นส่ิงที่ท าให้เกิด

ความเครียดอาจจะเป็นส่ิงเร้าที่ท าให้เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจก็ได้ ซึ่งมี 3 ระยะด้วยกันคือ 

 2.1 ระยะตกใจ (Alarm reaction) แสดงลักษณะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับส่ิงเร้า จะมี

การกระตุ้นหรือย่ัวยุให้ตื่นตัว ระยะตกใจ แบ่งออกเป็นระยะช็อก (Shock phase) เป็นระยะแรก และเป็น

ปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีทันใด ต่อส่ิงที่เป็นภัย ปฏิกิริยาของร่างกายในระยะนี้มีอยู่สองแบบ คือ สู้ (fight) 

หรือหนี (Flight) ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นของระบบประสาท 

เช่น หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้ออ่อนแรง อุณหภูมิลดลง ความดันโลหิตต่ าลงระยะต้านช็อก  (Counter shock 

phase) จะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับ เช่น adrenal cortex จะโตขึ้นและมีการหล่ังของ corticoid hormones 

และ adrenalin หรือ epinephrine ท าให้การหายใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น เลือดแข้งตัวเร็วขึ้น น้ าตาล

ถูกปล่อยออกมาจากตับ มีการเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่แล้วปฏิกิริยาต่อความเครียดแบบ

เฉียบพลันจะสัมพันธ์กับทั้งสองระยะนี้ 

 2.2 ระยะต้านทาน (Stage of resistance) หรือระยะการปรับตัว ระยะนี้ร่างกายจะพยายาม

ปรับตัวต่อส่ิงที่ท าให้เกิดความเครียด และท าให้สภาพทั่วไปดีขึ้น อาการต่าง ๆ จะหายไป ความพยายาม

ของร่างกายในการปรับตัว มีส่วนให้พลังงานที่สูญหายไปกลับคืนมา และยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่ถูกท าลาย

ให้ดีขึ้น 

 2.3 ระยะหมดแรง (Stage of exhaustion) ถ้าส่ิงที่ท าให้เกิดความเครียดยังไม่ได้รับการแก้ไข

อย่างเพียงพอ ร่างกายจะผ่านเข้าสู่ระยะที่สาม คือ ระยะหมดแรง เนื่องจากความเครียดยังคงมีอยู่ไม่รู้จัก

หมดส้ิน พอร่างกายโดนความเครียดเล่นงานซ้ าแล้วซ้ าอีก ร่างกายจะเส่ือมโทรม จนกระทั่งเกิดเป็นโรคต่าง 

ๆ เช่น ภูมิแพ้ ลมพิษ แผลในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ  

ความดันโลหิตสูง และอาจถึงแก่ความตายในที่สุด (จ าลองดิษยวานิช และพริ้มเพรา ดิษยวานิช, 2545) 

ส่วนความหมายของความเครียด (stress) เป็นค าที่ยืมมาจากวิชาฟิสิกส์ซึ่งอธิบายว่า ความเครียดเป็นความ

กดดัน (pressure) หรือแรง (force) ที่มีต่อร่างกายของคนเรา คล้ายกับน้ าหนักของก้อนหินที่หล่นลง

กระแทกกับพื้นด้วยความแรง หรือแรงที่เกิดจากรถสองคันชนกัน บางครั้งคนเราจะรู้สึกมึนตื้อ และหนัก

ศีรษะ คล้ายกับมีอะไรมากด นอกจากนั้นค าว่าstress ยังมีรากศัพท์มาจาก ภาษาลาติน “strictus”ซึ่งแปลว่า

ความตึงแน่น (bound tight) ในทางจิตวิทยา ความเครียดหมายถึง ส่ิงที่ต้องการ (demand) ที่มีผลต่อ

อินทรีย์เพื่อก่อให้เกิดการปรับตัว (adaptation)ส่ิงที่ต้องการก็คือส่ิงเร้าทั้งภายในภายและภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อคนเรา การปรับตัวที่เป็นผลตามมาท าให้คนเราเกิดสภาวะของความตึง (tension) หรือการ

คุกคาม (threat) (จ าลอง ดิษยวนิช และพริ้มเพรา ดิษยวนิช, 2545) 
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และความเครียดยังหมายถึง ปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจอันถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวมากกว่าปกติ หรือภาวะ

ฝืนใจต่าง ๆ ซึ่งชีวิตคนเราต้องพบเจอและเราก็จะมีความเครียดอยู่ตลอดเวลา แต่ความเครียดเพียง

เล็กน้อยกลับเป็นผลดีต่อเรา คือ ท าให้เราว่องไว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ส่วนความเครียดที่รุนแรง

ต่อเนื่องยาวนานเรื้อรังเท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงขั้นท าให้เกิดโรคได้ เช่นโรคหัวใจ และหลอด

เลือด รวมท้ังโรคชักและโรคประสาท(กิติกร มีทรัพย์, 2541) 

ส่วน Neuman, et al.(1982) ซึ่งเป็นนักพัฒนาทฤษฎีการพยาบาล กล่าวว่าคนเป็นระบบเปิดระบบหนึ่ง ซึ่ง

มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดความเครียดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความเครียดท าให้คนมี

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนั้น ๆ โดยปัจจัยที่ให้เกิดความเครียดนี้เป็นตัวแปรด้านร่างกาย จิตใจ 

และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ภายในบุคคล ระหว่างบุคคลและภายนอกบุคคล 

              Patricia Ziegler(1982 อ้างอิงใน ประเวศ  วะสี, 2547) กล่าวว่า ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

ความเครียดที่มากระทบ หมายถึง อาการแสดงหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นแบ่งออกเป็นปัจจัยแห่ง

ความเครียดและปฏิกิริยาตอบสนองความเครียดแบ่งเป็นสามชนิด ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

วัฒนธรรม รวมทั้งยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยแห่งความเครียดและปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

ความเครียด ซึ่งหมายถึงอาการที่แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะของปฏิกิริยาตอบสนองในสาม

ระดับโดยวิธีการที่มีระเบียบและมีความหมาย คือ ระดับที่หนึ่ง หรือขั้นปฐมภูมิ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

ความเครียดท่ีไม่รุนแรง โดยทั่วไปไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือพยาธิสภาพต่อร่างกาย  

             หรือหากเกิดความเสียหายจะมีเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรง ซึ่งต้องประเมินภาวะสุขภาพและให้การ

วินิจฉัยอย่างเร่งด่วน การช่วยเหลือจึงอยู่ในขั้นของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงใน

ขั้นต่อไป ระดับที่สอง หรือขั้นทุติยถูมิ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดในระดับที่รุนแรงกว่าระดับ

ปฐมภูมิ หมายถึง ก่อให้เกิดความเสียหายหรือพยาธิสภาพต่อร่างกาย การช่วยเหลืออยู่ในขั้นของการ

บ าบัดรักษา ซึ่งจะต้องท าอย่างต่อเนื่องร่วมกับขั้นปฐมภูมิ  ซึ่งหมายถึง การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และ

บ าบัดรักษามิให้เส่ือมสภาพไปกว่านี้ ระดับที่สาม หรือขั้นตติยภูมิ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองความเครียดใน

ระดับรุนแรงมากหมายถึง ก่อให้เกิดความเสียหายหรือพยาธิสภาพซับซ้อนต่อร่างกายอาจถึงขั้นวิกฤติ การ

ช่วยเหลืออยู่ในขั้นที่ต้องการบ าบัดขั้นสูง และต้องการ การฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือในระดับ

นี้สามารถท าร่วมกับขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิเช่นเดียวกัน (ประเวศ  วะสี, 2547) 

             จากปัญหาความเครียดท่ีส่งผลกระทบต่อตัวเราเองและผู้คนในการด ารงชีวิตปัจจุบันนั้น มีภาวะ

ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบของร่างกายและอารมณ์ความรู้สึก ทั้งความเครียดท่ีให้คุณประโยชน์และความเครียด

ที่ให้โทษ ในการสร้างสรรค์ศิลปะในปัจจุบันผู้สร้างสรรค์ต่างพยายามท่ีจะหากระบวนการและทฤษฎีใหม่มา

ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปสู่เป้าหมายและรูปแบบใหม่ตลอดเวลา  ดังนั้ นการสร้างสรรค์

ศิลปะที่เกิดจากความเครียด จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาซึ่งวิธีการคิดและการสร้างสรรค์ศิลปะที่

น่าสนใจ หากการสร้างสรรค์ศิลปะสามารถบ าบัดอารมณ์ความรู้สึกไปพร้อมๆกับการค้นหาวิธีการหรือ

กระบวนการที่มนุษย์สามารถน ามาใช้เป็นแรงขับในการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อสร้างรูปแบบและก าหนด

ทางเลือกใหม่ โดยการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อค้นหาความงามและสร้างสรรค์รูปแบบผลงานศิลปะ อย่างมี

ระบบขั้นตอนและได้ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าต่อไป  

ค าส าคัญ:ความเครียด/จินตภาพ 
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กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

ความเครียด                              จินตนาการ                              ความงาม 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาอิทธิพลทางความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะภายใต้ภาวการณ์ของ

ความเครียด 

           2.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะภายใต้ภาวการณ์ของ

ความเครียด 

          3.เพื่อพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะและสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอันเกิดจาก

การสร้างสรรค์ศิลปะภายใต้ภาวการณ์ของความเครียด 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                1. ได้กระบวนการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อบ าบัดความเครียด 

                2. ได้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะที่เกิดจากการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะภายใต้ภาวการณ์ของ

ความเครียด 

                3. จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะสร้างสรรค์เผยแพร่ต่อนักวิชาการทางด้านศิลปะ นิสิต

นักศึกษาทางด้านศิลปะและประชาชนโดยท่ัวไป 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

  1.2 การศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวข้องด้านความเครียด 

ทฤษฎีด้านบุคลิกภาพ ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเกสตอล ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีการให้บริการ

ปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ทฤษฎีการให้บริการปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและ

องค์ประกอบส่ิงแวดล้อมทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการทางศิลปกรรม 

                  1.3การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยท าการทดลองสร้างสรรค์ทดลองสร้างกรอบแนวคิดและ

พัฒนารูปแบบศิลปกรรม 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง “รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม” 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

           1.แบบวัดประเมินความเครียด พัฒนาโดยโรงพยาบาลสวนปรุง 

           2.แบบสอบถามความเครียดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

           3.อุปกรณ์สร้างสรรค์ศิลปกรรม 
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โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1.ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.สร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนางานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 

3.พัฒนาเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเครียด  

 4.พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 

5.จัดแสดงผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชน 

6.สรุปและรายงานผลการวิจัย 
 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

1.การเก็บข้อมูลผู้วิจัยศึกาความเครียดจากกลุ่มประชากรตัวอย่างดดยการสังเกต จากบุคลิกภาพ ท่าทาง

การแสดงออก อารมณ์ความรู้สึกท่ีผู้แสดงออกได้ส่ือสารออกมาทางร่างกาย  

2.น าผลที่ได้จากการสังเกตตามข้อที่1มาพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบ ดดยมีแบบบุคคลเป็นแบบจริง และ

บันทึกเป็นภาพถ่าย 

3.น าภาพต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม 
 

ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปกรรม โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง “รูปลักษณ์จาก

ความเครียดสู่ความงาม”น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่สมจริง ในด้านการสะท้อนภาวะที่เกิดจาก

ความเครียด การมุ่งเน้นถ่ายทอดความหมายทางอารมณ์ ช่วยก าหนดประเด็นด้านเนื้อหาในการแสดงออก 

ที่เกิดจากการรับผลทางด้านอิทธิพลจากภาวะของความเครียด ตลอดการสร้างสรรค์ เนื่องจาก

ประสบการณ์ทางความเครียดในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน รูปแบบการพัฒนางานสร้างสรรค์จึง

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของอารมณ์ ในด้านการแสดงออกผ่านสีสัน รูปสัญลักษณ์ การสร้าง

เรื่องราว ท าให้เกิดความหลากหลาย 

          ในช่วงเริ่มต้นการสร้างสรรค์การรับรู้ด้านอารมณ์ความรู้สึกจะแสดงออกผ่านใบหน้าของบุคคลที่

สะท้อนอารมณ์ความเครียด การน าเสนอสัญลักษณ์ของมนุษย์ผ่านสีหน้าและแววตา เพราะดวงตาเป็นส่วน

ส าคัญในการแสดงความรู้สึก บทบาทของดวงตาที่เกิดจากความรู้สึกเครียด จะมีความแข็งกร้าว  ส่วน

สัญลักษณ์อื่นๆผู้สร้างสรรค์จะผูกโยงไปในเรื่องสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แต่จะสร้างสรรค์ให้เป็นเรื่องของ

อุดมคติที่ยากจะคาดเดาผ่านอารมณ์ของสีสัน ที่เกิดจากดอกไม้ปลอมที่ถูกจัดวางเชิงสัญลักษณ์ให้ปรากฏ

ในชิ้นงานศิลปกรรม เพื่อส่ือถึงสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบกับอารมณ์ความรู้ สึก และส่งผลต่อ

ความเครียด ซึ่งดอกไม้ปลอมจะมีความแตกต่างจากดอกไม้จริง กล่าวคือ มีความไร้กล่ิน สีสันมีความ

กระด้างมองดูแล้วปวดตา ในขณะที่ดอกไม้จริงจะมีกล่ินละสีสันที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด  

       ส าหรับศิลปวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ จะประกอบด้วย สีน้ ามัน อุปกรณ์ในการระบายสี ผ้าใบแคน

วาส ตาผสมสีน้ ามัน วิธีการสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการทางด้านจิตรกรรม เพราะสีจะช่วยในการส่ือ

ความรู้สึกด้านการรับรู้ได้ดีกว่าส่ือชนิดอื่นๆ แผนการสร้างสรรค์ จะช่วยก าหนดขนาดและการแสดงออก

ในช่วงเริ่มต้น และจะส่งอิทธิพลตลอดการสร้างสรรค์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แต่อาจมีความแตกต่างใน

รายละเอียดและความหลากหลายในการใช้สี เพื่อหาวิธีการสร้างสรรค์ในการปลดปล่อยความรู้สึกกังวล
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และความเครียดออกมาผ่านเนื้อหาเรื่องราวทางศิลปะ ความรู้สึกกระตือรือร้นที่เกิดจากความพึงพอใจ 

ความกลัววิตกกังวล ความประหวั่นพล่ันพรึงในอารมณ์ความรู้สึกจากเรื่องราวต่างๆ ความเพ้อฝันที่ถูกฝั่ง

อยู่ในจิตใจจ าเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยออกมาขณะสร้างสรรค์ศิลปะ 

       ความกดดันและการถดถอยของอารมณ์ขณะสร้างสรรค์ ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดผู้วิจัยต้องตามอารมณ์

ความรู้สึกเหล่านั้นให้ทันและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพราะทุกช่วงเวลาจะถูกถ่ายทอดลงไปในงานศิลปกรรม 

เพื่อปลดปล่อยออกมาในผลงาน เพื่อสามารถมาวิเคราะห์ในภายหลังได้ว่าผลของความรู้สึกที่เป็นที่

ประจักษ์ในงานสร้างสรรค์นั้น มีผลอย่างไร ในเรื่องของสีสัน ร่องรอย ทีแปรง เพื่อให้ได้เหตุผลสนับสนุน

ว่าปัญหาของความเครียดนั้นส่งผลต่อความรู้สึก บุคลิกภาพของผลงานศิลปกรรมเช่นไร จากการวิเคราะห์

พบว่า โลกแห่งจินตนาการความเพ้อฝัน สีสัน และอารมณ์ความรู้สึกของสี ช่วยให้เกิดความอภิรมย์และ

ปลดปล่อยความกังวลใจได้ ส่วนความงามในงานศิลปกรรมนั้นเป็นประสบการณ์ที่น่ายินดีที่เกิดขึ้นในงาน

ศิลปกรรม หากแต่เป็นประสบการณ์ทางความงามที่มีความแตกต่างในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม

หลักการทางด้านสุนทรียศาสตร์และการรับรู้ความงามในแต่ละคน เนื่องจากเป็นการแสดงออกโดย

สัญชาตญาณเฉพาะบุคคล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยผลการด าเนินการสร้างสรรค์ศิลปะครั้งนี้  ประเด็นหลักของการศึกษาวิจัยคือ

การสร้างสรรค์ศิลปกรรม ภายใต้ภาวการณ์ท างานที่เกิดจากปัจจัยด้านความเครียด ที่มีในตัวตนของมนุษย์ 

โดยผู้วิจัยอาศัยการศึกษาทฤษฎีด้านความเครียด มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และใช้การ

สังเกตสภาวะทางความเครียดของผู้วิจัยเองในขณะสร้างสรรค์ศิลปกรรม ตั้งแต่ระดับอารมณ์ความรู้สึก 

สัญชาตญาณ ความอึดอัดจากเรื่องราวต่างๆ ความวุ่นวายของจิตใจ และปล่อยให้ทุกส่ิงทุกอย่างด าเนินไป

ตามธรรมชาติของมันในขณะสร้างสรรค์ศิลปกรรม เพื่อสร้างความสมดุลทางด้านความรู้สึกผ่านการ

สร้างสรรค์ศิลปะ โดยมีเนื้อหาเรื่องราวทั้งจากประการณ์จริงและการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อบ่งบอกและ

สะท้อนแนวคิดความรู้สึกออกมา ท าให้ผู้วิจัยพบว่าธรรมชาติของความรู้สึกจะปรับสร้างความสมดุลของมัน

เองในทางอารมณ์ความรู้สึก การสร้างสรรค์ศิลปะจะช่วยปลดปล่อยความกังวลต่างๆ ออกมาสู่ภายนอก 

และก่อให้เกิดความพึงพอใจ ส่ิงที่ท าให้เกิดความเครียดและความกระวนวายภายในจิตใจ จะถูกก าจัดไป

อย่างหมดส้ินในขณะสร้างสรรค์ศิลปะ ความคลุมเครือจะถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะของการเริ่มต้นทาง

ความคิด ความคิดกับความรู้สึกจะสร้างความขัดแย้งและสลับสับเปล่ียนกันในช่วงเริ่มต้นและช่วงกลางของ

การท างานและจะค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นความพึงพอใจที่เป็นเอกภาพในท้ายที่สุด การตัดสินใจเลือก

เนื้อหาและการถ่ายทอดความรู้สึกทางศิลปะจะเป็นไปโดยบุคลิกภาพของอารมณ์ จึงเป็นการสนับสนุนที่ว่า

ความเครียดบางอย่างในร่างกายมนุษย์นั้น จะส่งผลในด้านพลังงานการสร้างสรรค์ที่ดีได้ และความเครียด

หากไม่ถูกน ามาใช้และมีการส่ังสมในร่างกายอย่างต่อเนื่องและยาวนานจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและ

จิตใจได ้

 จากการวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 

ในการสะท้อนภาพความรู้สึกของสังคมร่วมสมัยไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะตามแนวทางของตนเอง เพื่อ

สะท้อนความคิดที่สามารถเข้าถึงได้ในคุณค่าทางศิลปะผ่านรูปแบบเนื้อหาใหม่ๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็น
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การบ าบัดผู้สร้างสรรค์เอง ในมุมมองเชิงวิชาการทางศิลปะ ก่อให้เกิดกระบวนการการสร้างรูปแบบและ

เนื้อหาในประเด็นเชิงสังคม กล่าวคือ การเข้าไปสัมผัสรับรู้กับอารมณ์ความรู้สึกจากกลุ่มประชาการจริงๆ

แล้วน าเสนอภาพเชิงสะท้อนมุมมองออกมา เพื่อกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมให้เกิดการตั้ง

ค าถามผ่านเนื้อหาทางศิลปะ และส ารวจอารมณ์ความคิดของตนเองควบคู่ไปด้วยกับผลงานศิลปะ ข้าพเจ้า

เชื่อว่าจะเป็นการช่วยบ าบัดความรู้สึกของผู้ดูได้ในระดับหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงใน

ดอกาสต่อไปของผู้ท่ีได้พิจารณาตนเองผ่านผลงานศิลปะที่ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นมา 

 

ภาพประกอบผลงานสร้างสรรค์ศิลปะที่เกิดจากการด าเนินการวิจัยสรา้งสรรค์ 

 
ชื่อภาพ:สภาวะอารมณ/์เทคนิค:สีน้ ามันบนแคนวาส/ขนาด60x80 เซนติเมตร 

 
 

ชื่อภาพ:อารมณ์ร่วม /เทคนิค:สีน้ ามันบนแคนวาส/ขนาด160x180 เซนติเมตร 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันมนุษย์ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าความต้องการทางวัตถุเป็นอย่างมาก เพียงเพื่อต้องการความสุข

สบายในการใช้ชีวิต จนลืมและให้ความส าคัญทางคุณค่าและจิตใจน้อยลงไป ประเทศยิ่งพัฒนา ปัญหาก็เกิดมากตามมา 

ไม่รู้จักพอ เพียงคิดว่านี่คือสิ่งท่ีทุกคนยอมรับและเป็นสิ่งวัดระดับฐานะทางสังคมในปัจจบัุน การวิจัยผลงานสร้างสรรค์ครัง้

นี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันอันเป็นสิ่งส าคัญในการส่งผล

กระทบต่อจิตใจของมนุษย์และก าหนดเนื้อหาในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 2. เพื่อศึกษาขบวนการทดลองค้นคว้าทาง

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมทางด้านเทคนิคจิตรกรรมผสมวัสดุ 3.เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม

สื่อผสมต่อสาธารณะชน 

โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ศิลปะจากข้อมูลข่าวสารและสภาพสังคม

ปัจจุบันตาม แนวคิดของผู้สร้างสรรค์โดยมุ่งความสนใจที่ขบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็น

จริงของการใช้ชีวิตในสังคม โดยผ่านทางการแสดงออกจากพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยมต่างๆที่มากมายของมนุษย์และ

น าไปสู่ปัญหาแก่สังคมตามมา โดยได้สื่อความหมายผ่านทางผลงานสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมสื่อผสมและ 

จากผลดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และแปลความหมายสู่ตัวชิ้นงานเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ถึงผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์

โดยตรงสู่รูปทรงใบหน้าและทางร่างกายเพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตใจของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผู้วิจัย

ได้ใช้การแทนค่าการสร้างด้วยรูปทรงทางศิลปะท่ีบ่งบอกถึงความคิดและความจริงของมนุษย์ โดยผ่านชั้นเชิงทางด้าน

ศิลปกรรมเพื่อให้เกิดภาพสะท้อนพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยมจากความอยากของมนุษย์ในปัจจุบันได้ชัดเจนมากขึ้น 

ในรูปแบบผลงานสมัยใหม่ เพื่อจะเป็นการตอกย้ าเตือนในการใช้ชีวิตเรื่องของการอุปโภคบริโภคให้เหมาะสมและไม่เกิน

ความจ าเป็นต่อชีวิตของคนเรา ซึ่งจากผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกชีวิตให้ได้ตะหนักรู้ถึง

ผลกระทบท่ีจะตามมาจากการบริโภควัตถุนิยมท่ีมากมายเกินไป 

ค าส าคญั : สภาพสังคม, วัตถุนยิม, แรงปรารถนา, มนุษย,์ โลกาภิวัตน,์ จิตรกรรมสื่อผสม 

 

Abstract 

Nowadays, human giving the importance and emphasis on value of the object very much.  Just for a 

comfortable in life. And forget the importance of value and mentally less. The country has more developed, the 

problem is occur a lot caused by the insatiable, just thinking this is the thing that all of people accepts and is 

measured as the level of social status. The research of creative works therefore there is a purpose. 1. To study the  

concepts and theory of arts that relate to the condition of present social which is the important thing to effect in the 

mailto:isamarekom@yahoo.co.in
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human mind and to determine content of creative art works. 2. To study the process of experiment and method of 

creativity in art works by using technic painting mix with materials. 3. To promote the creative arts to the public. 

By using the creative process, the visual art create from the resulting of information and the present 

situation. The idea of the researcher by focusing on the process of creative art related to the reality of life in the 

society. Through express from consumption of various materialism many human and leads to the problem to the 

society. The meaning through the creation process and with mixed media and painting from the results, these results 

were analyzed and interpreted to the target to reflect the image of the impact humans directly to the face shape and 

the body in order to demonstrate the mental state of a human, both direct and indirect. The researcher used to 

represent the design art idea and reality of mankind, the show through the artistic reflection tactic to achieve the 

consumption behavior of materialism to contemporary human has more clearly.  In the form of modern works, to 

facility is warned in the life of consumer suit and does not exceed the necessary to people’s life. The creative works 

such as this would be useful for life, all life to realize know the impact to come from consumption of materialism, 

which have too many. 

Keywords:  social, materialism, desire, human, globalization, mixed media painting 

 

บทน า 

           ในยุคปัจจุบันนี้ทุกวันเวลาของการด ารงชีวิตของมนุษย์เราล้วนแล้วแต่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ

วัตถุปัจจัยและเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จนผูกพันกับการใช้ชีวิตของผู้คนจนแทบจะเป็น

ส่วนหนึ่งของการมีชีวิตซึ่งมนุษย์ได้พบเจอตั้งแต่เกิดจนตาย หรืออาจจะเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะแยกแยะ

ส่ิงต่างๆที่เกิดขึ้นมาควบคู่กับความเจริญที่ไม่มีวันที่จะหยุดย้ังได้เลย ซึ่งส่ิงที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงมีส่วนส าคัญ

ต่อสังคมมนุษย์เราและมีบทบาทและเป็นตัววัดระดับฐานะทางสังคมและต่อคนไปเสียแล้ว จนกลายเป็น

เรื่องที่ต้องจ านนและยอมรับไปโดยปริยายเพียงเพื่อคิดว่าการมีส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านั้นซึ่ง

เปรียบเสมือนเครื่องตกแต่งร่างกายของคนเราไปเสีย เฉกเช่นเครื่องประดับทางสังคม แม้กระทั่งส่ิงของ

เครื่องใช้ต่างๆที่ทันสมัยเพื่อที่ให้เข้าและทันกับยุคสมัย โดยเกิดจากส่ิงที่มนุษย์ได้นิยามความหมายว่า คือ

ความโดดเด่นของคนเราแค่เท่านั้น ซึ่งล้วนเกิดจากความอยากที่จะตกแต่งประดับกายจากส่ิงต่างๆเหล่านี้ 

ล้วนซึ่งไม่จ าเป็น ที่จะต้องส่ือสารโดยใช้ค าพูดเลย แต่กลับสามารถบอกถึงสถานภาพการใช้ชีวิตที่หรูหรา

ทัดเทียมกับผู้อื่นได้และบ่งบอกถึงความที่จะให้ได้มาซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดี

และสามารถที่จะบอกเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนรอบข้างต่างต้องมองและประเมินคุณค่าตนจากส่ิงที่ได้เจตนาที่

จะส่ือสารไประหว่างบุคคลต่อบุคคลได้ เช่น ทรงผม การแต่งกาย ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆหรือความเป็นอยู่ 

อันเกิดจากความคิดท่ีมาจากความเชื่อของคนในสังคมซึ่งเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมา จนสามารถท าให้

เกิดการปรับเปล่ียนความคิดของผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตอย่างเราๆท่านๆ จนสามารถที่จะเป็นตัวสร้างและส่ง

อิทธิพลท าให้เกิดการคล้อยตามกระแสไปกับสภาพความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างรวดเร็ว 

จนอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถที่จะหยุดย้ังกระแสในยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้เลย จากผลของระบบทางสังคม

เหล่านี้เองจนท าให้มนุษย์เกิดความคิดและความเชื่อที่ผิดๆตามมา ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากมายมหาศาล 

และท าให้มนุษย์เราเกิดการเปล่ียนแปลงจนผิดไปจากการใช้ชีวิตแบบในสมัยก่อนหรือเกินไปกว่าความ

ต้องการและเกินความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตที่แท้จริง ซึ่งจากพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยมเหล่านี้จึงท า
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ให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมายและส่งผลแปรเปล่ียนภาพลักษณ์ของมนุษย์ที่แท้จริงไปอีกด้วย

เป็นอย่างมาก      

          คนในยุคปัจจุบันต่างมุ่งสนใจการที่จะเปล่ียนแปลงการด ารงชีพของตัวเองและเห็นว่าเป็นส่ิงส าคัญ

เป็นอย่างมากในระดับต้นๆของการด ารงชีวิตในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารจนท าให้เกิดกระแสความต้องการใช้

ชีวิตและค่านิยมทางความคิดจากแหล่งที่มาต่างๆจากทั่วโลกที่ได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเดินทางไป

ไหนมาไหนทั่วทุกหนแห่งก็จะได้พบเจอกับส่ิงต่างๆมากมาย จนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด

ตามมามากย่ิงขึ้นเช่นกันและเพื่อให้เท่าทันตามยุคสมัย นั้นๆ  ดังนั้นจากส่ิงต่างๆดังที่ได้กล่าวมาจึงมี

บทบาทต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัยขึ้นของมนุษย์ในสังคมที่เจริญและที่ก าลังพัฒนา

เป็นอย่างมากและค่อนข้างรวดเร็วและเป็นสาเหตุแห่งจุดเริ่มต้นของความคิดที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงใน

การใช้ชีวิตของผู้คนที่มุ่งแต่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวให้ได้มากที่สุดและมุ่งแต่การยึดเอาวัตถุนิยมเป็นเรื่อง

ส าคัญและถือเป็นเครื่องวัดระดับคุณค่าทางสังคมไปโดยปริยายในยุคของโลกแห่งโลกาภิวัตน์ไป จาก

ปัญหาที่น าเสนอเหล่านี้นอกจากเพื่อที่จะสะท้อนเรื่องราวและกระตุ้นเตือนความคิดของคนในสังคม กลับ

ยังท าให้เกิดแง่คิดมุมมองของการแสดงความเชื่อมโยงต่อสังคมและความเป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งล้วนแต่

มีอิทธิพลต่อการที่จะปรับทัศนคติที่เป็นแง่คิดให้ผู้คนได้ตระหนักและยึดเอาว่าเป็นว่าใช่หรือที่จะยอมรับ

กันและเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมและพอสมควรแก่การมีชีวิตหนึ่งได้สมกับที่อยู่ในโลก

ใบนี้จนตราบนานเท่านานได้ต่อไปอย่างมั่นคงตราบช่วงชีวิตของคนเราได้  

 ดังนั้นบริบทของสังคมจึงมีอิทธิพลต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในสังคมและ

การด ารงชีวิตและรวมท้ังกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันของผู้คนจนส่งผลต่อความคิดในการออกแบบเพื่อ

ตอบรับกับสังคมในยุคปัจจุบันนี้เพียงเท่านั้นเอง 

  ผู้สร้างสรรค์เองมีเป้าหมายเพื่อน าเสนอและถ่ายทอดพฤติกรรมทางกระแสนิยมวัตถุของมนุษย์ที่

ซึ่งใช้ชีวิตอันเกินความจ าเป็นต่อชีวิตของคนเราและได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณค่าทางความงามจาก

ความวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตของโลกยุคโลกาภิวัตน์และอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจในเรื่องราว

ของสีสันที่แสดงถึงความหดหู่ต่อสภาพของสังคมและการใช้ชีวิตที่เหลวแหลกเกินความพอดีของมนุษย์เรา

ในวันนี้และความประทับใจในเรื่องราวของพื้นผิวสัมผัสที่ต่างชนิดกันของวัสดุที่หลงเหลือจากการใช้ของ

มนุษย์เราเองซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้เห็นความงามท่ีมีอยู่ในวัตถุซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความทันสมัยและความอด

สูต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายจากอุปนิสัยที่ชื่นชอบและหลงใหลในส่ิงย่ัวยุต่างๆจากการพัฒนาที่

รวดเร็วผ่านทางรสนิยมออกมาให้ได้พบเห็นกันอยู่ทั่วๆไปได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมากต่อผู้สร้างสรรค์

เอง 

 ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้น าความคิดความรู้สึกทั้งหมดนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงาน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดดัดแปลงออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีการทางจิตรกรรมส่ือผสม 

โดยน าเสนอความเป็นจุดเด่นในเรื่องของพื้นผิวของตัววัตถุส าเร็จรูปในปัจจุบันที่มีอยู่แล้วในการด ารงชีวิต

ของผู้คนและใช้สีที่มีความแสดงออกถึงความอดสูรันทดและความเจ็บปวดต่อผลจากการใช้ชีวิตที่เกิน

ความจ าเป็นของชีวิตของคนเรา จนท าให้ส่งผลต่อรูปทรงรูปร่างและรูปลักษณ์มีการแปรเปล่ียนสภาพไป

จากเดิมๆที่เห็นกันอยู่ โดยผ่านเทคนิควิธีต่างๆทั้งการแปรสภาพของวัตดุ ตลอดจนการใช้ฝีแปรงที่ท าให้

เกิดร่องรอยและรูปแบบทางความงามในตัวของวัตถุเองด้วย โดยวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จ ะได้เป็นการย้ า
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เตือนและบอกความหมายทางนัยยะบางอย่างให้ออกมาตามมุมมองความคิดและจิตนาการของผู้สร้าง

สรรค์เองตามที่น าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ และเมื่อเราได้ท าความ

เข้าใจต่อกระบวนการทางความคิดและค้นคว้าทดลองตัวผลงานทางศิลปกรรมควบคู่กับข้อมูลข่าวสารก็จะ

ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพระหว่างความเป็นปัจเจกในรูปแบบของการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีพื้นฐาน

เพื่อแสดงออกต่อความพยายามท่ีจะส่ือสารให้รับรู้ถึงการท างานของระบบทางความคิด ของตัวตนที่แท้จริง

ขึ้นมา ซึ่งจะท าให้กล้าที่จะเปิดความคิดที่อยู่ภายในออกมากับส่ิงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ

ผู้คนในยุคปัจจุบันที่ติดยึดอยู่กับตัววัตถุนิยมมากขึ้นรวมทั้งส่ิงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตใจส่วนลึกเช่น ความ

โลภ กิเลส ความอยากได้ใคร่มีต่างๆ จนแม้กระทั่งความกลัว ความวิตกกังวล จนส่งผลออกมาทางร่างกาย

สีหน้าท่าทีต่างๆที่แสดงกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลในยามพบเจอกันเพียงเพื่อหวังที่จะวัดค่าความนิยม

ทางด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ ซึ่งคนเราจะถูกเริ่มค้นพบความรู้สึกบางอย่างที่ถูกปฏิเสธเหล่านี้ หลังจากที่

ได้มีปฏิสัมพันธ์กันในช่วงเวลานั้นๆ  จนท าให้เราเริ่มท่ีจะเข้าใจ ยอมรับความรู้สึกที่ตนมีอยู่ ซึ่งความรู้สึกนี้

เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงแต่รู้สึกว่ายอมรับ ดังนั้นจากส่ิงเหล่านี้อาจจะท าให้มีผลต่อการใช้ชีวิตต่อไปได้อย่าง

เหมาะสม ไม่ว่าจะทั้งในเรื่องประสบการณ์และการใช้ชีวิตที่พบเจอต่างๆทั้งจากอดีตและปัจจุบันจนอาจ

น าไปสู่อนาคตได้เป็นอย่างดี   

  ซึ่งโครงการวิจัยงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เรื่อง “ภาพลักษณ์ของมนุษย์จากผลกระทบทาง

สังคมในยุคโลกาภิวัตน์” นี้ จึงเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะในเชิงอุปมาอุปมัยจากจินตนาการความนึกคิด

ใหม่ๆของผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา อันเกิดจากสภาพความเป็นจริงของชีวิตและจิตใจทางสังคมเรา อันมีผลเป็น

อย่างมากต่อการด ารงชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันและได้ใช้เป็นส่วนส าคัญในการเป็น

ตัวก าหนดคุณค่าทางสังคมเพื่อให้เข้าและอยู่กับความเจริญทางด้านวัตถุได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เกินความ

จ าเป็น ซึ่งผู้วิจัยพยายามที่จะน าปัญหาต่างๆเหล่านี้มา เพื่อให้เป็นการผสมผสานกันระหว่างทางความคิด

และเนื้อหาของความเป็นจริงของประสบการณ์ทางสังคมที่มีผลกระทบโดยตรงกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ได้

เป็นคนก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมา เพียงเพื่อที่จะวัดคุณค่าของมนุษย์กันที่ตัววัตถุเพียงเท่านั้นหรือที่จะต้องอยู่

ร่วมกันทางสังคมในโลกปัจจุบันได้อย่างที่ทุกคนภาคภูมิใจกันหนักหนา โดยได้อรรถาธิบายผ่านส่ือ

สัญลักษณ์รูปแบบเนื้อหาขึ้นมาโดยอาศัยทฤษฎีแนวคิดทางสัญลักษณ์ศาสตร์หรือสัญวิทยาและการสร้าง

ความหมาย(Semiology and Signification)มาใช้และประกอบกับการส่ือความหมายทางศิลปะให้เกิด

รูปทรงทางศิลปกรรมใหม่ๆในการตีความตามมุมมองของผู้สร้างสรรค์เองขึ้นมา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทฤษฎีแนวคิดทางศิลปะกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อจิตใจ

ของ   มนุษย์เพื่อก าหนดเนื้อหาทางด้านศิลปะ 

 2. เพื่อศึกษาขบวนการทดลองค้นคว้าทางรูปแบบการสรา้งสรรค์ผลงานศิลปกรรมทางด้านเทคนิค

จิตรกรรมผสมวัสดุ 

 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือผสมต่อสาธารณะชน 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ 

      ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาและหลักการปฏิบัติมาประยุกต์

รวมทั้งทฤษฎีต่างๆมาใช้กับกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะในแนวใหม่เพื่อให้เกิดการตอบสนองทางด้าน

ศิลปะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางความอยากของมนุษย์ทางด้านจิตใจที่ไม่มีขีดจ ากัด เช่น เกิดความโลภ

มาก หลงใหลในลาภยศชื่อเสียง เงินทอง เหยียบย่ าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่า อยากได้ส่ิงที่มิใช่ของ

ตน ฯลฯ จนบางครั้งไปสู่พฤติกรรมความรุนแรงตามมาได้ หรืออาจส่งผลจนไม่อาจสามารถที่จะควบคุม

พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายนักในสภาวการณ์กับยุคสมัยในปัจจุบันที่โลกที่ก าลังเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่าง

รวดเร็ว โดยอาศัยการศึกษาทฤษฎีทางพุทธศาสนา หลักค าสอนต่างๆและทฤษฏีของแรงจูงใจ (Theories 

of motivation) ตลอดจนทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของ ซิกด์มัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)กล่าวโดยสรุปการที่

ได้น าทฤษฎีต่างๆและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางพุทธศาสนาและค าสอนต่างๆที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ

และการควบคุมต่างๆในเรื่องพฤติกรรมของบุคคลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดย

ผู้สร้างได้น าภาพของบุคคลมาตัดทอนและแปลรูปทรงใหม่ตามจินตนาการโดยผ่านกระบวนการทาง

จิตรกรรมส่ือผสมโดยใช้วัสดุมาสร้างรูปทรงเข้าไปในส่วนของรูปทรงของมนุษย์เพื่อที่จะได้ใช้แทนถึงการ

บริโภควัตถุนิยมที่มากเกินไปจนส่ิงเหล่านั้นกลับท าให้แปรเปล่ียนสภาพความเป็นตัวตนที่แท้จริงของ

มนุษย์ไป ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ที่ตอบสนองและกระตุ้นให้เกิดความ

เข้าใจในเนื้อหาทางศิลปะที่ได้ศึกษาและสามารถจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งต่อ

การสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกทางศิลปะมากยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. เก็บข้อมูล 

     1.1 ก าหนดกรอบแนวคิดด้านการวิจัยและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานและขั้นตอนและวิธีการ

ด าเนินงาน 

              1.2 ส ารวจภาพข้อมูลผลงานทางจิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) ส่ือผสม (Mixed 

Media) และข้อมูลที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมบุคคลและความรู้สึกจากภายในจิตใจจากส่ือต่างๆที่แสดงออกมา

อันเนื่องมาจากความต้องการทางด้านวัตถุนิยมจากการครอบง าทางวัฒนธรรมความคิดของโลกปัจจุบัน  

               1.3 วิเคราะห์พิจารณาคัดเลือกลักษณะภาพข้อมูลและภาพผลงานจิตรกรรม (Painting) วาดเส้น 

(Drawing) ส่ือผสม (Mixed Media) และข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมบุคคลและวัสดุส าเร็จรูป (Readymade) ที่มี

รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความคิดและจินตนาการของผู้วิจัยเพื่อน ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจต่อการ

สร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะทางสัญลักษณ์และแสดงความหมายโดยการสร้างภาพแบบร่าง (Sketch) ทาง2มิติ 

ให้มีเนื้อหาแนวคิดสะท้อน และสัมพันธ์กับภาพความคิดของผู้สร้างสรรค์  

                1.4 วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งสร้างภาพร่างและกระบวนการสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการ

แสดงออกและการรับรู้ทางศิลปะ   

          1.5 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการทางศิลปะ (จิตรกรรมส่ือผสม) 

2. ช่วงท าการทดลองผลงาน 
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                   ขั้นตอนที่1 ศึกษาข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรม 

                   ขั้นตอนที่2 วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล พัฒนาแบบร่างผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 

โดยการสร้างรูปแบบและรูปทรงที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสร้างสรรค์เป็นแบบลายเส้น sketch (2 มิติ) 

                   ขั้นตอนที่3 พัฒนาแบบร่าง (2 มิติ) ที่น าไปสู่การขยายผลงานจริง 

                    ขั้นตอนที่4 ขยายผลงานจริงจากแบบร่างจิตรกรรม 2มิติ ที่ได้จากการพัฒนาแบบร่างที่

สอดคล้องกับเนื้อหาการสร้างสรรค์        

                    ขั้นตอนที่5 จัดแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

                    ขั้นตอนที่6 น าเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญผ่าน (นเรศวรวิจัย)               

                    ขั้นตอนที่7 สรุปและรายงานผลการวิจัย  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

2. กระบวนการสร้างสรรค์ศลิปะ 

3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

4. วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

5. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานวิจัยแบบสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค ์
 

ศึกษาข้อมูลที่มาและความส าคัญ 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 

- ประเด็นปัญหาสังคม 

- พฤตกิรรมมนุษย ์

- สภาวะอารมณ ์

- องค์ประกอบศิลปะ 

- ทัศนะธาตุทางศิลปะ 

- สร้างแบบร่าง 

- พัฒนาแบบร่าง  

 

- อิทธิพลทางด้านศิลปะ 

- ลัทธิเซอร์เรียลริสม ์(surrealism) 

- ลัทธิสัจจะนิยม  ( realism ) 

 

ศึกษาค้นคว้ากลวิธีเพือ่การสร้างสรรค์ 

 

รูปแบบกลวิธีกระบวนการสรา้งสรรค์ 

 

 

สร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์  

เรื่องภาพลักษณม์นุษย์ภายใต้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
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ผลการศึกษาวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยผลงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนารูปแบบผลงานผ่านกระบวนการ

ทางเทคนิคจิตรกรรมส่ือผสม ที่สะท้อนเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ จากการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร อันเนื่องมาจาก

สภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ โลกยิ่งพัฒนาไปเท่าใดก็

จะย่ิงเกิดปัญหาจากการพัฒนามากขึ้นตามมาเท่านั้นและย่ิงจะท าให้มนุษย์เราเกิดความต้องการทางวัตถุ

มากขึ้นไปอีก ไม่รู้จักพอในสังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์นี้ จากสาเหตุเหล่านี้เอง จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาทาง

จิตใจเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ความเห็นแก่ตัว ขาดความเมตตา ท าให้

สังคมมีแต่การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นต่อกัน จนเกิดการเปรียบเทียบระดับชั้นชน ซึ่งกันและกัน และน าไปสู่

ของความอยากมีอยากได้เพียงเพื่อคิดว่าส่ิงเหล่านี้คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์เรากันหมดและสุดท้าย

ก็เกิดแต่ปัญหามากมายตามมาในทุกๆด้าน และในปัจจุบันทุกวันนี้มีการสร้างข้อก าหนดกฎเกณฑ์ทาง

สังคมมากขึ้นจนขาดความเป็นอิสระ เสรีภาพ จึงส่งผลกระทบให้กับในชีวิตจริงของเราในแต่ละวันต่างต้อง

เรียนรู้และเผชิญปัญหาน้อยใหญ่ยากง่ายอย่างไม่ขาดสาย จนเป็นพื้นฐานของชีวิตคนในสังคมปัจจุบันที่

ต้องปรับตัวและเรียนรู้ไปกับมัน เพียงเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดควบคู่ไปให้ได้ต่อไป จนอาจกล่าวได้ว่า 

สามารถจะเป็นตัวก าหนดระดับฐานะทางสังคมตามมาได้เลย 

 ตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์นั้นได้มุ่งสนใจไปที่ขบวนการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความสัมพันธ์กับ

สภาพความเป็นจริงของการใช้ชีวิตในสังคมจนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมความรู้สึกภายใน

จิตใจออกมาจนน าไปสู่การแสดงออกทางเรื่องพฤติกรรมต่างๆออกมาตามจิตใต้ส านึกของความเป็นมนุษย์

และส่งผลไปสู่รูปกายภายนอกของมนุษย์เองที่แปรเปล่ียนไปตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์จากส่ิงที่

มนุษย์ได้แสดงพฤติกรรมสะสมการบริโภควัตถุอย่างมากมายจนน าไปสู่ปัญหาตามมาของสังคม อันมี

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและกลายเป็นตัวชี้วัดก าหนดคุณค่าชีวิตทางสังคมของความเป็นมนุษย์เราใน

ปัจจุบันไปโดยปริยาย  

           ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ รูปแบบงานจึงอยู่ที่การน าเสนอจินตนาการส่วนตัวของผู้

สร้างสรรค์เองทั้งที่เกิดจากทั้งทางตรงและทางอ้อมอันมีผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึก โดยผ่านทางศิลปะ

สองมิติที่ได้ท าการทดลองและจากผลที่ได้ออกมาจากการสร้างสรรค์นี้ จึงถูกตีความและน าเสนอออกมาใน

ลักษณะที่มีการผสมผสานระหว่างจินตนาการทางรูปทรงและเทคนิคที่หลากหลายจากวัสดุและส่ิงของ

ส าเร็จรูปที่ใช้กันอยู่แล้ว เช่น หลอดกาแฟจากเครื่องดื่มต่างๆที่มีสีสันสวยงาม วัสดุที่ท าจากพลาสติกต่างๆ 

หรือเศษซากเครื่องใช้ต่างๆที่หลงเหลือจากการบริโภควัตถุนิยม ฯลฯ ซึ่งใช้ส าหรับในการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ในปัจจุบัน   ซึ่งวัสดุส่ิงของเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์เป็นอย่าง

มาก ซึ่งคิดว่าเป็นตัวสาเหตุต่อการเกิดกิเลสของมนุษย์แต่ละคนที่ก าลังได้ใช้ชีวิตและประสพปัญหาอยู่ จาก

ส่ิงเหล่านี้ผลงานจึงถูกน ามาถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงของมนุษย์เป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์เพื่อจะได้

ระบายอารมณ์ผ่านความรู้สึกและการรับรู้ออกมาได้ตรงกับความคิด โดยผลงานได้ถ่ายทอดผ่านการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ที่หลงเหลือจากการใช้ของมนุษย์เราเองในทุกๆวันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ ซึ่ง

ประกอบด้วยวัสดุหลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแล้วแต่ผู้สร้างสรรค์จะเกิดแรงบันดาลใจไปกับวัสดุนั้นๆ ที่

ยามพบเจอจากซากวัสดุที่มนุษย์ใช้แล้วทั้งส้ินเป็นต้น โดยวัสดุเหล่านี้สามารถบอกความหมายและ

สนองตอบต่อความคิดเรื่องราวของมนุษย์ได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วและสามารถตอบโจทย์ในการ
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สร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ได้ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ที่สุด ในรูปแบบลักษณะของงานกึ่งนามธรรม  

(semi abstract) จนไปสู่นามธรรม (abstract) จากการแสดงออกด้วยเทคนิคดังกล่าว จึงดูมีความหมาย

ในทางศิลปะ คือการเปิดเผยตัววัสดุจริงโดยไม่ต้องพึ่งพาการลอกเลียนแบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผลงาน

โดยใช้รูปทรงของมนุษย์เป็นตัวหลัก เหตุผลเพราะมนุษย์เป็นเหตุปัจจัยของแหล่งปัญหาทั้งหมดที่ท าให้

เกิดส่ิงต่างๆตามมามากมายเพราะจากความเห็นแก่ตัวและยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเป็นส าคัญก่อนส่ิงอื่นใด 

ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จึงน่าจะบรรลุเป้าหมายตรงตามความต้องการมากที่สุดในการสร้างสรรค์

และทางเทคนิควิธีการต่างๆของผลการทดลอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

ที่จะกล้าน ารูปทรงและวัสดุต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ขึ้น เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนโดยผ่านการ

สร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆนี้อีกด้วยในอนาคตต่อๆไป   

 

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 

 
 

“Human Image under the Impact of Sociocultural Globalisation no.1” 

mixed media 40x60cm. 2016 

 

 
 

“Human Image under the Impact of Sociocultural Globalisation no.2” 

 mixed media 40x60cm. 2016 
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“Human Image under the Impact of Sociocultural Globalisation no.3” 

 mixed media 60x80cm. 2016 

 
 

“Human Image under the Impact of Sociocultural Globalisation no.4” 

 mixed media 60x80cm. 2016 
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“Human Image under the Impact of Sociocultural Globalisation no.5” 

 mixed media 80x120cm. 2016 

 

 
 

“Human Image under the Impact of Sociocultural Globalisation no.6” 

 mixed media 80x120cm. 2016 
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สรุปผลการวิจัย 

            จากการศึกษาวิจัยผลการด าเนินการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง ภาพลักษณ์มนุษย์ภายใต้

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม ในครั้งนี้ ประเด็นหลักของการศึกษาวิจัย ได้น าปัจจัย

สะท้อนเนื้อหาเรื่องราวจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนในการสร้างสรรค์

ผลงาน อันเนื่องมาจากการบริโภควัตถุนิยมท่ีมากมายของมนุษย์เราทุกวันนี้ ซึ่งจากสภาพทางสังคมและการ

พัฒนาอย่างก้าวกระโดดรวดเร็วของยุคปัจจุบันขึ้นมาเพื่อก าหนดเนื้อหาในการทดลอง ซึ่งสาเหตุหลักของ

ความคิดในการสร้างสรรค์นี้มาจากการที่มนุษย์ได้ให้คุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจย่ิงประเทศพัฒนา

ไปเท่าใดจะย่ิงเกิดปัญหาจากการพัฒนามากเท่านั้นและท าให้มนุษย์ย่ิงมีความต้องการทางวัตถุมากขึ้นไปอีกไม่

รู้จักเพียงพอส าหรับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์นี้ จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาผลกระทบทางจิตใจเกิดขึ้น

มากมายต่อความรู้สึกของมนุษย์จนท าให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่หลากหลายต่างๆกันออกไปจาก

สมัยก่อนที่โลกยังไม่ค่อยเจริญก้าวหน้ามากเหมือนในทุกวันนี้ ส่วนทางด้านรูปแบบผลงานศิลปะนั้นต้องมี

ความสอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อตอบสนองผู้ดูให้เกิดการตระหนักถึงผลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จนสามารถ

สร้างสรรค์ศิลปะที่สามารถน าไปพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะให้เกิดความร่วมสมัยและเกิดการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ที่ เป็นไปอย่างมีระบบ 

ตลอดจนสามารถน ากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการท าการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ไม่มากก็น้อยในอนาคตและคอยย้ าเตือนความรู้สึกต่อทุกคนให้รับผิดชอบต่อ

สังคมเราให้มากย่ิงขึ้นกว่านี้ และสุดท้ายอาจใช้กระตุ้นเตือนสติส าหรับมนุษย์อย่างเราว่าจะใช้ชีวิตให้สมควรแก่

การมีชีวิตอย่างพอควรได้อย่างไรดี ในโลกใบนี้ต่อไปหรือไม่? อย่างไร ?                                                                                 

            โดยได้สร้างสรรค์ศิลปะภายใต้กรอบแนวคิดจากพฤติกรรมการใช้สอยและค่านิยมทางวัตถุที่เป็น

สาระส าคัญของชีวิตและส่งผลต่อการ.แสดงออกจากสภาวะจิตใจของมนุษย์ขึ้นมาชุดหนึ่ง และจากการประเมิน

การสร้างสรรค์ศิลปะในชุดนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีในการน าเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการให้แก่นิสิตนักศึกษา

และบุคคลทั่วไปได้เข้ารับชมและรับฟังการน าเสนอผลงานในวันพิธีเปิด ณ.ภายในหอศิลป์ สถานอารยะธรรม

โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน

นิทรรศการครั้งนี้ สามารถถือว่าท าให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ทางด้านการสร้างสรรค์ให้แก่วงการศิลปะของ

เมอืงไทยได้อีกวาระครั้งหนึ่งได้ 
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บทคัดย่อ 

ด้วยเทศบาลนครพษิณุโลก มีนโยบายท่ีจะพฒันาพืน้ท่ีตั้งบรเิวณสถานตี ารวจภูธรจงัหวัดพษิณุโลกและสถานีต ารวจภธูร

เมืองพษิณุโลก บรเิวณเชงิสะพานเอกาทศรถใหเ้ปน็สวนสาธารณะ เพือ่ใชเ้ป็นสถานท่ีพักผ่อน ออกก าลงักาย และจัดงานพิธีการ

ตามเทศกาลต่างๆ   จงึได้มอบหมายให ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการออกแบบพื้นท่ีดงักลา่วให้เปน็

สวนสาธารณะกลางเมือง  โครงการสวนสาธารณะพิษณโุลกเซน็ทรัลปาร์ค จึงไดเ้กิดขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียวใน

เขตเมืองใหญ่ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ชว่ยส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีพืน้ท่ีออกก าลงักายและพกัผ่อน และยงัเปน็การ

สนองตอบนโยบายพษิณุโลกเมืองน่าอยูแ่ละพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนในเขตเมือง ตลอดจนเพือ่ให้โครงการเปน็จุดเริ่มตน้

ในการฟืน้ฟเูรื่องราวทางประวัตศิาสตร์ของเมืองพิษณุโลก และสง่เสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัพิษณุโลกต่อไป  โครงการมีพืน้ท่ี

ท้ังหมดจ านวน 18.41 ไร ่ แบ่งออกเปน็ 2 สว่น โดยสว่นแรกอยูบ่ริเวณต ารวจภูธรจงัหวัดพิษณโุลกและสถานีต ารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก มีขนาดพื้นท่ี 12.12 ไร ่และสว่นท่ีสองบรเิวณแฟลตต ารวจมีขนาดพื้นท่ี 6.29 ไร ่  โดยพืน้ท่ีในส่วนแรก มีพื้นท่ีรวม 

12.12 ไร่ ประกอบดว้ยอาคารและพืน้ท่ีใช้สอยตา่งๆ ดังนี้ พลับพลาท่ีประทับแบบพระท่ีนัง่สตีลาภริมย์พร้อมโครงสรา้ง

ฐานรองรับเปน็คอนกรีตเสริมเหลก็ มีระบบน้ าลน้ท้ังสองขา้งของอาคาร  อาคารท่ีจอดรถ เวทีแสดงกลางแจง้ พืน้ดาดอ่อนและ

สนามหญ้า พืน้ดาดแขง็ ลานน้ าพุรปูวงกลม สนามเด็กเล่นบันไดงู ห้องน้ าสาธารณะ ลานออกก าลงักาย ท่ีจอดรถจักรยาน ทางเดนิ

เท้า ทางรถจักรยาน ถนนส าหรับทางรถยนต ์และ งานระบบรดน้ าตน้ไม้ งานระบบไฟฟา้แสงสวา่ง งานระบบสุขาภิบาล   พืน้ท่ีใน

ส่วนท่ีสอง มีพื้นท่ีรวม 6.29 ไร ่ประกอบไปดว้ย  แนวเขตอนุรักษ์ก าแพงเมืองโบราณ  ก าแพงเมืองจ าลองพร้อมบอร์ดนทิรรศการ

บอกเลา่ประวัตศิาสตร์และก าแพงน้ าตก พืน้ท่ีนัง่เลน่และพักผ่อน 

ค าส าคญั : สวนสาธารณะ  ภูมิสถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรม  เมืองน่าอยู ่ การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 

 

Abstract 

To fulfill the goal of being the livable city stated in Phitsanulok Development Policy, the Municipality of 

Phitsanulok had the notion to transform the police station and its surroundings into the new urban park. Naresaun 

University was commissioned to design this new urban park located in the city center as the destination for urban 

citizen to relax, exercise, and celebrate special events. The new urban park will not only provide environmental 

benefits relating to an increase in green spaces and the reduction of carbon emissions, but it also potentially enhances 

people’s quality of life. Located in the historically significant areas, the urban park will become the new landmark 

for urban cultural tourism and encourage visitors to explore the city history. The urban park covers the area of 

18.41 rai and consists of two parts: part A located in the 12.12 rai of land which was the police station and part 
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B located in 6.29 rai of land which was the housing complex for polices. Part A consists of the Sri Tala Pirom 

Pavilion which is designed as the concrete structure surrounded by overflow pool, amphitheater, a parking building, 

green areas, plazas, circular fountain, play areas inspired from the classic and popular board game, snakes and 

ladders, public toilet, pathway, bikeway, bicycle parking area, a driveway, service areas for irrigation, lighting, and 

sanitary systems. Part B is sited on the ancient city wall which stays underground. A long brick wall is therefore 

designed to place at the end of the park as the display board delivering the city and wall history. The wall also 

contains small waterfalls to create a pleasant environment. 

Keywords:  urban park, landscape and architectural design, livable city, universal design 

 

บทน า 

          สวนสาธารณะ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นอย่างมาก สวนสาธารณะช่วยตอบสนองความต้องการของคนเมือง ทางด้านการ

พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ตรงกับค าศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า Park ซึ่งจะครอบคลุม ไปถึงพื้นที่ส าหรับการ

นันทนาการ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ เช่น สวนสัตว์ สวนพืชพรรณไม้ สวนสาธารณะประจ าเมือง ไปจนกระทั่งพื้นที่

ส าหรับนันทนาการที่มีขนาดเล็กมากๆ หรือพื้นที่แบบที่ไม่มีสนามเลยเช่น สวนริมทางไหล่ถนน สวนเกาะกลาง

ถนน ก็สามารถเรียก Park ได้  

 จากหนังสือ Encyclopedia of urban Planning1 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าสวนสาธารณะไว้ว่า 

สวนสาธารณะหมายพื้นที่เปิดโล่งที่มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม (landscape) ให้เกิดความสวยงาม เป็นพื้นที่ที่

สงบร่มรื่น  ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียด เป็นที่พบปะพูดคุยสนทนา ใช้เป็นที่ส าหรับเดินเล่น ออก

ก าลังกาย เป็นที่เพิ่มความสดชื่น ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆอีกด้วย ภายในสวนสาธารณะจะประกอบไปด้วยต้นไม้พืชพรรณมากมายหลากหลายชนิด สนามหญ้า 

สระน้ า น้ าพุ ที่นั่งพักผ่อน ลานเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น   หรือพื้นที่ใช้สอยอื่นๆเพิ่มเติมตามขนาดพื้นที่

ของสวนสาธารณะนั้นๆ 

ส าหรับการแบ่งประเภทพื้นที่สีเขียวในรูปของสวนสาธารณะนั้น จากรายงานการศึกษาสวนสาธารณะ

กรุงเทพมหานคร โดยกองนโยบายและแผนงาน ส านักผังเมือง2  ได้แบ่งประเภทของสวนสาธารณะออกเป็น 5 

ประเภท ดังนี้ 

1. สวนละแวกบ้าน สวนละแวกบ้านเป็นพื้นฐานของระบบสวนสาธารณะ เพื่อนันทนาการและกิจกรรม

ทางสังคมโดยเน้นที่การนันทนาการแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปแล้วมีขนาดพื้นที่ประมาณ 12.5 ไร่หรือ

มากกว่า ขนาดที่เหมาะสมคือ 20-25 ไร่ และขนาดที่เล็กที่สุดที่ยอมรับได้คือ 7.5 ไร่ รัศมีการให้บริการจะอยู่ที่ 

400-800 เมตร สวนสาธารณะละแวกบ้านนี้ ควรให้บริการได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย  และสามารถท ากิจกรรมได้

                                           

1
 Arnold Wittick. Encyclopedia of urban Planning. New York : Mc Graw Hill, 1974.  

2
กองนโยบายและแผนงาน, ส านักผังเมือง. รายงานการศึกษาสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร(ออนไลน์)2552 (อ้างเมื่อ 30 มถิุนายน

2559). จาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/reportstudy52/envionment/รายงานการศึกษา

สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 2552.pdf. 
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ทั้งประเภทเคล่ือนไหวออกก าลัง (active) และการพักผ่อน (passive) ถ้าเป็นไปได้ควรอยู่ใกล้โรงเรียน และควร

มีอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในเวลาค่ าคืน 

2. สวนสาธารณะชุมชน เป็นสวนที่ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งลักษณะเคล่ือนไหวออกก าลัง และการ

พักผ่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการประชากรย่านพักอาศัยประมาณ 20,000-30,000 คน ต าแหนงที่ตั้ง

ควรใกล้ชุมชนหรือโรงเรียน โดยอยู่ในระยะ 0.8-2.4 กิโลเมตร จากย่านพักอาศัย ควรมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 37.5-

50 ไร่ โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ควรมีกิจกรรมที่มีความชัดเจนเช่น กิจกรรมกีฬา นันทนาการ หรือ สนามเด็กเล่น 

สวนสาธารณะชุมชนให้บริการได้กว้างกว่าสวนละแวกบ้าน โดยจะเน้นที่การมีพื้นที่ส าหรับจัดงานนันทนาการ

ของชุมชนได้  

3. สวนสาธารณะระดับย่าน มีเป้าหมายการให้บริการแก่ประชากรประมาณ 50,000-100,000 คน ควร

มีขนาดพื้นที่ประมาณ 125-250 ไร่ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ต าแหน่งที่ตั้งควรตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา มีรัศมี

การให้บริการอยู่ในระยะ 3.2-6.4 กิโลเมตร  

4. สวนเมือง สวนเมืองโดยทั่วไปเป็นสวนที่รวมพื้นที่การให้บริการพื้นที่ของเมืองหลายเมืองเข้าด้วยกัน 

โดยเน้นให้เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมทางสังคมของชุมชนได้หลากหลาย ลักษณะของสวนควรออกแบบให้

มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ขนาดพื้นที่โดยทั่วไปควรมีขนาดพื้นที่มากกว่า 250 ไร่  

5. สวนสาธารณะระดับภาค เป็นสวนขนาดใหญ่ ควรมีขนาดพื้นทื่ไม่ต่ ากว่า 400,000 ตารางเมตร หรือ

มากกว่า 250 ไร่ และสามารถเข้าถึงได้โดยถนนสายหลัก อยู่ในต าแหน่งที่สามารถต่อเชื่อมได้จากเมืองต่างๆ

โดยรอบ 

กล่าวส าหรับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญมากจังหวัดหนึ่ง ทั้งทางด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ที่จัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง ด้วยทางเทศบาลนครพิษณุโลก มีนโยบายหลักในการสนับสนุน และผลักดันให้

จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างแท้จริง 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและสร้างความโดดเด่นให้กับพื้นที่

นั้นๆ  ซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจและดึงดูดความนิยมจากนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น การพัฒนาและ

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ การพัฒนาพื้นที่ท้ังสองฝั่งของแม่น้ า

น่านให้เป็นสวนชมน่าน เพื่อรองรับการจัดงานพิธี รวมท้ังกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและประชาชนมาใช้บริการกันอย่างมากมาย 

จากการเพิ่มจ านวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น ตลอดจนความนิยมของ

ประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด

ในการต่อยอดพัฒนา ปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่ในเมืองให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว  ประกอบ

กับเทศบาลนครพิษณุโลกเอง ก็ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม จึงได้มีแนวคิดในการจัดหาพื้นที่

เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะกลางเมือง  ในที่สุดจึงได้เกิด โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ต้ัง

ของ ตร.ภ. ภาค 6 และ ตร.ภ.จว. เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองพิษณุโลกขึ้น โดยพื้นที่ที่

จะท าการออกแบบปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะนั้น มีขนาดพื้นที่ 18.41 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงจัดเป็น
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สวนสาธารณะประเภทที่ 1 ประเภท คือ สวนละแวกบ้าน (Neighbourhood Park) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาด

พื้นที่ประมาณ 12.5 ไร่หรือมากกว่า ขนาดท่ีเหมาะสมคือ 20-25 ไร่  

 โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค  เทศบาลนครพิษณุโลก เกิดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองใหญ่ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และภาวะเรือน

กระจก ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีพื้นที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นจุดนัดหมายในการ

สร้างกลุ่มการออกก าลังกายและกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ที่เหมาะสมใจกลางเมือง  และยังเป็นการสนอง

นโยบายพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ (Healthy City) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมือง ตลอดจน

เพื่อให้โครงการเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก และต่อเนื่อง

เชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆ ของเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป  และส าหรับ

วัตถุประสงค์ของการน าเสนอบทความในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันกับนัก

ออกแบบและนักวิชาการที่สนใจในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่12 ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ 

ด้วยพื้นที่ต้ังของสถานีต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง  ซึ่งสามารถเชื่อม

ต่อไปยังชุมชนและย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมือง  ตลอดจนสถานที่ส าคัญของเมือง เช่น สวนชมน่านซึ่ง

เป็นสวนสาธารณะริมน้ า ย่านราชการ สถานศึกษา สถานีรถไฟ ตลาด เป็นต้น  ขณะเดียวกันก็อยู่ใกล้กับ

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งที่ยังปรากฏร่องรอยให้เห็น ได้แก่ แนวก าแพงเมืองเดิม  และที่ไม่

ปรากฏร่องรอยให้เห็น เช่น ประตูเมืองเดิม(ประตูทวาย)  ท่าเรือ ถนนสายหลักในอดีต เป็นต้น  ประกอบ

กับแนวคิดของจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลกในการพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดการส่งเสริมให้พระ

บรมราชานุสาวรีย์พระยาจักรมีีความสง่างามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น  และแนวคิดในการส่งเสริมให้พื้นที่ริม

แม่น้ าน่านในเขตใจกลางเมืองให้เป็นพื้นที่ท่ีมีบทบาทส าคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของ

เมือง   

จากศักยภาพที่โดดเด่นดังกล่าวของพื้นที่  จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลาง

ของเมอืงในรูปแบบของสวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อเป็นการรื้อฟื้นเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของเมือง

พิษณุโลกในอดีตท่ีเริ่มเลือนหายไปจากความทรงจ าและการรับรู้ของชาวพิษณุโลกให้กลับมามีความชัดเจน  

และเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตดังกล่าวให้เข้ากับวิถีชีวิตและเรื่องราวในปัจจุบัน  ผ่านทางการบอกเล่า

เรื่องราวต่างๆของเมืองไปยังชาวเมืองและนักท่องเที่ยวด้วยการออกแบบและจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ 

เช่น งานสถาปัตยกรรมไทย งานประติมากรรม  ป้ายแสดงสัญลักษณ์ และป้ายบอกข้อมูล  เป็นต้น  การ

บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้จะถกูเรียงร้อยให้มีความสอดคล้องเข้ากับความต้องการใช้สอยของสังคมเมืองใน

ปัจจุบัน ทั้งความต้องการใช้พื้นที่ออกก าลังกาย พักผ่อน หรือการสังสรรค์ในชีวิตประจ าวันและในโอกาส

พิเศษส าหรับงานเฉลิมฉลองหรือเทศกาลตามประเพณีต่างๆ 

ส าหรับกรอบแนวคิดหลัก ในการออกแบบพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะกลางเมือง สามารถแบ่งออก

ได้เป็นด้านหลักๆแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

ด้านประวัติศาสตร์ เน้นการเสริมสร้างความสง่างาม และความโดดเด่นของพระบรมราชานุสาวรีย์

พระยาจักรี ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกและของพื้นที่ โครงการ โดยการ
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ออกแบบพลับพลาที่ประทับ  ลานพิธีการ  สวนประวัติศาสตร์ ตลอดจนการรื้อฟื้นและบูรณะร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยการออกแบบให้

มี เวทีแสดงกลางแจ้ง  งานประติมากรรมนูนต่ า ตลอดจนพื้นที่ว่างส าหรับการจัดงานศิลปะในสวน 

ด้านนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม  พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองที่ร่มรื่น เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจของประชาชน เปิดโอกาสให้ได้มีประสบการณ์สัมผัสกับองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมต่าง โๆดยตรง ได้แก่ 

พืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ สวนน้ า น้ าตก รวมทั้งเป็นสถานที่ท่ีแสดงถึงความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและระบบ

นิเวศวิทยา โดยการออกแบบสวนบนหลังคา สวนทางตั้ง หรือลานน้ าพุเต้นร า  

ด้านสังคม เน้นให้เกิดการพบปะสังสรรค์ ท ากิจกรรมรวมเปน็หมู่คณะ ใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนทั้ง

แบบผ่อนคลายและแบบกระฉบักระเฉง ส าหรับคนทุกเพศทุกกลุ่มทุกวัย ด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งสี

เขียวขนาดใหญ่ สนามเด็กเล่น พื้นที่นั่งพักผ่อนพูดคุยสังสรรค์กันได้ท่ัวทั้งบริเวณ นอกจากนี้ขอบเขตของพืน้ที่

ทั้งหมดเปิดให้เข้าถึงได้รอบด้าน เพื่อช่วยให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่เมืองโดยรอบ ตลอดจนได้น าหลักการ

ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(universal design)มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ โดยจัดให้มีบล็อกทางเดินส าหรับผู้

พิการทางสายตา และจัดให้มีพื้นที่จอดรถและห้องน้ าโดยเฉพาะส าหรับคนพิการอีกด้วย 

 แนวความคิดด้านอื่นๆที่ค านึงถึงในการออกแบบสวนสาธารณะกลางเมืองนี้  ได้แก่ ต้องสามารถรองรับ

การใช้สอยให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกเป็นหลัก และยังต้องให้

สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย   นอกจากนี้ยังมี

แนวคิดในการจัดท าพื้นที่ผิวดาดแข็ง เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย และจัดงานพิธีต่างๆ  จัดให้มีพื้นที่ดาด

อ่อนเพื่อปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้ท่ีส าคัญของท้องถิ่น  จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นเสาไฟประดบั

ที่สวยงาม พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายบอกทางต่างๆ จัดให้มีเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ ถังขยะ  ม้านั่ง  

ตลอดจนจัดให้มีห้องน้ าและพื้นที่จอดรถที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีที่หมายตา (landmark) ท่ีโดดเด่น

เป็นสง่าขึ้นในโครงการอีกด้วย 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

โครงการสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค เทศบาลนครพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน 

18.41 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกอยู่บริเวณต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและสถานีต ารวจภูธร

เมืองพิษณุโลก มีขนาดพื้นที่ 12.12 ไร่ และส่วนที่สองบริเวณแฟลตต ารวจมีขนาดพื้นที่ 6.29 ไร่  โดย

โครงการตั้งอยู่ระหว่างสวนชมน่านและส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก (ส่วนในเมือง)  

โครงการนี้เป็นผลสัมฤทธิ์ของการออกแบบสร้างสรรค์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน

เขตเมืองที่เชื่อมต่อไปยังชุมชนและย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมือง ตลอดจนสถานที่ส าคัญของเมืองและ

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์อีกทั้งเป็นพื้นที่ท่ีมีบทบาทส าคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ในจังหวัดพิษณุโลกด้วย 
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รูปที่1 แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการสวนสาธารณะพิษณโุลกเซ็นทรัลปาร์ค  เทศบาลนครพิษณุโลก 

 

 ส าหรับรายละเอียดในการออกแบบวางผังโครงการสวนสาธารณะกลางเมืองนั้น ผู้ออกแบบได้

ก าหนดรายละเอียดในการออกแบบทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมเพื่อให้

สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดหลักในแต่ละด้านที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ด้านส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม ได้ออกแบบจัดท าเส้นทางสัญจรส าหรับพื้นที่ในโครงการไว้ 3 

เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเดินรถ (drive way) เส้นทางจักรยาน (bike way) และ เส้นทางเดินเท้า (pedestrian)  

โดยเน้นการออกแบบให้มีทางเท้า ทางวิ่ง และทางจักรยานโดยรอบโครงการ สามารถสัมผัสธรรมชาติรอบ

โครงการได้ รวมทั้งได้ปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตรอบโครงการให้มีความสวยงาม โดยเฉพาะด้านที่ติดกับ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาจักรีให้สามารถปิดถนนใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลส าคัญได้ 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในชุมชนจึงได้น าหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลมา

ใช้ในการออกแบบด้วย โดยได้ออกแบบให้มีทางลาดส าหรับคนพิการที่ต้องใช้รถเข็น บล็อกทางเดินส าหรับคน

พิการทางสายตา ตลอดจนจัดให้มีพื้นที่จอดรถและห้องน้ าโดยเฉพาะส าหรับคนพิการอีกด้วย 

 

ส ำนักงำน
เทศบำล
นคร

สวนชม
น่ำน 

แม่น  ำน่ำน 

ถนนเอกำทศรถ สะพำนเอกำทศ
รถ 

ย่ำนกำรค้ำเก่ำ 

ย่ำนกำรค้ำเก่ำ 

พระบรมสำวรีย์
พระยำจักรี 

ขอบเขตที่ตั งโครงกำร 

ถนนบรมไตรโลกนำรถ 

ศำลเจ้ำพ่อปู่
ด ำ 

เฟส 2 

เฟส 1 
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รูปที่2 ทัศนียภาพของสวนสาธารณะแสดงพื้นที่บริเวณดา้นที่ติดกบัพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาจักรี   

 

 ด้านส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้ออกแบบลานอเนกประสงค์และลานออก

ก าลังกาย โดยผู้ออกแบบได้ออกแบบลานอเนกประสงค์ที่เป็นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่สามารถรับรองการจัด

กิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น งานเทศกาลหรืองานประเพณี การออกก าลังกายเป็นหมู่คณะ  ตลอดจนการแสดง

หรือการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัด นอกจากนี้ ยั ง ได้ออกแบบสนามเด็ก เ ล่น

กลางแจ้งและลานน้ าพุ โดยออกแบบสนามเด็กเล่นให้มีลักษณะเด่นเป็นของเล่นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว  เน้นการ

สร้างพื้นที่ให้เด็กได้ออกก าลังกายด้วยการปีนป่าย  โดยจ าลองสัญลักษณ์จากเกมบันไดงูที่เด็กๆรู้จักกันดี

มาใช้เป็นเครื่องเล่นที่ช่วยในการออกก าลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ออกแบบลานน้ าพุเต้นร าเพื่อ

เพิ่มความสดชื่นให้กับพื้นที่และสามารถใช้เป็นพื้นที่เล่นสนุกส าหรับเด็กๆได้อีกด้วย 

 

 
 

รูปที่3 ทัศนียภาพของสวนสาธารณะแสดงพื้นที่บริเวณดา้นที่ติดกบัสวนชมนา่น  
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รูปที่4 ทัศนียภาพจากด้านบนของสวนสาธารณะแสดงพื้นที่บริเวณสนามเดก็เล่นกลางแจ้งและลานน้ าพุ   

 

 ด้านส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณพื้น

ถิ่น เน้นการเก็บต้นไม้ในพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด ส่วนพืชพรรณที่จะน ามาปลูกใหม่นั้นต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่

เหมาะสมกับสภาพดิน น้ า อากาศในพื้นถิ่น และเป็นต้นไม้ยืนต้นมีอายุยาวนาน เช่น ต้นปีบ ซ่ึงเป็นต้นไม้

ประจ าจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมท้ังยังได้ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การระบายน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วมอีกด้วย 

 ด้านส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ โดยใช้การออกแบบที่ค านึงถึงคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมไทย ที่มีรูปแบบสวยงาม  โดดเด่นเป็นสง่า แสดงออกถึงความเป็นไทย สามารถใช้เป็นที่

หมายตาได้อย่างภาคภูมิใจ    โดยทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้ก าหนดให้มีการออกแบบพลับพลาที่

ประทับแบบพระที่นั่งสีตลาภิรมย์ ซึ่งเป็นอาคารในลักษณะพลับพลาจากในพระบรมมหาราชวัง มาสร้างขึ้น

ในบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้  พร้อมทั้งจัดให้มีงานประติมากรรมในลักษณะนูนต่ าเพื่อบอกเล่าเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลกอีกด้วย 

 นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้มีอาคารที่จอดรถ โดยออกแบบให้เป็นอาคารที่กดลึกลงไปใต้ดินเพื่อ

ไม่ให้สูงเกินไปจนบดบังทัศนียภาพของสวนสาธารณะและพระที่นั่งสีตลาภิรมย์ และยังได้ออกแบบอาคาร

ให้กลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยออกแบบให้มีผนังบางส่วนเป็นสวนทางตั้ง และมีหลังคา

เป็นสวนบนหลังคา  เน้นการจัดระเบียบการจราจรให้มีความสะดวกเรียบร้อยในการเข้าออก โดยจะมี

ทางเข้าและทางออกคนละทาง  มีจุดรับและส่งที่ไม่กีดขวางทางเดินรถ ทางจักรยาน และทางเท้า ตลอดจน

ให้มีแสงสว่างและระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน 
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รูปที่5 ทัศนียภาพของสวนสาธารณะแสดงพื้นที่บริเวณพลับพลาที่ประทับแบบพระที่นั่งสีตลาภิรมย์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการออกแบบก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลกนี้ ได้แบ่งการออกแบบออกเป็นสอง

ระยะ เนื่องจากในพื้นที่เดิมมีอาคารสถานีต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก และ

อาคารแฟลตต ารวจตั้งอยู่  จึงต้องมีการรื้อถอนอาคารเก่าออกก่อน จึงจะสามารถท าการก่อสร้างสวนสาธารณะได้ 

ในขั้นตอนการท างานจึงต้องมีการออกแบบก่อสร้างออกเป็นสองระยะ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับการ

ปฎิบัติงานในพื้นที่จริง 

โดยในพื้นที่เฟสแรก มีพื้นที่รวม 12.12 ไร่ (พื้นที่ส่วนท าการสถานีต ารวจ) ประกอบด้วยอาคารและ

พื้นที่ใช้สอยต่างๆ ดังนี้ พลับพลาที่ประทับแบบพระที่นั่งสีตลาภิรมย์  อาคารท าด้วยไม้สักทั้งหลังขนาด 5.05 x 

6.35 เมตร พร้อมโครงสร้างฐานรองรับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระบบน้ าล้นทั้งสองข้างของอาคาร พื้นที่รวม  

300  ตารางเมตร  อาคารที่จอดรถ พื้นที่  2,200 ตารางเมตร   เวทีแสดงกลางแจ้ง พื้นที่ 320 ตารางเมตร พื้น

ดาดอ่อนและสนามหญ้าพื้นที่รวม  6,000 ตารางเมตร  พื้นดาดแข็งมีพื้นที่รวม 9,800  ตารางเมตร ลานน้ าพรุปู

วงกลมพื้นที่รวม 416 ตารางเมตร   สนามเด็กเล่นบันไดงูพื้นที่ 144 ตารางเมตร  ห้องน้ าสาธารณะพื้นที่ 100 

ตารางเมตร  ลานออกก าลังกายพื้นที่ 160  ตารางเมตร   ที่จอดรถจักรยาน ทางเดินเท้า ทางรถจักรยานพื้นทีร่วม 

950 ตารางเมตร ถนนคอนกรีตส าหรับทางรถยนต ์450 ตารางเมตร และ งานระบบรดน้ าต้นไม้ งานระบบไฟฟา้

แสงสว่าง งานระบบสุขาภิบาล 

พื้นที่ในเฟสสอง มีพื้นที่รวม 6.29 ไร่ (พื้นที่ส่วนแฟลตต ารวจ) ประกอบไปด้วย  แนวเขตอนุรกัษ์

ก าแพงเมืองโบราณ  ก าแพงเมืองจ าลองพร้อมบอร์ดนิทรรศการบอกเล่าประวัตศิาสตรแ์ละก าแพงน้ าตก เส้นทาง

เดินพรอ้มการจารกึร่องรอยทางประวัตศิาสตรบ์นแผ่นพืน้   พื้นที่นั่งเล่นและพักผ่อน 
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รูปที่6 ผังพื้นรวมทั้งโครงการสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค  เทศบาลนครพิษณุโลก 

 

ในระหว่างการด าเนินการออกแบบโครงการพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค คณะผู้ออกแบบได้จัดให้มี

การเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2555  ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์

ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก  และได้น าผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนจากทุก

ภาคส่วน มาปรับปรุงจนเป็นผลการออกแบบในขั้นสุดท้าย และทางเจ้าของโครงการคือเทศบาลนครพิษณุ

โลก ได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพลับพลาพระที่นั่งสีตลาภิรมย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556  บริเวณหน้า

สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกแล้ว แต่เนื่องจากเกิดปัญหาในการย้ายที่ท าการของสถานีต ารวจภูธร

จังหวัดพิษณุโลก จึงท าให้การก่อสร้างโครงการล่าช้าออกไปจากแผนที่ได้เตรียมการไว้มาก  จนกระทั่ง

ปัจจุบันปัญหาต่างได้รับการแก้ไขจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้ว  และตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา 

ทางโครงการได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างและรื้อถอนตัวอาคารเก่าของสถานีต ารวจแล้ว โดยในช่วงแรกได้ท า

การเปิดพื้นที่โล่งทั้งหมด รื้อถอนอาคารบางส่วน พร้อมทั้งด าเนินการก่อสร้างเป็นช่วงๆไป ส าหรับ

งบประมาณในการก่อสร้างพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์คนั้น จะใช้งบประมาณก่อสร้างจ านวน 140 ล้านบาท จะ

ใช้งบจากจังหวัดพิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก และขออุดหนุนจากส่วนกลาง เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะ

เป็นจุดแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองพิษณุโลกต่อไป  
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รูปที่7 แสดงการรือ้ถอนบางส่วนของอาคารสถานีต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  

(ภาพถ่ายโดย : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา) 

 

 

 

 

รูปที่8 แสดงการรือ้ถอนอาคารสถานตี ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  

(ภาพถ่ายโดย : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา) 
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รูปที่9 แสดงภาพการกอ่สร้าง สวนสาธารณะพิษณโุลกเซ็นทรัลปาร์ค   

(ภาพถ่ายโดย : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค  ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและความ

ช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย   ผู้เขียนขอขอบคุณ เทศบาลนครพิษณุโลก และคณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้โอกาสทีมสถาปนิกจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้า

ร่วมออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงพืน้ที่ บริเวณที่ตั้งของ ตร.ภ. ภาค 6 และ ตร.ภ.จว.  เพื่อปรับเปลี่ยน

เป็นสวนสาธารณะประจ าเมืองพิษณุโลก  

ตลอดจนขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในการท างานทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประสานงาน ฝา่ยจัดประชุม 

ฝ่ายเขียนแบบ ฝ่ายประมาณราคา ท่านที่ปรึกษาอาวุโสในสายวิชาชีพทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่

ในเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้อ านวยความสะดวก และร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีย่ิง ในการร่วมกัน

ศึกษา พัฒนาและสร้างผลงานออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค  จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   

สุดท้ายขอขอบพระคุณ ครู อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เขียนต ารา ตลอดจน

เอกสารต่างๆที่ผู้เขียนได้น ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง  
 

เอกสารอ้างอิง 

ภาษาไทย 

กองนโยบายและแผนงาน, ส านักผังเมือง. รายงานการศึกษาสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร(ออนไลน์)

2552(อ้างเมื่อ 30มิถุนายน2559).  

 จ า ก  http://cpd.bangkok.go.th:9 0 /web2 / strategy/reportstudy5 2 / envionment/ร า ย ง า น

การศึกษาสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 2552.pdf. 
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โครงการออกแบบแอนิเมชั่น ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน 

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์  และอดิศร โตวิทิตวงศ์ 

 

 2D Computer Animation: History of Wiang Jed Lin 

Tapanon Suwancanit, Adisorn Thowititwong 

 

สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

Department of Communication Design Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna 

*Corresponding author. E-mail: tapanon@live.com   

 

บทคัดย่อ 

โครงงานการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน ความยาว 6 นาที ขนาด

ภาพ 1280× 720 พิกเซล จ านวน 1 เรื่อง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลักผู้ใหญ่อายุ 25-30 ปี กลุ่มเป้าหมายรองวัยรุ่น 

20-25 ปีและผู้ท่ีสนใจประวัติศาสตร์ ใช้กระบวนการออกแบบตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี Motion Graphic 

ศึกษาเสียงบรรยายภาพ ศึกษาข้อมูล การแต่งกายไทย และล้านนา ตามสมัยประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ศึกษาข้อมูล

การใช้อาวุธไทย และล้านนาและกรณีศึกษาที่คล้ายคลึงกัน วางแนวคิดในการออกแบบสื่อ ออกแบบโครงเรื่อง/แบบร่าง 

และพัฒนาโครงเรื่อง แบบร่าง จัดท าแบบร่างสมบูรณ์ บทสมบูรณ์ ด าเนินการผลิตงานการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิ

เมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ บริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ กรมปศุ

สัตว์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดท าแบบจ าลองผลงาน ต้นแบบ

สมบูรณ์ ซึ่งได้รับค าแนะน าและท าการปรับปรุงการออกแบบงาน จากผู้เชี่ยวชาญ แนวความคิดการออกแบบคอมพิวเตอร์

แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อท่ีจะสื่อสารความรู้ข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน สู่บุคคลท่ีสนใจและบุคคลท่ัวไป ให้ได้รับความรู้ข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์ท่ีถูกต้องของเวียงเจ็ด

ลินเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ การผลิตการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน 

ด าเนินการตามขั้นตอนคือ เริ่มจากการวางโครงเรื่อง เขียนบท เขียนสตอรี่บอร์ด สร้างภาพแอนิเมชั่นในโปรแกรมโฟ

โต้ชอป น าภาพท่ีวาดมาท าการแอนิเมท ตัดต่อ ใส่เสียงในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟค  ผลสรุปการออกแบบ

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน มีข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข ใช้เวลาเล่าเรื่องนานเกินไป การ

เคล่ือนไหวของแอนิเมชั่นยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร และมีการเล่าเรื่องท่ียังดูสับสนในบางจุด 

ค าส าคัญ: แอนิเมชั่นสองมิติ,  เวียงเจ็ดลิน, ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน 

 

Abstract 

2D Computer Animation: History of Wiang Jed Lin is a 6-minute-length animation. The image size is 

1280x720 pixels. The main target group is adult aged between 25-30 years old and the secondary target group 

is young adult aged between 20-25 years old and general people who are interested in history. Wiang Jed Lin is 

Located in the area of Doi Suthep. The design processes start from the studying of motion graphic theory and 

soundtrack; collecting of information about Thai and Lanna costume according to historical and archaeological 

period; studying of Thai and Lanna weapons; studying of similar case studies; designing of media; creating plot 

and storyline; sketching drafts; developing drafts and finalising completed drafts; producing the 2D animation; and 

making prototype of the completed design. All processed are supervised and commented by the Supervisor and 

Project Advisors. The project is examined by the Project Committee. The objective of 2D Computer Animation: 
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History of Wiang Jed Lin is to publicise the historical knowledge of Wiang Jed Lin to general public and to raise 

awareness about the conservation of Wiang Jed Lin. The production processes begin with creating plot, screenplay, 

and storyboard; creating animation and painting with Adobe Photoshop; animating and sound editing with Adobe 

after Effects. In conclusion, the project of 2D Computer Animation: History of Wiang Jed Lin still has to edit some 

defects because the storytelling part takes too long. The movement of the animation is not smooth. The narrative is 

confusing at some points. 

Keyword: 2D animation, Wiang Jed Lin, History of Wiang Jed Lin 

 

บทน า 

  เชียงใหม่นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักทางด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือแล้ว ยังมี

ธรรมชาติป่าเขาอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของประเทศไทย อดีตของเมืองเชียงใหม่เป็นที่

รู้จักกันในนาม “นพบุรีศรีนครพิงค์” ที่พญามังรายปฐมกษัตริย์แห่งแคล้วนล้านนาได้เลือกชัยภูมิสร้าง

เมืองในพื้นที่ระหว่างดอยสุเทพ และสายน้ าแม่ปิงเมื่อกว่า 700 ปีล่วงมา ก่อนหน้านั้น ที่จะเกิดเมืองล้านนา 

ไปอีกหลายร้อยปี ในเขตพื้นที่เชิงดอยสุเทพอันเป็นที่ตั้งของเวียงเจ็ดลิน จุดก าเนิดเวียงเจ็ดลินนั้น ก่อน

หน้าระยะเวลาสมัยล้านนานั้น ซึ่งในอดีตตามหลักฐานที่ค้นพบโดยกรมศิลปากร คือพื้นที่เวียงเจ็ดลินในอ

ดีตกาล ที่ปรากฏหลักฐานขอบเขตคันดินรูปกลม 2 ชั้นระหว่างคูน้ า บริเวณเชิงดอยสุเทพ ด้านทิศ

ตะวันออก ในระยะเวลาประวัติศาสตร์ล้านนา หลักฐานด้านเอกสาร ได้กล่าวถึงชื่อ ”เวียงเจ็ดลิน” ใน

รัชกาลพญาสามฝั่งแกน พ.ศ. 1945–1985 ตามต านานเล่าว่า คราวศึกจากเมืองสุโขทัย พระเจ้าไสลือไท 

ยกทัพมาประชิดเมืองเชียงใหม่ จากการที่ เจ้าย่ีกุมกาม ผู้เป็นพี่พญาสามฝั่งแกนได้ขอก าลังพลมาช่วยตี

เมืองเชียงใหม่หวังได้ขึ้นครองราชย์ ที่ต่อมาเกิดการประลองฝีมือทหารแทนการท าศึกสงคราม ปรากฏว่า

ฝ่ายเชียงใหม่สามารถชนะการประลองได้รับชัยชนะท าให้ทัพฝ่ายสุโขทัยถอยก าลังออกไปตั้งค่ายพักก าลัง

พลอยู่ที่ดอยเจ็ดลิน พร้อมได้ขึ้นไปสรงด าเศียร ที่ดอยผาลาดก่อนการยกทัพกลับสุโขทัย เมื่อทัพสุโขทัยยก

ก าลังพลกลับไปแล้ว พญาสามฝั่งแกนได้ถือเอานิมิตที่พระเจ้าไสลือไทขึ้นไปสรงน้ า ณ ดอยผาลาด แล้ว

เกิดมีใจครั่นคร้านจนเลิกทัพกลับไปนั้น เป็นสาเหตุท าให้สถาปนาเวียงเจ็ดลินขึ้นที่บริเวณดอยเจ็ดลิน ซึ่ง

จากเรื่องราวและเหตุการณ์ดังกล่าว พิจารณาว่าคือต าแหน่งที่ตั้งเวียงเจ็ดลินในปัจจุบัน ที่อยู่ห่างจากตัว

เมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกระยะทางเฉล่ีย 5 กิโลเมตร ดังนั้นความเป็น “เวียง” หรือ ชุมชนที่มี

ความเจริญในประวัติศาสตร์ล้านนา ก็ได้เริ่มต้นที่เวียงเจ็ดลินตั้งแต่ราชกาลพญาสามฝั่งแกน หรือราวครึ่ ง

หลังพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (ไทรสิน อุ่นใจจินต์. วัดกู่ดินขาว-เวียงเจ็ดลิน. เชียงใหม่: ส านักงาน

โบราณคดีและโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 6 กลมศิลปากร. 2544.), (สมชาย ณ นครพนม. 

รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี. เชียงใหม่ : ฝ่ายวิชาการ ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติท่ี 6 กลมศิลปากร. 2541.) 

เนื่องจากข้อมูล ความรู้เรื่อง ทางประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลินไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย ไม่เป็นที่รู้จัก ใน

วงกว้าง หรือแม้กระทั่งคนเชียงใหม่เองก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก ว่าก่อนหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของ

เมืองล้านนา 700 กว่า ปี ยังมีเวียงเจ็ดลิน เมืองโบราณอันเก่าแก่ตั้งอยู่ วัตถุประสงค์ของการท าโครงการ 

เพื่อที่จะส่ือสารความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน  สู่บุคคลที่สนใจ และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับ

ความรู้ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง ของเวียงเจ็ดลิน เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ ปัจจุบัน พื้นที่ในเขตสวน
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รุกชาติห้วยแก้ว พื้นที่วัดกู่ดินขาวในเขตสวนสัตว์เชียงใหม่ พื้นที่ในเชิงดอยสุเทพ และ พื้นที่มหาลัยราช

มงคลล้านนา เป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาว่าจริงๆแล้ว สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไร เรื่องราว

ของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ ต านานเรื่องเล่าความเชื่อเรื่องภูตผี มีส่วนส าคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ 

สังคมบ้านเมือง ศาสนา ความรู้ ท่ีด ารงอยู่ได้นับเนื่องเวลาสืบต่อมา ณ เมืองโบราณเก่าแก่ ณ เวียงเจ็ดลิน 

บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 

มิติ เรื่องธรรมะ Design ตอนไม้เท้ายอดกตัญญู เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3-6 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน โดยวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่ง

ออกได้เป็น 1)กระบวนการในการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ 2)กระบวนการสร้างแบบประเมินสื่อการ

เรียนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ 3)กระบวนการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ ที่สร้างขึ้นมีเนื้อเรื่องที่

น่าสนใจชวนให้ติดตาม โดยตัวเนื้อเรื่องสามารถส่ือความหมายได้อย่างชัดเจนและสามารถสร้างความ

สนุกสนานได้อย่างดีมาก สามารถสรุปได้ว่าส่ือภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการ

สอน การให้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ศรีสุภัค เสมอวงษ์ และธนกฤต โพธิ์ขี (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างส่ือแอนิ

เมชั่น 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณีมอญในจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ถ่ายทอดประเพณีมอญ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างส่ือแอนิเมชั่น อนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณี

มอญในจังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียนและแอนิ

เมชั่นที่มีต่อส่ือแอนิเมชั่น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อส่ือแอนิเมชั่น โดยได้พัฒนาและทดสอบ

ส่ือโดยกลุ่มประชากร คือ ครูในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล

จ านวน 22 คน วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึง

พอใจของผู้เชี่ยวชาญกับความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับดี เห็นได้ว่าส่ือแอนิเมชั่นที่พัฒนาขึ้นมีความ

เหมาะสม สามารถน าไปใช้เผยแพร่ข้อมูลอนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณีส าหรับเด็กได้ 

ภคมน สมประสงค์ (2550) ได้ท าวิจัยเรื่องการน าเสนอการแต่งกายในวัฒนธรรมทวารดีให้แก่

เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี (ประถมศึกษา) โดยใช้โปรแกรมสร้างแอนิเมชั่น Macromedia Flash 8 โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑสถาน ให้ผู้ชมสามารถทราบถึงความแตกต่างของการแต่งกาย

ของคนกลุ่มต่างๆ ในวัฒนธรรมทวารวดี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้า

ชมพิพิธภัณฑสถานมากที่สุดแต่กลับพบปัญหาในเรื่องของการขาดความสนใจและเบื่อหน่ายต่อการ

น าเสนอข้อมูลภายในพิพิธภัณฑสถาน และต้องการให้มีเทคโนโลยีมาประกอบเพื่อให้โบราณวัตถุมีความ

น่าสนใจมากขึ้น และส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ์ตูนมาประกอบการน าเสนอ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการน าเสนอ

โดยการน าเอาแอนิเมชั่นมาใช้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ช่วยให้การส่ือสารข้อมูลของพิพิธภัณฑสถานที่จะ

ส่ือเป็นไปได้ง่ายและกว้างมากขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการน าเสนอวิธีการที่ต่าง

ออกแบบเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจถึงประวัติศาสตร์ของเวียงเจ็ดลิน เป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาและ

การอนุรักษ์ จึงได้จัดท าส่ือคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน เพื่อเป็นการให้
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ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจ กลุ่มเป้าหมายคือช่วงอายุ 25-35 ปี กลุ่มเป้าหมายรองช่วงอายุ 

35-45ปี ช่องทางในการเผยแพร่คือพิพิธภัณฑ์ เชียงใหม่ ความยาว 3 นาที 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

1. การด าเนินงานภาคทฤษฏี 

1. ผู้ศึกษาโครงงานได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 

ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน จากการสร้างและสร้างสรรค์ ขึ้นเป็นกรณีศึกษาใหม่ 

2. ศึกษาข้อมูลเวียงเจ็ดลิน จากผู้เชี่ยวชาญ 

3. ศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

4. ศึกษาข้อมูลในด้านการท า Motion Graphic 

5. ศึกษาข้อมูล การแต่งกายไทย และล้านนา ตามสมัยประวัติศาสตร์ และโบราณคดีสมัยสุโขทัย 

(ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19 – 20) 

6. ศึกษาข้อมูลการใช้อาวุธไทย และล้านนา 

2. การด าเนินงานภาคสนาม 

ในการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน ผู้ศึกษาโครงงาน

ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบภาพและเสียง และไปส ารวจพื้นที่พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ และที่ตั้งเวียง

เจ็ดลิน ดังนี้ 

1. ที่ต้ังเวียงเจ็ดลิน 

2. พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ภาพที่ 1 ที่ตั้งเวียงเจ็ดลิน                                                                     ภาพที่  2 พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ 

 

3. การด าเนินงานภาคปฏิบัติ 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูล และวางแนวคิด ในการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 

ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน  
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3.2 ด าเนินการท าแบบร่าง การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียง

เจ็ดลิน  

3.3 ด าเนินการพัฒนาแบบร่างที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

3.4 ด าเนินการท าต้นแบบการแอนิเมชั่น  

3.5 ท าแบบจ าลองการออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน  

3.6 สรุปผลด าเนินการ สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 4.1 วัตถุประสงค์ในการออกแบบส่ือ 

เพื่อที่จะสื่อสารความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน สู่  บุคคลที่สนใจ และบุคคลทั่วไป ให้

ได้รับความรู้ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง ของเวียงเจ็ดลิน เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ 

4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ใหญ่อายุ 25-30 ปี 

4.3 ช่องทางการน าเสนอสื่อ 

ผ่านช่องทางการน าเสนอ ทางพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ 

4.4 แนวคิดหลักของส่ือ 

การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านแอนิเมชั่น ให้เข้าใจได้ง่ายและเพื่อให้ความรู้ 

4.5 แนวความคิดในการออกแบบ 

  มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อที่จะส่ือสารความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน 

สู่บุคคลที่สนใจและบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องของเวียงเจ็ดลินเพื่อ

น าไปสู่การอนุรักษ์ 

  

ผลการศึกษา 

1. แนวคิดหลักของสื่อ 

 เพื่อการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านแอนิเมชั่น ให้เข้าใจได้ง่ายและเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ ออกแบบให้งานมีลักษณะเป็นลายเส้น ไม่มีสีและเงามากนัก แนวทางในการเลือกใช้สี พบว่า

กลุ่มสีของงานประเภทที่ใกล้เคียงกันจะอยู่ในกลุ่มสี Classic สีกลุ่มนี้จึงเหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อเรื่อง

ของงานเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน สีที่ใช้คือโทนน้ าตาล และสีเข้ม จึงเลือกใช้สี Classic เพื่อให้งานมี

ลักษณะของความเป็นงานเก่าแก่เล่าถึงประวัติศาสตร์ ภาพในอดีต 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

 ช่วงอายุ 25-30 ปี 

3. ช่องทางน าเสนอ 

 ผ่านช่องทางการน าเสนอ ทางพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ 

4. สตอรี่บอร์ด 
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1.แผนที่แสดงต าแหน่งเมืองเก่าแก ่ 2.ท้าวยีกุ่มกามยกพลจากเชียงราย 

  
3.รัชกาลพญาสามแกน 4.ครองเมืองเชยีงใหม ่

  
5.พระเจ้าไสลือไท ยกทพัมาเชยีงใหม่ 6.เพือ่ไม่ให้เสียเลือดเนือ้ จึงได้ให้มกีารประลองขึ้น 

  
7.การประลองยุทธ์เชียงใหมก่ับสุโขทัย 8.การประลองยุทธ์ 

  
9.สุโขทัยล่าถอยไปตั้งค่ายที่ผาลาด 10.สุโขทัยยกก าลังกลับ 
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11.สถาปนาให้สร้างเวียงเจ็ดลิน 12.ก าเนิดเวียงเจ็ดลิน 

  
13.แสดงที่ตั้งปัจจุบัน 14.แสดงที่ตั้งปัจจุบัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่1 สรปุผลประเมินการออกแบบ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

𝑥 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(𝑺. 𝑫. ) 

1.  ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน   4 0.71 

2.  การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลิน 3.8 0.45 

3.  ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม  4 0.71 

4.  มีความน่าสนใจในเนื้อหาที่เล่า  3.4 0.55 

5.  การออกแบบตัวละคร  3.4 0.55 

6.  การออกแบบระยะของภาพ 3.8 0.84 

7.  การจัดองค์ประกอบภาพ 3.8 0.45 

8.   การใช้สี  4.2 0.84 

9.   การเคลื่อนไหวและการแอนิเมท 3.4 0.55 

10.  การเชื่อมภาพ 3.8 0.84 

11. เสียงดนตรีประกอบ 4 0.71 

12. เสียงบรรยาย 3.8 0.84 

13. เสียงประกอบ )Sound Effect)  3.6 0.55 

รวม 3.76 0.73 
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2. การปรับปรุงแก้ไขการออกแบบ 

จากแบบประเมินทั้งหมดที่ส ารวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย 𝑥 เท่ากับ 3.76 คะแนน 
หมายความว่างานแอนิเมชั่นประวัติศาสตร์เวียงเจ็ดลินอยู่ในระดับดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.)รวมคือ 0.73 แสดงว่าความเห็นของผู้ประเมินส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกัน 
 

3. อภิปรายผล 

 การจัดท าโครงงานออกแบบส่ือในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปปัญหาในการท างาน และน าเสนอแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาจากการท างาน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในแนวทางออกแบบที่คล้ายคลึงกันต่อไป ดังนี้ 

3.1 ปัญหาในการหาข้อมูล เพราะข้อมูลนั้น ต้องเป็นข้อมูลจริงที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น

จริง ซึ่งข้อมูลนั้นค่อนข้างมีน้อยและจ ากัด และส่วนมากเป็นเรื่องเล่า จึงท าให้จ าเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติมจาก

ผู้เชี่ยวชาญ หลายจุดจึงยังดูเป็นค าถามและมีความไม่สมเหตุสมผล ข้อมูลที่หามาได้มีบางส่วนที่ไม่ตรงกัน 

3.2 ตัวละครทางประวัติศาสตร์ไม่มีรูปภาพวาด หรือข้อมูลใดๆเพื่อใช้ในการออกแบบได้เลย นอกจาก

รูปปั้น ที่ไม่สามารถมองเห็นลายละเอียด ซึ่งเครื่องแต่งกายต้องอ้างอิงจากยุคสมัยที่ใกล้เคียงกัน 

3.3 แนวทางในการออกแบบด้วยแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยการให้มีลักษณะเป็นลายเส้นที่ดู โบราณ 

จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการวาดและการศึกษาข้อมูลในการออกแบบที่ดี จ านวนภาพที่เยอะในการวาดเพื่อการ

เคล่ือนไหวได้อย่างราบรื่น และการต้องใช้เวลาในการท างานมาก จึงท าให้ผลงานไม่ออกมาเป็นไปได้อย่างที่

คาดหวังไว้  
 

4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอแนะ  

4.1.1 ถ้าอยากได้ข้อมูลในการศึกษาต่อเพิ่มให้ไปที่แหล่งต้นน้ าเวียงเจ็ดลิน และห้องสมุด

กรมศิลปกรพิพิธภัณฑ์สถานเชียงใหม่ รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี รายงานการบูรณะโบราณสถานเวียง

เจ็ดลิน 

4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

4.2.1 ต้องค านึงถึงเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกต้องในการเล่าเรื่องไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจาก

ประวัติศาสตร์เดิม 

4.2.2 การออกแบบตัวละคร ที่ต้องอิงตามประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่องชุดเครื่องแต่งกายที่

ถูกต้องตามยุคสมัยนั้นๆ 

4.2.3 อาจจะเลือกการใช้แอนิเมชั่นในรูปแบบอื่น ที่ง่ายในการผลิต เช่นในรูปแบบของอินโฟ

แอนิเมชั่น จะท าให้การเล่าเรื่องและการสร้างงานท าได้ง่ายขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีย่ิงซึ่งได้รับความกรุณาอย่างดีจากพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ ที่ได้

ให้ข้อมูล ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบ แก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆในการด าเนินโครงการ ขอขอบคุณ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ได้เสียสละเวลามาท าการประเมินสื่อ และให้ค าชี้แนะต่างๆ  
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สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพ เชียงใหม่ ส าหรับทุกในการท าโครงการวิจัย 
   

เอกสารอ้างอิง 
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 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 6 กลมศิลปากร. 

สมชาย ณ นครพนม. (2541). รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี. เชียงใหม่ : ฝ่ายวิชาการ ส านักงาน   

 โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 6 กลมศิลปากร. 
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จากผลงานศิลปะของ เดเมียน เฮิร์ส สู่ ศิลปสถาปัตยกรรม ปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน 

ปัตย์ ศรีอรุณ, มานิตา ชีวเกรียงไกร และเจษฎา สุภาศรี 

 

From Damien Hirst’s Work to Archi-Sculpture : The Humble Phenomenon 

Phat Sriarun, Manita Cheewakriangkrai, and Chesada Supasee 

 

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

Architectural Technology, Faculty of Arts and Architecture, Rajamangala University of Technology. 

*Corresponding author. E-mail:  maewgino@gmail.com  

 

บทคัดย่อ 

บทความชิ้นนีเ้ปน็การแสดงให้เหน็กระบวนคิดของการสร้างงานศลิปสถาปัตยกรรม ปรากฏการณแ์ห่งการถ่อม

ตน ซึง่เป็นผลงานท่ีน าไปจัดแสดงใน งานสถาปนิก'59 : งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 30 ในสว่นของ

นิทรรศการสถานศึกษา โดยประกอบไปด้วยห้าส่วนคือ 1) โจทย์ : สามัญพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 2) การตีความโจทย์ 

3) แรงบันดาลใจ : จากผลงานศลิปะของ เดเมียน เฮิร์ส สู ่ศิลปสถาปัตยกรรม ปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน 4) ผลงาน

และการวิพากษ ์5) สรปุ  

ค าส าคญั : สามัญพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม  ผลงานศิลปะของ เดเมียน เฮิร์ส  

 

        Abstract 

This Article shows the thinking process of Archi-Sculpture: the humble phenomenon that displayed at 

Architect expo’ 2016 which consists of five parts: 1) What is the basics of architecture? 2) Interpretation 3) 

Inspiration from Damien Hirst’s work 4) The result 5) Conclusion.   

Keywords: Basics of Architecture, Damien Hirst’s work 

 

บทน าโจทย์ : สามัญพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรม 

งานสถาปนิกเป็นงานนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบ ที่จัดขึ้นทุกปี 

ต่อเนื่องกันมายาวนาน เป็นระยะเวลาร่วมสามสิบปี นิทรรศการสถานศึกษาโรงเรียนสถาปัตยกรรมจากทั่ว

ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปนิกสยามมาเสมอ โดยในระยะสิบปีหลัง นโยบายในการน าเสนองานได้

เปลีย่นแปลงไปจากการเน้นเป็นพื้นที่ส าหรับการน าเสนอผลงานการเรียนการสอนของโรงเรียนสถาปัตย์ทั่ว

ประเทศ สู่การสร้างประติมากรรม เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันแทน โดยโจทย์ในงานสถาปนิก '

59 คือ สามัญพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม ตามอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยถูกอธิบายไว้ ใน เว็บไซต์

สถาปนิก'591  ในแง่ของการเป็น Theme ของงานไว้ดังนี้  “….  มุ่งเน้นการค้นหาความหมายของหลักการ

สามัญพื้นฐาน และแก่นของความคิดในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนแนวทางการท างานที่มีบทบาทส าคัญใน

สังคมของเราทุกวันนี้ พื้นฐานความคิดทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญของสถาปนิกใน

การสร้างสรรค์อาคาร หน้าที่ของเราจึงเป็นการค้นหาและน าเสนอพื้นฐานหลากหลาย ที่ถูกแปรเปลี่ยนเป็น

อาคาร ด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่า ท่ามกลางความซับซ้อนโลกปัจจุบันการพยายามท าความเข้าใจหลักการ

                                           
1
 http://www.architectexpo.com/2016/?page_id=1334&lang=en 

mailto:maewgino@gmail.com
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พื้นฐาน จะสามารถสร้างเวทีในการถกเถียงและเป็นแว่นขยายให้เรามองเห็นความส าคัญ ของส่ิงสามัญ

รอบตัวที่อาจถูกมองข้าม หลักการสามัญพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมเหล่านั้น เป็นส่ิงที่ทั้งใกล้และไกลจาก

ตัวเรา มีตัวตนในทางกายภาพและอาศัยอยู่ในโลกแห่งจินตนาการไปพร้อมๆ กัน หลักการสามัญเหล่านี้ทั้ง

เกิดขึ้นในอดีตอันห่างไกล และเป็นเครื่องมือท่ีเราใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการ

ตั้งค าถามของเราในอนาคต” โดยผลงานถูกจ ากัดให้วางอยู่บนแทนขนาดความสูงหกสิบเซนติเมตร 

เช่นเดียวกับความกว้าง และ ความยาว โดยต าแหน่งของการวางนั้น ถูกวางเรียงกันเป็นแถวยาวตามผังที่

ก าหนดไว้ (รูปที่ 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่1 ข้อก าหนดในการจดัแสดงผลงาน  

 

กรอบแนวคิด : การตีความโจทย์ 

เมื่อได้รับโจทย์ ผู้เขียนพิจารณาว่าผลงานชิ้นนี้นั้นจะต้องถูกออกแบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์

หลายข้อ ข้อที่หนึ่งคือผลงานต้องสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคณะที่ผู้คนรับรู้กันได้ดี ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) การเรียนเพื่อเป็นบัณฑิตนักปฎิบัติที่เน้นวิชาชีพ (Professional Practice) ซึ่งกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง เป็นกลุ่มวิชาที่สะท้อนภาพของการเรียนแบบเน้นวิชาชีพได้ดี เป็นการแสดงให้เห็นความรู้ความ

เข้าใจเชิงลึกในการประกอบขึ้นของสถาปัตยกรรมในเชิงเทคโนโลยีการก่อสร้าง ซึ่งตัวหมายสัญญะที่ผู้คน

รับรู้กันได้มากที่สุด คือ แบบก่อสร้าง 2) การเชื่อมต่อกับลักษณะพื้นถิ่น ซึ่งกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

และ แนวทางการออกแบบโดยการน าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่

ชัดเจนของคณะดังจะเห็นได้จากผลงานของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงก็ต่างใช้แนวทางนี้ในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม เช่น อภิชาติ ศรีอรุณ ได้ใช้ ลักษณะพื้นถิ่น มาท าการออกแบบ หอประชุมนานาชาติ

เชียงใหม่2 หรือ อดุลย์ เหรัญญะ ประธานกรรมาธิการ สถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ก็ได้ใช้ลักษณะของหลองข้าวมาท าการออกแบบสถาปัตยกรรมในโครงการยุ้งข้าวล้านนา3 ที่

กลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแบบก่อสร้างของอาคารซึ่งมีลักษณะพื้น

ถิ่น น่าจะเป็นตัวหมายสัญญะที่ท าให้ผู้คนรับรู้เข้าใจได้ง่าย 3) ความคิดสร้างสรรค์ นอกเหนือไปจากมิติ

ของการเข้าใจเทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วกลุ่ม วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นกลุ่มวิชาสัมพันธ์กับอัต

ลักษณ์ของคณะเป็นอย่างย่ิงเนื่องมาจากหน้าที่หลักของคณะคือการผลิตสถาปนิก นั่นคือผู้ออกแบบ

                                           
2
 อภิชาติ ศรีอรุณ และ ปัตย์ ศรีอรุณ (2558). การประยุกต์ลักษณะพื้นถิ่นในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย กรณีศึกษา ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่. 

รวมบทความประชุมวิชาการ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. CD  

3
 http://www.iurban.in.th/greenery/lannaricebarn/ 
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สถาปัตยกรรม ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส่ิงหนึ่งที่ท าให้สถาปัตยกรรมออกมาได้ ความคิด

สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการต่อยอด ของเก่าที่มีอยู่แล้วให้วิวัฒน์ไปข้างหน้า ซึ่งตัวหมายสัญญะที่ผู้คนน่าจะ

เข้าใจได้ง่ายคือการน าความเป็นพื้นถิ่นมาท าการต่อยอดแสดงให้เห็นถึงมิติที่ซ้อนเร้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่ง

ด้วยอัตลักษณ์ของคณะ การใช้ “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือที่น่าจะเหมาะสมในการเปิดเผยให้เห็นมิติที่ซ้อนเร้น

นั้น  

วัตถุประสงค์ในการออกแบบข้อที่สองของผลงานชิ้นนี้คือการตอบโจทย์ค าว่า “สามัญพื้นฐานทาง

สถาปัตยกรรม” ซึ่งเป็น Theme หลักของงานสถาปนิกปีนี้ ผู้เขียนได้ก าหนดสองลักษณะส าคัญในการตอบโจทย์

คือ 1) ผลงานชิ้นนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้คนมีปฎิสัมพันธ์ เป็นประติมากรรมที่เรียกร้องให้ผู้คน ขยับเข้าใกล้ ใช้

เวลาในการเพ่งมอง พิจารณารายละเอียด และเนื่องมาจากเป็นประติมากรรมที่ถูกออกแบบมาจากโรงเรียนส

ถาปัตย์ ผลงานชิ้นนี้จึงต้องท าให้ผู้คนจินตนาการ ครุ่นคิดว่าเมื่อเข้าไปในสถาปัตยกรรมแล้วตนเองจะรู้สึก

อย่างไร และนั่นท าให้เกิดเป็นลักษณะส าคัญลักษณะที่สองคือ 2) ความถ่อมตน เนื่องจากเป็นประติมากรรม

ขนาดเล็กที่ถูกวางอยู่บนแท่น และ ลักษณะการจัดแสดงแบบลอยตัว ท าให้ผู้ชม รับรู้ประติมากรรมนี้จากหลาย

ทาง ขึ้นอยู่กับทิศทางที่พวกเขา เดินเข้ามาหรือยืนอยู่ คล้ายกับลักษณะของการเข้าถึงอาคาร ซึ่งแท้จริงแล้วเข้าได้

จากหลายทิศทาง แต่สถาปนิกจะเป็นผู้ก าหนด “ทางหลัก” ให้ผู้คนรับรู้และสัญจร และบ่อยครั้งในงาน

สถาปัตยกรรมศาสนสถาน และพิพิธภัณฑ์ พื้นที่ทางหลักนี่เองเป็นพื้นที่ซึ่งสถาปนิกท าการใส่ความหมายที่

ต้องการส่ือสารกับผู้ใช้เข้าไป ดังเช่นที่เราจะเห็นได้จาก การเกิดเป็นภาพทัศนียภาพจุดเดียวแบบสมมาตร โดยมี

องค์พระอยู่ประดิษฐานอยู่กลางแบ่งทุกอย่างสองข้างเท่ากัน สร้างความรู้สึกมั่นคง สงบ มีหลักรอง ซึ่งไม่มีอยู่ใน

โลกธรรมชาติ ท าให้ผู้ใช้เมื่อเข้าไปวิหารเกิดความ เย็นใจ ผลงานชิ้นนี้ต้องการท าให้ผู้ชมมีความรู้สึกคล้ายกัน 

โดยก าหนดให้เกิด “ด้านหน้า” ในการมองงาน เป็นมุมเดียวที่ผู้ชมจะสามารถมองเห็นภายในวิหารในลักษณะ

ของทัศนียภาพจุดเดียว และเห็น องค์พระ ที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน ซึ่งการจะเห็นมิตินี้ได้ในงานนั้น ผู้ชมต้องท า

การก้มตัวลงไปมอง ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนั่นคือ การปล่อยให้ตนเอง หลุดออกจากอ านาจควบคุมการมอง

ของตนเอง ให้วิหารเป็นตัวก าหนดการมองแทน ปล่อยให้โลกสถาปัตยกรรมของวิหารวิ่งเข้ามาในใจ ใน

จินตนาการของผู้ชม ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี่จะไม่เกิดขึ้น หากผู้ชมไม่ยอมก้มตัวลงมอง ผู้เขียนเรียกมิตินี้ว่า 

ปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน ซึ่งเป็นชื่อผลงานด้วย  
 

แรงบันดาลใจ : จากผลงานศิลปะของ เดเมียน เฮิร์ส สู่ ศิลปสถาปัตยกรรม ปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน 

ผู้เขียนจะไม่สามารถออกแบบผลงานได้ หากไม่เคยได้เห็นงาน ความสบายใจที่ได้จากการยอมรับค าลวง

ที่ฝังลึกในสรรพส่ิง (Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything)  (1996) 

ของ  เดเมียน เฮิร์ส (Damien Hirst) ศิลปินชาวอังกฤษ โดยเป็นการประกอบขึ้นของ การตัด วัว และ กระทิง ทาง

ตั้ง ถูกจัดแสดงใน กล่องกระจกที่มีกรอบเป็นเหล็ก แช่น้ ายาฟอร์มาลีน  วางเรียงแถวกัน จ านวน สิบสองชิ้น (รูป

ที่ 2) โดยเป็นการสะท้อนถึงความยุ่งยากเมื่อพยายามแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

อารมณ์4  โดยผลงานของ เดเมียน เฮิร์ส ได้ถูกน าเอาไปประยุกใช้ในหนังเรื่อง The Cell (2000) ซึ่งเป็นเรื่องของ

การเข้าไปในจิตใจของฆาตกร โดยในหนังได้เพิ่มมิติของความเหนือจริง เปล่ียนจาก วัว และ กระทิง เป็นม้าที่ถูก

                                           
4
 http://www.damienhirst.com/some-comfort-gained-from-the-a 
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ตัดโดยแผ่นกระจก วางแสดงเรียงแถวเหมือนงานของ  เดเมียน เฮิร์ส แต่อวัยวะภายในที่หยุดนิ่งจากการถูกเก็บ

รักษาด้วยการแช่น้ ายามาเป็นการท างานอย่างปกติ เสมือนม้านั่นยังมีชีวิตอยู่ (รูปที่ 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 ผลงาน Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything5 
 

ส าหรับผู้เขียนแล้ว งานศิลปะชิ้นนี้ของ เดเมียน เฮิร์ส เปิดเผยมิติ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นั่นคือการเห็น

อวัยวะภายในที่ถูกเรียงอย่างเป็นระบบ เหมือนเมื่อครั้งที่สัตว์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ การที่ผู้ชมได้มีโอกาสเข้าไปอยู่

ระหว่างชิ้นส่วนของสัตว์ที่ต่อเนื่องกัน สร้างประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่เคยมีการก่อนแก่ผู้ชม การตัดส่ิงมีชีวิต

ออกเป็นส่วนๆ ของ เดเมียน เฮิร์ส นี่คล้ายกับวิธีที่สถาปนิกเขียนแบบรูปตัด ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการพา

สถาปนิกเข้าไปท าความเข้าใจกับที่ว่างซึ่งอยู่ภายในสถาปัตยกรรม ซึ่งโดยปกติและ จะถูกห่อหุ้มจากเปลือก

อาคารภายนอก และด้วยความคล้ายคลึงกันนี่เองจึงท าให้ ผู้เขียนได้น างานศิลปะชิ้นนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการ

คิดผลงานว่า หากส่ิงที่อยู่ตรงกลางที่ถูกตัด มิใช่ส่ิงมีชีวิตหากแต่เป็นสถาปัตยกรรมจะเป็นอย่างไร  

ผู้เขียนได้เลือก วิหาร มาเป็นวัตถุในการตัดเนื่องมาจาก วิหารมีลักษณะของที่ว่างที่แคบยาว น่าจะ

ส่งเสริมลักษณะของการตัดและยืดออกแบบงานของ เดเมียน เฮิร์ส ในขณะเดียวกัน ลักษณะที่ว่างภายในของ

วิหารก็ยังมีลักษณะขึ้นลง ไม่ได้แบนราบเท่ากันหมด น่าจะสร้างความน่าสนใจในการมองจากข้างหน้าได้ อีกทั้ง

ภายในที่พื้นที่ของวิหารยังเป็นที่ ประดิษฐาน ของ องค์พระ ท าให้การมองผลงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นการมองพื้นที่

ว่างๆ ภายในวิหารเพียงอย่างเดียว แต่จุดศูนย์รวมการมองอยู่ที่องค์พระ โดยได้น าแบบก่อสร้าง วิหารพระนอน 

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ ที่ออกแบบโดย เจษฎา สุภาศรี มาเป็นต้นแบบในการตัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 The Cell (2000)  

                                           
5
 http://www.damienhirst.com/some-comfort-gained-from-the-a 
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การประกอบขึ้นของงาน ต้องการให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปตัดต่างๆ กับรูปด้าน และผังพื้น 

การซ้อนเรียงแผ่น จึงไม่ได้ เรียงกันแบบโดมิโน่เหมือนของ เดเมียน เฮิร์ส แต่น ารูปด้านอาคารประกบทั้งสี่

ด้าน และผังพื้นเป็นฐานด้านล่างเพื่อสร้างความรู้สึกถึงการอ้างอิงระหว่างแผ่น คล้ายกับว่าเมื่อแบบก่อสร้าง

ถูกประกอบตัวกันขึ้นมาเป็นสามมิติแล้วจะมีลักษณะเช่นไร (รูปที่ 4) การจัดวางผลงานวางอยู่บนแท่น

ลอยตัว ต่ ากว่าระดับสายตา ผู้ชมสามารถเดินดูได้รอบ แต่ด้วยข้อจ ากัดของสถานที่ การมองจากด้านหน้า

และด้านหลังของงานจะสะดวกกับผู้ชมมากกว่า  

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 การประกอบขึ้นของงาน 
 

ผลงานและการวิพากษ์ 

ฉันเห็นงานศิลปสถาปัตยกรรมชิน้หนึ่ง มันถูกประกอบขึ้นดว้ยแผน่สมัยใหม่หลายสิบชิ้น 

ซ้อนทับเป็นชั้น ต่อเนื่องทางแนวนอน 

แต่ละชั้น ประกอบไปดว้ยรายละเอียดส่วนต่างๆ อย่างละนิด อยา่งละหน่อย  

ฉันเดินรอบมัน ดมูันจากดา้นบน ดูมันจากด้านขา้ง ดูมันทีละชั้น  
พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลกายภาพ อย่างวิสัยแบบคนสมัยใหมพ่ึงกระท า  

ฉันไม่เข้าใจ มันคืออะไร 

 

ฉันเริ่มมองมันอีกครัง้หน่ึง ฉันเริม่ย่อตัว เริ่มปรับตวัเองให้อยู่ระดับสายตา  

ข้อมูลท่ีพร่าเลือนแต่ละชั้นเริ่มชัดเจน  
เส้นสายหลายเส้นเริ่มก่อรูปรวมตัวกันเป็นส่ิงที่ฉันคุ้นเคย มันประเดประดงัเขา้มา  

ส่ิงที่อยู่ในตวัฉันเริ่มถูกปลุกขึ้น 

 

ฉันเห็นเค้ารางของพื้นที่ศักดิ์สิทธิท์ี่อยู่ในความทรงจ าของฉัน  

ความศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันจะเห็นและเขา้ใจได้เมื่อฉันยอมถ่อมตน  
ลดอัตตาของตนเองลง เปดิให้โลกธรรมะ-ชาติเชื่อมต่อกับจิต-วิญญาณของฉัน  

ทันใดนั้นเอง ตวัฉันก็จ าได้ ส่ิงทีเ่คยเป็นหน่ึงในพ้ืนฐานของชีวติของฉันได้กลับมาอีกครั้ง 

"ความถ่อมตน" 

(ส่วนหนึ่งจากการน าเสนอแนวความคิดในการออกแบบ) 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1971 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

ผลงานปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน คืองานประติมากรรม ขนาดสูงส่ีสิบสาม ยาวสามสิบห้า ลึก

ห้าสิบ เซนติเมตร เป็นประกอบขึ้นจาก แผ่น อะคริลิคใส จ านวนสิบสองแผ่น ไม่นับรวมแผ่นรูปด้านข้าง

และแปลนพื้นอีกสามแผ่น โดยแผ่นอะคริลิคใสทั้งหมด ถูกฉลุแบบก่อสร้าง วิหารพระนอน ด้วยเครื่องตัด

เลเซอร์ วางเรียงกันไม่ล าดับตามแบบที่เกิดขึ้นจริง แต่สลับโดยเน้นให้ส่งเสริมการมองจากด้านหน้าเป็น

หลัก  (รูปที่ 5) ผลงานถูกจัดแสดงในแสงประดิษฐ์ มีความสว่างมองเห็นได้ชัดเจน ที่ Impact Arena เมือง

ทองธานี ในงานสถาปนิก'59 เป็นระยะเวลาห้าวัน มีการติดแนวความคิดในการออกแบบอยู่กับแท่นวาง

ผลงาน  และมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นระยะเวลาห้านาทีเพื่อชิงรางวัล โดยมีให้ความสนใจมาดู

ผลงานเป็นระยะ (รูปที่ 6) 

ในเชิงการน าเสนอ คล้ายกับการมองงานศิลปะของ เดเมียน เฮิร์ส  ผลงานปรากฎการณ์แห่งการ

ถ่อมตนเป็นการเปิดเผยให้เห็นมิติที่ซ้อนทับระหว่าง ที่ว่างภายใน ซึ่งโดยปกติ เป็นส่ิงที่เห็นไม่ได้จาก

ภายนอก ซ้อนเข้ากับเค้ารางของรูปทรงที่ถูกก าหนดจากเส้นสองมิติที่ซ้อนกันเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมิติที่

ซ้อนทับนี้ เป็นมิติที่มีความส าคัญมากในการออกแบบสถาปัตยกรรม หากมองว่าผลงานปรากฎการณ์แห่ง

การถ่อมตนเป็นหุ่นจ าลองทางสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่ง อาจพูดได้ว่า หุ่นจ าลองนี้นั้นเป็นเครื่องมือใหม่ใน

การเรียนรู้สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับนักเรียนสถาปัตย์ที่ต้องการท าความเข้าใจระหว่างมิติ

เชิงที่ว่างและมิติเชิงรูปทรงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในงานที่ตนเองออกแบบ  
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รูปที่ 5 ผลงานปรากฏการณ์แห่งการถอ่มตน 

 

ในแง่ของการตอบโจทย์ที่ต้ังไว้ ผู้เขียนคิดว่า ผลงานชิ้นนี้ ประสบความส าเร็จในแง่การส่ือความใน

เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ที่พยายามวิวัฒน์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เนื่องจากผลงานที่ออกมามี

รูปลักษณ์ที่ร่วมสมัย ท าให้ลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้ถูกน ามาพิจารณาในวิธีการใหม่ๆ  
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แต่ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาถึงการสร้างมิติความหมายอันลึกซึ้ง เรื่องความถ่อมตน ดังเช่นที่เขียน

ไว้ในบทท่องของการน าเสนอ สภาพแวดล้อมในการรับรู้งาน ระยะเวลาชมงานของผู้ชม อาจเป็นส่ิงที่ต้องถูก

ควบคุม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น การล้อมกรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันเสียง ตัดการเห็นโดยรอบ ให้ผู้ชม

ก้มลงย่ืนหน้าตนเองเข้ามา แล้วถึงจะเห็นชิ้นงาน มีเวลาไตร่ตรอง  และ ปล่อยให้เกิดจินตนาการ หรือการสร้าง

ชั้นของการเห็น ไม่เปิดเผยให้เห็นความใสทะลุอย่างทันที แต่ให้ผู้ชมรับรู้ ความใสทะลุ เมื่อผ่านชั้นทึบมาแล้ว ก็

อาจจะท าให้ผู้ชมเกิดสภาวะของความประหลาดใจ และ หลุดออกจากการควบคุมตนเอง และเข้าสู่ภาวะความ

ถ่อมตนได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับการพิจารณาเรื่องลักษณะของแสง ซึ่งในระหว่างจัดท าผลงานผู้เขียนพบว่า แผ่น

อะคริลิคใส มีคุณลักษณะส าหรับการอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ แสงธรรมชาติที่ส่องลงมาต้องผลงานให้ความรู้สึกถึง

พลังความศักสิทธิ์ได้มากกว่าแสงประดิษฐ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การน าเสนอผลงานโดย ทศพร ยังอยู่ และ กรพัฒน์ นิ่มนวล  

ภาพโดย ชญาดา วานิชพงศ์ และ กาญจนา ปะทะนมปีย์ 

 

 … เราน า เลเยอร์ แต่ละเลเยอร ์ของแบบวิหารล้านนา ซึ่งในตวัมนัเองแต่ละแผ่นแล้วไม่ได้มีความสลักส าคัญ
อะไร 

เป็นเพียงแคเ่ส้นสองมิต ิที่ก าหนดมิติตา่งๆ ไว้เพยีงเท่านั้น มาประกอบกันขึ้นเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ 

 

เมื่อเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ถกูวางประกอบขึ้นเป็นวิหาร และเมื่อ ผู้มองก้มตัว ท าตนเองให้อยู่ต่ ากว่าระดับของวิหาร 

ให้เส้นสายตาของตนเอง อยู่ในระดับ ต่ ากวา่องค์พระ ยอมทิ้งอ านาจที่จะมองวิหารอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ 

ยอมทิ้งอ านาจที่มองวิหารอย่างนกมอง แต่เปิดให้สเปซภายในวิหารเผยตวัออกมาในจิตใจของผู้มอง 

 

เมื่อนั้นส่ิงที่เป็นสาระส าคัญ ส่ิงที่เป็นใจความอันหน่ึงของสถาปัตยกรรมล้านนา 

ถึงจะเผยตวัออกมา นั้นก็คือ “ความถ่อมตน” …  

(บทท่องการน าเสนอ) 
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การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลังจากได้ส่งบทความเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการวิพากษ์และมี

ข้อเสนอแนะส าคัญที่ผู้เขียนเห็นตามและเชื่อว่าเป็นข้อวิพากษ์ที่ส าคัญและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและท า

ให้ส่วนสุดท้ายของบทความมีความสมบูรณ์ขึ้น ผู้เขียนจึงขออนุญาตแบ่งปันข้อวิพากษ์และขอขอบพระคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ณ ที่นี้   

1. การก้มตัวลงเพื่อดูชิ้นงานนั้น ไม่สะท้อนถึงความคิดเรื่องการถ่อมตนของผู้ชม เนื่องจากคนชม

ถูกก าหนดให้เห็นวิหารในมุมสูงก่อน (งานถูกติดตั้งสูงจากพื้นหนึ่งเมตรและภาพเขียนสลัก

วิหารเตี้ยกว่าระดับสายตาของคนส่วนใหญ่) แล้วจึงก้มลงมองชิ้นงาน การรับรู้งานในลักษณะ

นี้เสมือนพระเจ้าก้มลงดูเพื่อพิจารณา ถ้าต้องการให้เกิดความรู้สึกถ่อมตนตามความคิดแรก 

การพิจารณาถึงการจัดวางชิ้นงานเช่น การวางชิ้นงานให้สูงกว่าระดับสายตาของผู้ชม 

2. งานของ เดเมียน เฮิร์ส ที่น ามาอ้างอิงใช้วิทยาศาสตร์แบบห้องแลปท าการเฉือนชิ้นส่วนน ามา

ประกอบกัน เล่นกับจิตวิทยาของคน ความกลัว ความตาย ช็อค โดยการใช้ซากของสัตว์ขนาด

เท่าจริงและให้ผู้ชมได้มีโอการเข้าไปรับรู้ในพื้นที่ระหว่างแผ่น ในขณะที่งานปรากฎการณ์แห่ง

การถ่อมตนเป็นประติมากรรมที่น าเทคนิคการตัดเป็นส่วนของ เดเมียน เฮิร์ส มาใช้  แต่ด้วย

ขนาดที่เล็กท าให้ความรู้สึกที่ได้ของผู้ชมแตกต่างไปโดยส้ินเชิง ผู้คนไม่สามารถเข้าไปในตัว

งานได้เหมือนงานของ เดเมียน เฮิร์ส ท าให้ถูกจ ากัดการรับรู้ไว้ที่การมองเห็นเท่านั้น และท า

ให้งานชิ้นนี้เป็นการเล่นกับเรื่องภาพลวงตามากกว่าการเล่นกับความรู้สึกดังงานของเดเมียน 

เฮิร์ส  
 

สรุป 

ผลงานปรากฎการณ์แห่งการถ่อมตน เป็นความพยายามในการประยุกต์เทคนิคการตัด ในแบบเด
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บทคัดย่อ 

โครงการออกแบบนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับเครื่องเรือนในบ้านพักอาศัย ท่ีประสบปัญหาน้้าท่วม 

และออกแบบชั้นเก็บของใช้ในบ้านพักอาศัยท่ีอยู่ในพื้นท่ีน้้าท่วม เพื่อช่วยลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับท้ังตัวเครื่อง

เรือนและทรัพย์สินที่เก็บไว้ โดยวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาน้้าท่วมท่ีมีต่อเคร่ืองเรือน แบ่งเป็นสามช่วงเวลา คือ ตั้งแต่

ก่อนเกิดน้้าท่วม เป็นช่วงเวลาเตรียมการรับกับน้้าท่วม ต้องมีการปกป้องเครื่องเรือน มีการขนย้ายไปในพื้นท่ีปลอดภัย 

ช่วงเวลาขณะเกิดน้้าท่วม เครื่องเรือนอยู่ในสภาพแช่น้้าท้าให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างวัสดุ เกิดการบวมพองหรือ

โค้งงอ และช่วงเวลาภายหลังน้้าท่วม เป็นการฟื้นฟูสภาพ การตรวจสอบสภาพเครื่องเรือน มีการคัดแยกเครื่องเรือนท่ี

เสียหายเพื่อก้าจัดท้ิงและการซ่อมแซมหรือท้าความสะอาดส่วนท่ียังคงเหลือ จากการวิเคราะห์ปัญหาน้าไปสู่การการ

ออกแบบเครื่องเรือนท่ีสอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดน้้าท่วม โดยเลือกออกแบบเครื่องเรือนประเภทชั้นเก็บของ ซึ่งเป็น

เครื่องเรือนท่ีได้รับผลกระทบท้ังกับตัวเครื่องเรือนและทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ ซึ่งหากทรัพย์สินได้รับความเสียหาย อาจไม่

สามารถหามาทดแทนได้ ผลการออกแบบได้เป็นชั้นเก็บของท่ีสามารถใช้งานได้ในสามช่วงเวลาของการเกิดน้้าท่วม คือ 

ในช่วงเวลาก่อนเกิดน้้าท่วม  ชั้นเก็บของสามารถแยกชิ้นส่วนเป็นหน่วยย่อยได้ในลักษณะกล่องเก็บของ เพื่อขนย้ายพร้อม

สิ่งของภายในไปยังท่ีปลอดภัย หรือการเคลื่อนย้ายโดยการเข็นชั้นเก็บของท้ังหมดไปยังพื้นท่ีปลอดภัยจากน้้าท่วม โดย

อาศัยลูกล้อท่ีติดตั้งอยู่ฐานล่างของชั้นเก็บของ  ในช่วงเวลาที่เกิดน้้าท่วม ต้องเผชิญกับน้้าท่วมท่ีเข้ามาภายในบ้าน สามารถ

ดึงถุงพลาสติกกันน้้าที่พับซ้อนทับเป็นชั้น ติดตั้งอยู่ฐานล่างของชั้นเก็บของขึ้นมาห่อหุ้มได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันน้า้

ท่วมได้สูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร กรณีท่ีไม่สามารถป้องกันน้้าได้ โครงสร้างชั้นเก็บของสามารถป้องกันการยุบตัวของชั้น

เก็บของจากการแช่น้้า เนื่องจากท้าจากเหล็ก ในช่วงเวลาหลังน้้าท่วม เครื่องเรือนสามารถเคลื่อนย้ายกลับมาประกอบใช้

งานได้ตามเดิม ส่วนถุงพับกันน้้าสามารถถอดล้างท้าความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ได้ กรณีท่ีเครื่องเรือนแช่น้้าวัสดุกรุผิว

เสียหาย แต่ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างหลักสามารถน้ากลับมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานใหม่ได้ ในส่วนฐานล่างท่ีเป็นท่ีเก็บถุงพับกัน

น้้าและติดตั้งลูกล้อสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ชนิดอ่ืนได้ ชั้นเก็บของนี้ยังได้รับการประเมิน

คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี 

ค้ำส้ำคญั :  ชั้นเก็บของ  การออกแบบ  น้้าท่วม  

Abstract 

The project is designed to study the effects that occur with furniture at home suffering from the flooding, 

and to design the rack of storage used for the house in the flooding prone areas to help reduce the damage that 

occurs to both furniture and stored belongings. The impact of flooding on the furniture is divided into 3 periods: 

before the flooding, it is time to get prepared for flooding. Furniture must be protected and relocated to the safe 

areas. During flooding, plunging furniture which causes damage to the structure of materials swells or blisters the 

bend. After flooding, it is the rehabilitation, the inspection of sorting furniture and disposing damaging material, 

and the reparation or cleaning the remains. The analysis led to the design of furniture that are consistent with periods 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1976 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา

น
วจิ

ัย
ท
าง

ศ
ิล
ป

ะแ
ล
ะผ

ล
งา

น
ส
รา้

งส
รร

ค
 ์

of flooding by selecting the design of the furniture store shelves is the furniture that has affected both the furniture 

and the stored belongings. If the property is damaged, it may not be found a replacement. The result of the design 

of the racks that can apply in the three periods of flooding is at the time before the flooding. The racks can 

disassemble the units into storage in order to move things along inside to safety or movement by pushing all racks 

to secure area from flooding. Castor mounted the bottom of the rack at the time of the flood faces with the flooding 

into the house that can pull a plastic bag folding waterproof overlay layers. Mounting quickly on the bottom of the 

wrapped shelf can protect the flooding not higher than 100 centimeter. In case it is not waterproof, the shelves can 

prevent the collapse of the rack from the water because of the steel. After the flood, furniture can be moved back 

into use as the original while the folding waterproof bags can be cleaned or replaced if the group of plunging 

furniture damaged skin. But the structure can be reused in the bottom of the storage bag folding waterproof and 

installed the caster which can be applied to other types of furniture or appliances. 

Key words: rack of storage, design, flooding 

 

บทน้ำ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาการเกิดน้้าท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ

และการวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้้าท่วมและนอกพื้นที่ จากผลการศึกษาของ Dr. Gary Shook ในเรื่อง A 

Disaster Risk Assessment for Thailand Using a Technique of Decision Analysis อ้ า ง ใน  ก รมป้ อ ง กั นและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2555) พบว่าอุทกภัยจัดเป็นปัญหาที่มีความเส่ียงสูงที่สุดที่

สามารถเกิดเป็นภัยพิบัติขึ้นได้ เมื่อเปรียบเทียบกับภัยพิบัติอื่นๆ   สาเหตุของการเกิดน้้าท่วมมาจาก

ปัจจัยหลายประการ จากรายงานบันทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 (2555) จัดท้าโดย  สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  ระบุถึงสาเหตุการเกิดน้้าท่วมมาจากปัจจัย

ส้าคัญ 3 ประการ คือ หนึ่งปัจจัยทางธรรมชาติ ที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของพายุจ้านวนมาก ส่งผลให้

ปริมาณน้้าฝนมีมากในหลายพื้นที่ รวมท้ังเกิดปรากฎการณ์ลานีญา  ปัจจัยท่ีสอง คือลักษณะทางกายภาพ 

แหล่งต้นน้้า ป่าไม้ เส้นทางน้้าและสิ่งกีดขวางระบบระบายน้้า ปัจจัยสุดท้าย คือการบริหารจัดการน้้า การ

ปล่อยน้้าจากเขื่อน และการเก็บน้้า นอกจากนี้ยังรวมถึงความแปรปรวนต่างๆ ในธรรมชาติที่ได้รับผลมา

จากภาวะโลกร้อน สาเหตุต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาน้้าท่วมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

และมีความไม่แน่นอนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่มีการกระจาย    

  จากสถานการณ์น้้าท่วมที่เกิดขึ้นจึงน้ามาซึ่งประเด็นปัญหาที่ผู้ออกแบบสนใจคือ ปัญหาความ

เสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องเรือนในบ้านพักอาศัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้้าท่วม โดยระดับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

เครื่องเรือนในบ้านพักอาศัยทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่น้้าท่วม มีตั้งแต่เกิดคราบสกปรก ที่สามารถท้าความ

สะอาดได้ ไปจนถึงเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเครื่องเรือนที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่

คุ้มค่าในการซ่อมแซม เครื่องเรือนที่มีขนาดใหญ่ยังประสบปัญหาไม่สามารถเคล่ือนย้ายให้พ้นน้้า หรือ

ห่อหุ้มป้องกันน้้าได้ จะถูกแช่อยู่ในน้้า  ส่วนเครื่องเรือนที่มีน้้าหนักเบา หรือมีโครงสร้างกลวงจะลอยน้้า 

และอาจถูกพัดพาไปท้าความเสียหายแก่ส่วนอื่นในบ้าน เมื่อพิจารณาในแง่ของวัสดุที่ใช้ท้าเครื่องเรือน

โดยทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้ ทั้งไม้จริง เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้วิทยาศาสตร์ เช่น ไม้ปาร์ติเคิล 

ไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งเมื่อไม้แช่น้้าเป็นเวลานานจะเกิดการบวมพอง บิดงอเสียรูปทรง โดยเฉพาะไม้
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วิทยาศาสตร์  ซึ่งไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมภายหลังน้้าท่วมลดระดับ ในวัสดุที่เป็นเหล็กจะเกิดปัญหาการ

หลุดร่อนของสีเคลือบ เกิดสนิมเหล็ก รวมทั้งเครื่องเรือนที่มีการใช้วัสดุกรุผิวประเภท แผ่นพีวีซี แผ่นวี

เนียร์ จะเกิดการหลุดร่อนเมื่อแช่น้้าเป็นเวลานาน เมื่อพิจารณาในด้านประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือน

ส่วนใหญ่ ในท้องตลาด ผู้ผลิตมิได้พิจารณาปัจจัยการใช้งานในสภาพน้้าท่วม ร่วมในการออกแบบเครื่อง

เรือน แต่จะเน้นในเรื่องความสวยงาม ต้นทุนการผลิต และการใช้งานที่เป็นมาตรฐานทั่วไปของเครื่อง

เรือนแต่ละชนิด เมื่อเกิดน้้าท่วมขึ้นในปัจจุบัน พบว่ามีประชาชนที่ประสบปัญหาน้้าท่วมบางส่วนดัดแปลง

เครื่องเรือนต่างๆที่มีอยู่ในบ้าน น้ามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น เก้าอี้พลาสติก

ถูกดัดแปลงเป็นสุขา เบาะฟองน้้าในโซฟาถูกน้ามาเป็นทุ่นของแพลอยน้้า โต๊ ะน้ามาต่อเป็นทางเดิน

ยกระดับ การดัดแปลงนี้ต้องมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้เชิงช่าง ท้าให้เป็นข้อจ้ากัด

ส้าหรับผู้ประสบปัญหาน้้าท่วมส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถดัดแปลงได้เอง  

ปัญหาน้้าท่วมในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่างๆมากมาย และมีระดับความ

รุนแรง และเสียหายสูง ยากแก่การแก้ไขได้ในเวลาอันส้ัน แต่เราก็ควรปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับน้้า 

แทนที่จะเป็นการหลีกหนีปัญหาหรือย้ายถิ่นฐาน รูปแบบการใช้ชีวิตและส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้ง

เครื่องเรือนจึงต้องมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป  น้ามาสู่การ

ออกแบบชั้นเก็บของเพื่อใช้ในพื้นที่น้้าท่วม 

วัตถุประสงค์กำรออกแบบ 

1. ศึกษาผลกระทบของปัญหาน้้าท่วมต่อเครื่องเรือนในบ้านพักอาศัย 

2. เพื่อออกแบบเครื่องเรือนที่สามารถใช้ในพื้นที่น้้าท่วม  

 

กรอบแนวคิดและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 

กรอบแนวคิดในกำรออกแบบ 

      การออกแบบชั้นเก็บของส้าหรับใช้ในบ้านพักอาศัย ท่ีอยู่ในพื้นที่เกิดปัญหาน้้าท่วมในระดับความ

สูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร โดยใช้การแบ่งช่วงเวลาเป็นกรอบในการออกแบบ แบ่งเปน็ ก่อนเกิดน้้าท่วม 

ขณะเกิดน้้าท่วม และหลังน้้าท่วม ในด้านการผลิตใช้วัสดุที่สามารถหาได้ง่าย กระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน

ทั้งในการสร้างและซ่อมแซม  

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 

1. การรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลปัญหาน้้าท่วม ผลกระทบของปัญหาน้้าท่วมต่อเครื่อง

เรือนในบ้านพักอาศัย วัสดุ และรูปแบบเครื่องเรือน  

2. การวิเคราะห์ปัญหา โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาการเกิดน้้าทว่มตั้งแต่ก่อนน้้าท่วม ขณะน้้าท่วม และ

หลังน้้าท่วม วิเคราะห์ความเสียหายหรือผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องเรือนในแต่ละช่วงเวลา 

3. การออกแบบขั้นต้น ก้าหนดแนวคิดในการออกแบบ เพื่อท้าแบบร่างและแบบจ้าลอง 

4. การพัฒนาแบบและเขียนแบบ การก้าหนดขนาด การใช้งานและการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธี

การผลิต 

5. การสร้างสรรค์งานออกแบบ ด้าเนินการสร้างต้นแบบชั้นเก็บของ  
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ผลสัมฤทธิ์ของงำนสร้ำงสรรค์ 

 ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์จากวัตถุประสงค์ของการออกแบบประกอบด้วย  

1. ศึกษำผลกระทบของปัญหำน้้ำท่วมต่อเครื่องเรือนในบ้ำนพักอำศัย 

 แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบ คือ  

1.ช่วงเวลำก่อนเกิดน้้ำท่วม เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดน้้าท่วม แต่เฝ้าระวังและเตรียมการเผชิญกับ

น้้าท่วม โดยแบ่งเป็นสามลักษณะ คือ  

 1.1 กำรเคลื่อนย้ำยเครื่องเรือน ไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากน้้าท่วม ไม่ว่าจะเป็นการ

เคล่ือนย้ายขึ้นพื้นที่สูง ยกระดับ ชั้นสองของบ้าน หรือเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่น้้าท่วม โดยการบรรทุกขึ้น

รถยนต์ ซึ่งเครื่องเรือนประเภทติดตั้งถาวรไม่สามารถที่จะเคล่ือนย้ายได้ เนื่องจากถูกติดตั้งถาวรกับ

โครงสร้างและและมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ได้รับความเสียหายจากน้้าท่วมค่อนข้างมาก ผลกระทบที่เกิดจาก

การเคล่ือนย้ายมีดังนี้ คือ   

-  ผิวภำยนอกมีกำรช้ำรุด เกิดการขูดขีด ฉีก ขาด สีเคลือบหลุดร่อนจากการกระแทกกับ

ส่ิงของ 

ขณะเคล่ือนย้าย  

        - โครงสร้ำงเครื่องเรือน มีความช้ารุด ข้อต่อโยกเอียงเสียรูปทรง หรือการแตกหักจาก

แรงกระแทกขณะเคล่ือนย้าย รวมทั้งการแตกร้าวของเครื่องเรือนที่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ การรับ

น้้าหนักที่มากเกินไปขณะเคล่ือนย้ายที่มีการบรรจุสิ่งของอื่นๆซ้อนทับกัน โดยเฉพาะเครื่องเรือนแบบถอด

ประกอบ (Knock down) ที่ข้อต่อมีความแข็งแรงไม่มากนัก มีลักษณะเป็นเดือยกลมและยึดด้วยสกรู รวมท้ัง

เครื่องเรือนที่มีวัสดุเป็นกระจก   เครื่องเรือนแบบติดตั้งถาวรแม้จะไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ แต่สามารถ

ถอดส่วนประกอบบางชิ้นออก เช่น บานกระจก บานตู้ ลิ้นชัก  

 1.2 กำรปกป้องเครื่องเรือน กรณีที่ไม่สามารถเคล่ือนย้าย หรือยกขึ้นพื้นที่สูงได้ ด้วย

การห่อหุ้ม อุดช่องว่าง หรือเคลือบสารป้องกันความชื้น  เครื่องเรือนแบบติดตั้งถาวรจะไม่สามารถ

เคล่ือนย้ายได้ และยังไม่สามารถท้าการห่อหุ้มเพื่อป้องกันน้้าได้ เนื่องจากถูกยึดติดกับโครงสร้างบ้าน ท้า

ได้เพียงการอุดช่องว่างป้องกันแมลง หรือสัตว์มีพิษหลบซ่อน ส่วนเครื่องเรือนแบบลอยตัวสามารถ

เคล่ือนย้าย หรือห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถป้องกันน้้าได้ ซึ่งสามารถท้าได้สะดวกกับ

เครื่องเรือนที่มีขนาดเล็ก เช่น เก้าอี้ โต๊ะเล็ก ส่วนเครื่องเรือนขนาดใหญ่เช่น โซฟา โต๊ะรับประทานอาหาร 

จะท้าการห่อหุ้มได้ยาก เนื่องจากขนาดและน้้าหนัก รวมทั้งต้องใช้แรงงานคนมาก เครื่องเรือนที่มี

ส่วนประกอบของเหล็กจะมีการเคลือบผิวด้วยน้้ามันหรือจาระบี ป้องกันการเกิดสนิม หรือเครื่องเรือนที่มี

ส่ิงทอเป็นส่วนประกอบจะมีการพ่นสารเคลือบกันความชื้น 

 1.3 กำรผูกมัดเครื่องเรือน ในกรณีที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายเครื่องเรือนได้ และวัสดุ

เครื่องเรือนท้าจากพลาสติก อลูมิเนียม ไม้พลาสติก ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือวัสดุซ่ึงทนทานต่อน้้า จะใช้การ

ผูกมัดด้วยเชือกหรือโซ่เพื่อป้องกันการลอยน้้า จากการถูกกระแสน้้าพัดสูญหาย หรือลอยไปสร้างความ

เสียหายภายในบ้าน ยังรวมถึงเครื่องเรือนที่มีการห่อหุ้มถุงพลาสติก แต่มีน้้าหนักเบา ลอยน้้าได้ ก็ต้องมี

การผูกมัดด้วยเชือกป้องกันการถูกพัดพาโดยกระแสน้้าเช่นเดียวกัน 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1979 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา

น
วจิ

ัย
ท
าง

ศ
ิล
ป

ะแ
ล
ะผ

ล
งา

น
ส
รา้

งส
รร

ค
 ์

2. ช่วงเวลำขณะเกิดน้้ำท่วม เป็นช่วงเวลาที่เครื่องเรือนเกิดความเสียหายมากที่สุด เพราะมีการ

สัมผัสน้้าโดยตรง ในกรณีที่เครื่องเรือนที่ไม่สามารถเคล่ือนย้าย หรือห่อหุ้มเพื่อการป้องกันน้้าได้ เช่น 

เครื่องเรือนแบบติดตั้งถาวร หรือเครื่องเรือนแบบลอยตัวท่ีมีขนาดใหญ่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเครื่องเรือน

ในขณะเกิดน้้าท่วม และเครื่องเรือนแช่อยู่ในน้้าเป็นเวลานาน ประกอบด้วย  

 2.1 โครงสร้ำงและวัสดุประกอบเครื่องเรือนเสียหำย เนื่องจากแช่อยู่ในน้้า วัสดุเครื่อง

เรือนประเภทไม้เอ็มดีเอฟ ไม้ปาร์ติเคิล ไม้อัด จะดูดซับน้้าท้าให้เกิดการบวมพองของเนื้อไม้ รวมท้ังน้้ายัง

ท้าให้กาวที่เชื่อมประสานเนื้อไม้หลุดร่อน เกิดการแยกตัวของเนื้อไม้ รวมทั้งความสามารถในการรับ

น้้าหนักของโครงสร้างลดลง รูปร่างเครื่องเรือนเกิดการบิดงอ เสียรูปทรง และอาจเกิดการพังทลายลงมา 

เพราะโครงสร้างไม่สามารถรับน้้าหนักได้ ส่วนวัสดุประกอบเครื่องเรือน เช่น บานพับ กุญแจล๊อค สกรูยึด

โครงสร้าง จะมีตะกอนที่ละลายในน้้าเข้าไปอุดตัน หรือการเกิดสนิมภายในของสกรูและตะปู ท้าให้ความ

แข็งแรงในการยึดติดลดลง    

 2.2 พื้นผิวและวัสดุตกแต่งผิวได้รับควำมสกปรกและเสียหำย  โดยที่โครงสร้างไม่

เสียหาย ในเครื่องเรือนที่ใช้วัสดุที่ทนทานต่อการแช่น้้า เช่น ไม้สัก พลาสติก อลูมิเนียม โลหะต่างๆ จะเกิด

คราบเลอะที่พื้นผิวหรือเกิดสนิมขึ้น ในเครื่องเรือนที่ตกแต่งผิวด้วยสีเคลือบหรือแผ่นปิดผิว ประเภทแผ่น

ฟอร์ไมก้า แผ่นวีเนียร์ แผ่นพีวีซี วัสดุเคลือบผิวเหล่านี้จะเกิดการบวมพองและหลุดร่อนออกมาน้้าจะเข้า

ไปท้าให้กาวที่ยึดติดหลุดร่อน  

 2.3 เชื้อโรคและสัตว์อันตรำย เมื่อเครื่องเรือนแช่น้้าเป็นเวลานานนอกจากเกิดคราบ

เลอะแล้ว ยังเกิดเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆ ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีความชื้นสูง รวมทั้งยังอาจเป็นที่

หลบซ่อนของสัตว์อันตรายต่างๆ เช่น งู ตะขาบ โดยเฉพาะเครื่องเรือนที่ใช้วัสดุหุ้มบุประเภทเส้นใย ส่ิงทอ 

ฟองน้้า นุ่น โฟมยาง หนังสัตว์ ขนสัตว์ เหล่านี้ล้วนมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นและส่ิงที่ปนเปื้อนมา

ในน้้า ท้าให้เชื้อโรคและส่ิงสกปรกขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อวัสดุได้ ซึ่งยากต่อการท้าความ

สะอาดในภายหลัง 

3. ช่วงเวลำหลังน้้ำท่วม เป็นช่วงเวลาการฟื้นฟูเครื่องเรือนหลังจากน้้าลด ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

เครื่องเรือนในช่วงเวลาหลังน้้าท่วม ประกอบด้วย  

 3.1 กำรคัดแยกชิ้นส่วนเครื่องเรือน โดยเป็นการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

เครื่องเรือนที่แช่น้้าเป็นเวลานาน เพื่อท้าการแยกชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้ น้ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 

มือจับ ลูกบิด บานพับ หรือการรื้อท้าลายชิ้นส่วนที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้  เช่น ไม้อัดที่มีการบวม

พอง บิดงอ วัสดุส่ิงทอต่างๆ ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม และความแข็งแรงของวัสดุก็มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 3.2 กำรท้ำควำมสะอำดเครื่องเรือน ในเครื่องเรือนที่ทนทานต่อน้้า จะเกิดคราบเลอะที่

พื้นผิวโดยที่โครงสร้างไม่เสียหาย สามารถน้ากลับท้าความสะอาดได้ด้วยน้้ายาเคมี การขัดถู การตากแดด

และพึ่งลม ในวัสดุหุ้มบุ ที่เป็นเส้นใยจะท้าความสะอาดได้ยาก เพราะเชื้อโรคและส่ิงสกปรกซึมเข้าไปใน

เนื้อวัสดุ ท้าให้ยากต่อการท้าความสะอาดหรือไม่คุ้มค่า  

 3.3 กำรซ่อมแซม เครื่องเรือนที่ถูกเคล่ือนย้ายจะถูกน้ากลับมาติดตั้งใหม่ และมีการ

ซ่อมแซมชิ้นส่วน และพื้นผิวที่ได้รับความเสียหาย เครื่องเรือนที่ใช้วัสดุประเภทโลหะสามารถน้าชิ้นส่วน

กลับมาซอ่มแซมได้ง่ายกว่าวัสดุที่เป็นไม้ 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

1980 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา

น
วจิ

ัย
ท
าง

ศ
ิล
ป

ะแ
ล
ะผ

ล
งา

น
ส
รา้

งส
รร

ค
 ์

2. ออกแบบเครื่องเรือนที่สำมำรถใช้ในพื้นที่น้้ำท่วม 

 จากผลกระทบของปัญหาน้้าท่วมต่อเครื่องเรือนน้ามาซึ่งการสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบ

เครื่องเรือน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเครื่องเรือนในช่วงเวลาก่อนเกิดน้้าท่วม ขณะน้้า

ท่วม และภายหลังน้้าท่วม น้ามาสู่การออกแบบเครื่องเรือนที่สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับช่วงเวลา

ดังกล่าว เป็นการขยายกรอบแนวคิดในการอออกแบบจากเดิมที่มุ่งเน้นในด้านการใช้งาน ความสวยงาม  

หรือเครื่องเรือนที่ออกแบบส้าหรับปัญหาน้้าท่วมจะเน้นช่วงเวลาขณะเกิดน้้าท่วมเป็นหลัก ที่เครื่องเรือน

ต้องทนทานต่อน้้า โดยผู้ออกแบบพิจารณาเลือกชนิดเครื่องเรือนในการออกแบบครั้งนี้เป็นชั้นเก็บของ 

โดยพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องเรือนจากปัญหาน้้าท่วมเปรียบเทียบกับเครื่องเรือนชนิดอื่นๆ  

แบ่งเป็นสองลักษณะ คือ  

1. ความเสียหายที่สามารถซ่อมแซม แก้ไข หรือหาสิ่งใหม่มาทดแทนได้   

2. ความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมแซม หรือหาสิ่งมาทดแทนได้  

พบว่าชั้นเก็บของหรือตู้เก็บของจะเกิดความเสียหายมากที่สุด เพราะเป็นความเสียหายที่ตัวเครื่อง

เรือนและสิ่งของเครื่องใช้ท่ีบรรจุอยู่ภายใน เช่น หนังสือ ของที่ระลึก ของสะสม หากเกิดความเสียหาย อาจ

ไม่สามารถหามาทดแทนหรือซ่อมแซมได้ในภายหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเรือนชนิดอื่น เช่น เก้าอี้ 

โต๊ะ ชุดรับแขก ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว สามารถหามาทดแทนใหม่หรือซ่อมแซมได้ในภายหลัง  

ผู้ออกแบบได้ก้าหนดสถานที่ใช้งานเป็นบ้านพักอาศัยทั้งบ้านเดี่ยวและอาคารชุด อยู่ในเขตชุมชนที่

ประสบปัญหาน้้าท่วมระดับความสูงเฉล่ีย 60-100 เซนติเมตร โดยเป็นระดับความสูงของน้้าท่วมจาก

ข้อมูลรายงานข่าวสถานการณ์น้้าท่วมของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  (http://www.ndwc.go.th) และไม่มี

ความรุนแรงของกระแสน้้าในการพัดพา เป็นการท่วมแบบน้้านิ่งที่ค่อยๆเพิ่มระดับ 

การออกแบบชั้นเก็บของให้สอดคล้องในสามช่วงเวลาของการเกิดน้้าท่วม ซึ่งมีการแบ่งเป็นสามช่วงเวลา 

ดังนี้ 

1. ช่วงเวลำก่อนน้้ำท่วม จะเป็นช่วงเวลาในการขนย้ายทรัพย์สินต่างๆหนีน้้า ชั้นเก็บของจึงถูก

ออกแบบให้เป็นหน่วยย่อย สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้ เปรียบเทียบกับชั้นเก็บของแบบเดิมที่มี

ขนาดใหญ่ ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ชิ้นส่วนของชั้นถูกแบ่งเป็นกล่องส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก มีช่องให้สอดนิ้ว

เพื่อให้สะดวกในการยกเคล่ือนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากน้้าท่วม หรือห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกได้ง่าย ใน

กรณีที่มีของบรรจุอยู่มากหรือไม่มีคนช่วยในการเคล่ือนย้าย ฐานล่างของชั้นเก็บของถูกออกแบบให้มีลูกล้อ 

สามารถผลักชั้นให้เคล่ือนที่ได้สะดวก เพื่อการเคล่ือนย้ายอย่างรวดเร็วไปในพื้นที่ภายในบ้านที่ได้ท้า

ก้าแพงกั้นน้้าไว้  การก้าหนดขนาดของช่องเก็บของแต่ละช่อง ใช้ขนาดความสูงของส่ิงของที่ใช้เก็บ

โดยทั่วไป โดยเลือกความสูงของแฟ้มเก็บเอกสารขนาด A4 เป็นเกณฑ์ ซึ่งมีความสูง 30 เซนติเมตร ความ

กว้าง 25 เซนติเมตร จึงก้าหนดให้มีความสูงแต่ละช่องเก็บ 40 เซนติเมตร ท้าให้ได้พื้นที่เก็บของขนาด 

35x35x35 เซนติเมตร สามารถที่จะเก็บส่ิงของต่างๆ ที่มีขนาดมิติไม่เกินขนาดดังกล่าว เช่น หนังสือและ 

นิตยสาร มีความสูงประมาณ 28-30 เซนติเมตร ขนาดความสูง 40 เซนติเมตรของชั้นเมื่อแยกส่วน ท้าให้

สะดวกในการยกเคล่ือนย้ายได้ด้วยคนคนเดียว และสามาถน้ามาวางซ้อนเป็นชั้นขึ้นไป ได้ 4 ชั้น ซึ่ง

สามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมของสถานที่และปริมาณส่ิงของที่เก็บ วัสดุเป็นโครงเหล็กหน้าตัด
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ส่ีเหล่ียมกรุด้วยแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ในสภาวะปกติที่ไม่เกิดน้้าท่วม การใช้งานสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ

การจัดวางได้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน ในลักษณะกล่องเก็บของขนาดเล็ก 

 

 

รูปที่ 1 ภาพลายเส้นแสดงขนาดผลงาน (หนว่ยวัดเป็นเซนตเิมตร) 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 

 

 

รูปที่ 2 ผลงานต้นแบบขนาดเท่าจริง 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 
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รูปที่ 3 การปรับเปลี่ยนรปูแบบการใช้งานในสภาวะปกติ 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 

 

 
รูปที่ 4 การเคล่ือนย้ายชัน้เก็บของโดยการเข็น 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 

 

 

รูปที่ 5 การเคล่ือนย้ายชัน้เก็บของโดยแยกชิ้นส่วนชั้น 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 
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2. ช่วงเวลำขณะเกิดน้้ำท่วม เป็นช่วงที่น้้าไหลเข้าสู่ภายในบ้าน หรือไม่สามารถเคล่ือนย้ายชั้นเก็บ

ของในเวลาจ้ากัด จึงออกแบบฐานล่างให้มีถุงพลาสติกพับติดตั้งอยู่ส่วนล่างสุด โดยมีกรอบไม้สีเหล่ียมปิด

ทับ เมื่อจะใช้งาน จะท้าการดึงห่วงที่กรอบไม้ให้ถุงพลาสติกที่พับอยู่ ยืดขึ้นมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างชั้นเก็บ

ของ โดยมีสายรัดที่ส่วนบนของชั้นเก็บของ เพื่อป้องกันน้้าสัมผัสกับชั้นเก็บของและส่ิงของที่เก็บภายใน 

ความสูงของถุงพลาสติกพับกันน้้าประมาณ 100 เซนติเมตร ใช้เวลารวดเร็ว และใช้แรงน้อย เปรียบเทียบ

กับการห่อหุ้มเครื่องเรือนแบบเดิมที่ต้องยกขึ้นเพื่อน้าถุงพลาสติกเพื่อกันน้้าสอดจากด้านล่างเพื่อห่อหุ้ม 

สามารถกันน้้าท่วมที่ระดับไม่เกิน 100 เซนติเมตร  

ถุงพลาสติกกันน้้าใช้รูปแบบการพับแบบท่อยืดเบลโล (Bellow) ท้าให้พับถุงได้ขนาดเล็ก สามารถ

ยืดและหดถุงได้ง่าย วัสดุที่ใช้ท้าถุงเป็นพลาสติกพีวีซี ซึ่งมีความเหนียว ทนทานความชื้นได้ดี สามารถที่จะ

ป้องกันน้้าเข้าไปสัมผัสผิวของชั้นเก็บของได้เป็นอย่างดี ปากถุงที่ห่อหุ้มจะเปิดโล่ง เพื่อให้ความชื้นไม่เก็บ

สะสม อันจะน้าไปสู่การเกิดเชื้อราที่ชั้นเก็บของและส่ิงของภายในได้ ตัวถุงพับสามารถถอดออกจากฐานได้ 

โดยการยกโครงสร้างชั้นเก็บของด้านล่างสุดออก เพื่อน้าถุงพับไปทับความสะอาดหรือเปล่ียนถุงใบใหม่   

 

 
รูปที่ 6 การดึงถุงพับกันน้้าห่อหุม้ชั้นเก็บของ 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 

3. ช่วงเวลำหลังน้้ำท่วม เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูเครื่องเรือน ทั้งการท้าความสะอาด และการ

คัดแยกชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้ กับชิ้นส่วนที่ต้องรื้อทิ้ง ชั้นเก็บของใช้โครงสร้างหลักเป็นโครงเหล็ก

กล่องส่ีเหล่ียมเพื่อความแข็งแรงในการรับน้้าหนัก และกรุผิวด้านข้างของช่องเก็บของแต่ละช่องด้วยแผ่น

ไม้เอ็มดีเอฟ หากเกิดสภาวะที่ถุงพลาสติกพับกันน้้าไม่สามารถปกป้องชั้นเก็บจากน้้าท่วมได้ ส่งผลให้ชั้น

เก็บของแช่น้้า หากเป็นชั้นเก็บของแบบเดิมที่ใช้วัสดุโครงสร้างประเภทไม้ปาร์ติเคิลหรือเอ็มดีเอฟ เมื่อแช่

น้้าเป็นเวลานานจะเกิดการโป่งพอง เย้ือไม้แยกตัวออกจากกาวที่ประสาน ท้าให้โครงสร้างชั้นเก็บเสียรูป 

หรืออาจเกิดการถล่มเนื่องจากไม่สามารถรับน้้าหนักได้ อันจะสร้างอันตรายต่อผู้ใช้  จากโครงสร้างชั้นเก็บ

ของที่ใช้เป็นโครงเหล็กเมื่อต้องแช่น้้าเป็นเวลานาน จะมีเพียงส่วนของไม้เอ็มดีเอฟที่ได้รับความเสียหายแต่

โครงสร้างเหล็กของชั้นเก็บยังคงอยู่ สามารถที่จะน้ากลับมาซ่อมแซมใหม่ได้หรือน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ได้อีก รวมทั้งไม่เกิดการถล่มของชั้นอันขณะการเข้าฟื้นฟูพื้นที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่อง

เรือนใหม่  
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ผู้ออกแบบได้ท้าแบบประเมินคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ้านวน  4 ท่าน ซึ่ง

เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกหรือต้าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.  แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ

ภายในคณะ 2 ท่าน ภายนอกคณะ 2 ท่าน แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วนประกอบ  ส่วนที่ 1 ประเมินระดับ

คุณภาพ ในด้านความเหมาะสมกับพื้นที่ ความปลอดภัย วัสดุและความแข็งแรง การเคล่ือนย้าย การใช้งาน 

การบ้ารุงรักษา  โดยการให้ค่าคะแนน 5 ระดับ ซึ่งได้ค่าเฉล่ียรวม 3.6 จากคะแนนเต็ม 5 ในส่วนที่ 2 

ข้อเสนอแนะ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบตู้เก็บของให้สามารถใช้เป็นชั้นโชว์ส่ิงของได้ 

รวมทั้งการค้านึงถึงความทนทานของวัสดุที่น้ามาท้าถุงกันน้้า อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  การประกอบ

ในระบบโมดูลล่า  

 

 
รูปที่ 7 น้าผลงานให้ ผศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบประเมิน 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 

 

 

 
รูปที่ 8 ข้อต่อของชั้นเก็บของแต่ละช่อง แบบเดือยเหลี่ยม 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 
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รูปที่ 9 การถอดถุงพับกันน้้าที่ฐานล่างของชัน้เก็บของ 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 

 

 

 

 
รูปที่ 10 โครงสร้างเหล็กของชัน้เก็บของ 

ท่ีมา : ผู้ออกแบบ 

 

สรุปผลกำรออกแบบ 

จากการวิเคราะห์ปัญหาน้้าท่วมที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องเรือนที่อยู่ชั้นหนึ่งของที่พักอาศัย พบว่า

เครื่องเรือนประเภทท่ีเป็นชั้นเก็บของได้รับผลกระทบทั้งกับตัวโครงสร้างและสิ่งของที่เก็บอยู่ภายใน ซึ่งอาจ

ไม่สามารถหามาทดแทนได้ในภายหลังที่ปัญหาน้้าท่วมหมดไป เปรียบเทียบกับเครื่องเรือนชนิดอื่น ที่

สามารถหามาทดแทนใหม่ได้  
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และในการวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาน้้าท่วมมิใช่แค่ช่วงเวลาที่เกิดน้้าท่วมเท่านั้น แต่เกิด

ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดน้้าท่วม ที่ต้องมีการเตรียมการเพื่อเผชิญกับน้้าท่วม ทั้งการอพยพหรือ

เคล่ือนย้ายเครื่องเรือนไปในพื้นปลอดภัยจากน้้า ทั้งพื้นที่สูงและสถานที่อื่น ช่วงเวลาที่เกิดน้้าท่วม ที่น้้าได้

ท่วมเข้าภายในบ้านสร้างความเสียหายต่อ ทรัพย์สินต่างๆ และช่วงเวลาภายหลังน้้าท่วม ที่เป็นช่วงเวลาการ

ฟื้นฟู ซ่อมแซมหรือคัดแยกเครื่องเรือนที่ช้ารุด น้ามาสู่การก้าหนดแนวคิดในการออกแบบชั้นเก็บของที่ถูก

ออกแบบให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดปัญหาน้้าท่วมทั้งสามช่วงเวลา เพื่อช่วยลดความเสียหายที่มีต่อ

ตัวชั้นเก็บของและทรัพย์สินที่เก็บภายใน จากการวิเคราะห์ดังกล่าวน้ามาสู่การก้าหนดประเด็นการ

ออกแบบปรับปรุงชั้นเก็บของที่สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับ ผลกระทบของน้้าท่วมทั้ง 3 ช่วงเวลา ซึ่งชั้น

เก็บของโดยทั่วไปจะเน้นการใช้งานในการเก็บของและความสวยงาม แต่ไม่เน้นปัจจัยด้านผลกระทบจากน้้า

ท่วม 

ผลงานที่ได้ใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยมีวัสดุหลักเป็นโครงสร้างเหล็กหน้าตัด

ส่ีเหล่ียม แยกส่วนเป็นช่องเก็บของขนาดเล็กน้ามาซ้อนรวมกันเป็นชั้นเก็บเก็บ กรุผนังชั้นเก็บของด้วยแผ่น

ไม้เอ็มดีเอฟ ในส่วน,ล่างติดตั้งลูกล้อและถุงพับกันน้้าท้าจากแผ่นพีวีซี  การใช้งานในสภาวะปกติ เป็นชั้น

เก็บของ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางได้ เนื่องจากช่องเก็บของแต่ละช่องสามารถแยกกันได้ เมื่อ

เกิดปัญหาน้้าท่วมสามารถปรับเปล่ียนการใช้งานให้เหมาะกับช่วงเวลาการเกิดปัญหาน้้าท่วม ตั้งแต่ก่อน

ท่วมเป็นการเตรียมการอพยพ เคล่ือนย้ายเพื่อปกป้องทรัพย์สินและตัวเครื่องเรือนด้วยการแยกส่วนเพื่อ

ขนย้ายได้สะดวกหรือการเข็นชั้นวางของไปในพื้นที่ป้องกันน้้าท่วม ช่วงเวลาขณะน้้าท่วม สามารถป้องกัน

น้้าได้โดยการดึงถุงพับกันน้้าเพื่อห่อหุ้มชั้นเก็บของและทรัพย์สินภายใน และช่วงเวลาภายหลังน้้าท่วม 

สามารถน้้าชั้นเก็บของมาประกอบใหม่ หรือหากเกิดความเสียหายจากน้้า สามารถแยกส่วนที่เสียหายทิ้ง

และซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กที่เหลือ ในส่วนฐานรองกันน้้าที่มีส่วนประกอบของลูกล้อ และถุงพลาสติกพับ

กันน้้า สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นเพื่อการปกป้องอย่างรวดเร็ว 

และใช้แรงงานน้อย ในด้านความคุ้มค่าของวัสดุและการผลิต เป็นการใช้วัสดุหลัก 3 ชนิด คือไม้เอ็มดีเอฟ  

เหล็กรูปพรรณหน้าตัดส่ีเหล่ียม และแผ่นพีวีซี ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านจ้าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างทั่วไป ในด้านการผลิตใช้การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมและการยึดสกรูเกลียวปล่อย เป็นกระบวนการ

ผลิตท่ีใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน ช่างทั่วไปสามารถผลิตได้ง่าย  

ผลงานชั้นเก็บของในพื้นที่น้้าท่วมมีความสอดคล้องกับ ชั้นเก็บของ “ชั้นอพยพ” ออกแบบโดย 

มาณพ ศิริภิญโญกิจ (2555) เป็นชั้นเก็บของที่สามารถถอดประกอบได้เคล่ือนย้อยได้ ใช้วัสดุพลาสติก 

สามารถปรับรูปแบบและขนาดได้ตามพื้นที่สามารถเคล่ือนย้ายเครื่องเรือนได้ มีความสอดคล้องในด้านการ

ขนย้ายทั้งส่ิงของและตัวเครื่องเรือนไปพร้อมกัน เพื่อการอพยพเมื่อเกิดน้้าท่วม ใช้แนวคิดเรื่องล้ินชักใน

การเก็บของ  
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รูปที่ 11  ชั้นเก็บของ “ชั้นอพยพ” 

ท่ีมา: มาณพ ศิริภิญโญกิจ (2555) 

 

ผู้ออกแบบยังได้ท้าการเปรียบเทียบกับชั้นเก็บของที่มีจ้าหน่ายในปัจจุบัน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

พบว่ามีการใช้ไม้เอ็มดีเอฟในการผลิตเป็นโครงสร้างหลักทั้งหมด ตัวชั้นเก็บของเป็นชิ้นเดียวกัน ท้าให้การ

ขนย้ายต้องใช้แรงงานคนมาก หรือต้องถอดแยกชิ้นส่วนก่อนขนย้าย ในขณะที่ชั้นเก็บของในพื้นที่น้้าท่วม

สามารถแยกส่วนขนย้ายทั้งชั้นเก็บของและส่ิงของที่บรรจุอยู่ภายได้เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วม และเมื่อเกิดน้้า

ท่วมเข้ามาภายในอาคาร ชั้นเก็บของที่เปรียบเทียบนี้ไม่สามารถป้องกันน้้าได้ วัสดุที่เป็นไม้เอ็มดีเอฟจะเกิด

การโป่งพอง โครงสร้างเสียหาย  

 
 

รูปที่ 12  ชั้นเก็บของ 

ท่ีมา: http://www.asiafurniturethailand.com/product/523-other-cabinet-oc-35/ 

(สืบค้นเม่ือวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2559) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยทางศิลปะนี้ เป็นงานพัฒนาสร้างรูปทรงประติมากรรมร่วมสมัยโดยมีที่มาและเนื้อหา

เกี่ยวกับความรู้สึกถึง ความรักความสัมพันธ์ของมนุษย์  โดยอาศัยประสบการณ์ความผิดหวังในชีวิตคู่ของ

ข้าพเจ้าต่อการสร้างครอบครัว ความรู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์ และความรู้สึกสะเทือนใจน ามาเป็นแรง

บันดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย ที่มีที่มาจากเปรียบเทียบกับรูปทรงของลูกกุญแจ

และแม่กุญแจที่มีเรื่องราวของความเป็นคู่แท้ที่ชุดกุญแจจะไขเปิดกันได้เฉพาะลูกกุญแจและแม่กุญแจชุด

เดียวกันเท่านั้น โดยน าเสนอวิธีการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางประติมากรรมผสมที่ประกอบด้วยวัสดุ

ที่เป็นท่อนไม้,โลหะ ,เหล็กเส้นและแผ่นทองแดงทองเหลือง ที่สามารถส่ือแสดงออกผ่านทัศนะธาตุทาง

ศิลปะ  แสดงสาระทางรูปทรงประติมากรรมที่ส่ือสารเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของตนเองผ่าน

การวิเคราะห์สร้างสรรค์รูปทรงในการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ของลู กกุญแจและแม่กุญแจ ที่มี

จินตนาการเชื่อมโยงไปสู่รูปทรงของเชิงกราน,มดลูกและทารกอันส่ือถึงนัยยะของความความสัมพันธ์ใน

การสร้างครอบครัวมาเป็นประเด็นที่ส าคัญของงานวิจัยทางศิลปะนี้ 

                                                                

Abstract 

This art project is a part of a research in which we are trying to further develop art by using 

the idea of creating contemporary sculptures.   All art pieces being shown here today has been created 

based on one's personal feelings that has captured the meanings of life, love, and relationships towards 

another.  By virtue of experience disappointment in my life, my life partner to create a family. Feeling 

frustrated in the relationship and feeling the depression brought inspiration to create works of 

contemporary sculpture that comes from a comparison to the shape of a key and a lock with a couple 

of key combinations is to solve the genuine open only key and padlock series only.  By offering 

creative way through the sculpture, mixed material containing a metal timber, steel, brass and copper. 

The media can be expressed through the artistic vision elements. Show Summary sculptural shapes 

that communicate the story of the relationship arising through the analysis of their creative shape in 

comparison symbolic of the key and lock. The imagination is linked to the shape of the pelvis. Uterus 
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and the baby the implications of media relations in the family are important aspects of research in 

this art. 

บทน า 

งานสร้างสรรค์ศิลปะนี้ เป็นงานพัฒนาสร้างรูปทรงประติมากรรม โดยมีที่มาและเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรู้สึกถึง ความรักความสัมพันธ์ของข้าพเจ้าความต้องการสร้างครอบครัวชีวิตคู่ จวบจน ความผิดหวัง

ในความสัมพันธ์อันเป็นเหตุของความรู้สึกสะเทือนใจของข้าพเจ้าได้น ามาเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรม ที่มีที่มาจากรูปทรงของลูกกุญแจและแม่กุญแจที่มีเรื่องราวของความเป็นคู่แท้ที่ชุด

กุญแจจะไขเปิดกันได้เฉพาะลูกกุญแจและแม่กุญแจชุดเดียวกันเท่านั้น มาต่อยอดจากประเด็นในการ

ถ่ายทอดส่ิงที่เกิดขึ้นใน   “กุญแจแห่งความสัมพันธ์” จากปีก่อน (พ.ศ.2556) มาสู่งาน “แม่กุญแจเก่า” 

(พ.ศ.2557) “กุญแจแห่งความสัมพันธ์ (แม่กุญแจ)” ในชิ้นปัจจุบัน ส่ือแสดงออกผ่านทัศนธาตุทาง

ประติมากรรมเป็นผลงานศิลปกรรมเฉพาะตน โดยมุ่งหมายแสดงสาระแห่งปริมาตรรูปทรง ที่ได้รับแรง

บันดาลใจจากเรื่องราวส่วนตนมาเปรียบเทียบกับการบิดไขลูกกุญแจเพื่อจะเปิดเผยความสัมพันธ์นั้นๆหาก

เป็นลูกกุญแจที่ถูกคู่กัน 

 

      
 

รูปที่ 1แสดงภาพผลงาน“กุญแจแห่งความสัมพันธ์”(พ.ศ.2556) และผลงาน“แม่กุญแจเก่า” (พ.ศ.2557) 
 

 

การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาทางอารมณ์ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะลักษณะส่วน

ตน 

2. เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการศิลปะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 

3. เพื่อน าเสนอผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน“กลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 12 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 –18 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

ขอบเขตและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด าเนินการวิจัย 

- ประมวลความรู้ สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดภาพที่มองออกเป็นรูปธรรมได้โดยการ

เปรียบเทียบเชิง  

สัญลักษณ์ ออกแบบรูปทรงขั้นต้นโดยร่างภาพแบบแบบ 2 มิติ และสร้างความชัดเจนโดยสร้างแบบจ าลอง 3 

มิติเพื่อน าไปขยายในงานประติมากรรม 
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- น าเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการท างานประติมากรรมขึ้นรูปด้วยโลหะโครงเหล็กเส้นและแผ่น

ทองแดงทองเหลือง ที่สามารถส่ือแสดงออกผ่านทัศนะธาตุทางศิลปะเป็นผลงานประติมากรรมเฉพาะตน 

- แสดงสาระทางรูปทรงประติมากรรมที่ส่ือสารเรื่องราว ของความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นของตนเองผ่านการวิเคราะห์

สร้างสรรค์รูปทรงในการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ทางศิลปะเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
 

วิธีการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 

- ศึกษาประมวลความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดภาพที่มองออกเป็น รูปธรรม   

- สร้างภาพร่างลายเส้นออกแบบรูปทรงขั้นต้นโดยใช้ท่อนไม้ก าหนดรูปทรงหลักของชิ้นงาน ใช้เป็นแบบร่าง

ภาพ แบบ 2 มิติ และสร้างความชัดเจนโดยสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ เพื่อน าไปขยายในงานประติมากรรม 

- ศึกษาโดยการบันทึกแนวความคิด และการวิเคราะห์ เพื่อใช้พัฒนางานในแต่ละขั้นตอน 

- ศึกษาและแก้ไขปัญหา ในช่วงขณะปฏิบัติผลงานจริง น ากระบวนการสร้างสรรค์ด้วยการขึ้นรูปด้วยโครง

เหล็กเส้นลงท่อนไม้และแผ่นทองเหลือง จากการเชื่อมและบัดกรีซึ่งจะสามารถท าให้เป็นงานที่สมบูรณ์มาก

ย่ิงขึ้น 

- ศึกษาข้อมูลและผลงานทั้งหมด สรุปเป็นเนื้อหาทางเอกสาร เพื่อใช้ในการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานชิ้น

ต่อไป 

 
      

รูปที่ 2แสดงภาพร่างจากการก าหนดรูปทรงท่อนไม้เพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างรูปแบบและเนื้อหาจากวัสดุ 

 

การวิเคราะห์ของรูปแบบและเนื้อหาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 

   
 

รูปที่ 3ภาพผลงานส าเร็จจากสูจิบัตรงานแสดงผลงานผู้สอนศิลปะ “กลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 

ชื่อผลงาน: KEY RELATIONSHIPS (แม่กุญแจ)  2558,  

ขนาด : 50x 180x 110 ซม. / cm.,  

เทคนิค : ไม้,เชื่อมโลหะ,  เหล็ก,  ทองเหลือง,  ทองแดง  /Wood, Iron,  Brass and Copper 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์สร้างสรรค์ผลงาน “KEY RELATIONSHIPS (แม่กุญแจ) 2558” 

การสร้างสรรค์ผลงาน“: KEY RELATIONSHIPS (แม่กุญแจ) 2558” 

 เป็นการสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะที่ผสมผสานกันของรูปแบบในแนวสัจจะนิยมใหม่ (New 

Realism)ที่สร้างรูปทรงให้คล้ายของจริงจากรูปทรงของแม่กุญแจแต่กระตุ้นเร้าความรู้สึกในเชิงสัญลักษณ์

นิยม (Symbolism) อันมีลักษณะ 

ของการแฝงนัยยะทางเพศเป็นรูปทรงของช่องคลอด ,เชิงกราน,เด็กทารกอันเกิดมาจากความรู้สึกถึง

ความสัมพันธ์ในเรื่องคู่ชีวิต-การสร้างครอบครัวในประเด็นทางการสร้างสรรค์เรื่องราวของรูปทรงดังกล่าว

มาประกอบกัน ในงาน  ประติมากรรม ข้าพเจ้าวิเคราะห์การประกอบกันของทัศนธาตุต่างๆ ดังนี้ 

 1.โครงสร้าง (Structure)    เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ควบคุมลักษณะทัศนธาตุในทาง

ประติมากรรมของข้าพเจ้าดังจะเห็นได้จากกระบวนการสร้างสรรค์งานที่มีการใช้เส้นเริ่มแรกของท่อนไม้

เป็นตัวก าหนดเส้นโครงสร้างหลัก(Structural Line) ที่ใช้ในการก าหนด ขนาด ทิศทาง สัดส่วน และรูปทรง

ของแม่กุญแจ และแขนงต่างๆที่ประกอบกัน  แม้ว่าเส้นโครงสร้างดังกล่าวจะถูกบิดทับจนมองไม่เห็น

โครงสร้างภายใน แต่เส้นโครงสร้างเป็นเส้นที่ผู้ดูจะรู้สึกถึงนั้นเป็นการปะติดปะต่อกันของจินตนาการจาก

การมองที่ผู้ดูจะเห็นได้ถึงการเคล่ือนไหวและความนิ่งสงบในงานของโครงสร้างของเส้นรูปทรง 

 

  
 

รูปที่ 4 ภาพแสดงการวิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ 

 

2. รูปทรง (Form)   เป็นทัศนธาตุท่ีส าคัญที่สุดในผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้า เนื่องจากเป็น

รูปทรง 3 มิติ ที่กินพื้นที่ในอากาศและมีลักษณะที่ประกอบกันในหลายลักษณะประกอบด้วน รูปทรงทึบตัน 

(Solid Form)  รูปทรงโปร่งเบา (Weaked Form)  รูปทรงแผ่นระนาบ (Plate Form) จากแนวคิดที่มีต้น

เค้าของความคลุมเครือสับสนรูปทรงที่ใช้ในงานประติมากรรมชุดนี้จึงผนวกกันด้วยรูปทรงที่แปลกแยก

แตกต่าง แบ่งเป็น 2ลักษณะคือ 

2.1 รูปทรงหลักภายนอก   เป็นการน าเอารูปทรงของคนทั้งที่เป็นรูปทรงอินทรีย์รูปและรูปทรง

เรขาคณิตมาประกอบเข้าด้วยกันโครงสร้างของรูปทรงโดยรวม   จึงท าให้รูปทรงของแม่กุญแจที่ผสมผสาน

กันกับสัญลักษณ์. 71เพศหญิง-ทารก-และรูปใบหน้าคนนี้สร้างความรู้สึกเคล่ือนไหวและมีชีวิต 
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2.2 รูปทรงหลักภายใน   เป็นรูปทรงที่ประกอบกันขึ้นระหว่างรูปทรงเรขาคณิตในส่วนรูปทรงแม่

กุญแจและลูกกุญแจกับรูปอินทรีย์รูปมาเรียงตัวกันเป็นช่องของแม่กุญแจที่คล้ายเชิงกรานเพศหญิงและ

ทารกที่ดิ้นอยู่ในกรอบแม่กุญแจ และส่วนลูกกุญแจใบหน้าคนแกนหลักและรูปชาย-หญิงที่ล่องลอย 

ก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแย้ง แปลกแยกเหมือนเล่าเรื่องราวความสับสนหดหู่ในชีวิตคู่  

 

 
 

รูปที่ 5 ภาพแสดงรูปทรงหลักแม่กุญแจที่คล้ายเชิงกรานเพศหญิงและมีทารกที่ดิ้นอยู่ในกรอบ  

และส่วนลูกกุญแจใบหน้าคนที่เป็นแกนหลักและรูปชาย-หญิงที่ล่องลอย ก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งแปลกแยก 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลงานการสร้างสรรค์“KEY RELATIONSHIPS (แม่กุญแจ)  2558”  ทัศนธาตุทางศิลปะที่

ปรากฏเป็นรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กันในทางความรู้สึกจากรูปทรงของแม่กุญแจ-ลูกกุญแจ

สู่ความหมายของความรักความสัมพันธ์ของการสร้างครอบครัว   องค์ประกอบจากรูปทรงหลักที่ดูสงบนิ่งสู่

ความเคล่ือนไหว ทั้งรูปทรงภายใน80และภายนอก สร้างความรู้สึกที่มีความต่างของรูปทรงและน้ าหนัก

ของสีที่ต่างกันของวัสดุที่เป็นไม้และโลหะท าให้เกิดการสร้างความรู้สึกจากผิววัสดุที่มีน้ าหนักแตกต่างกัน 

ความมันเป็นเงาสะท้อนจากผิวโลหะที่สร้างความรู้ สึกดิ้น82รนในรูปทรงของลูกกุญแจที่บิดและดู

เคล่ือนไหว ความทึบตันแลดูเก่าของตัวแม่กุญแจที่ประกอบกับแผ่นทองเหลืองที่ดูเรียบนิ่งเก่าคร่ าคร่า โยง

ไปสู้ตะขอของแม่กุญแจที่คล้ายเชิงกรานมดลูกและทารกที่ประกอบกันขึ้นมา84ให้คล้ายกับการรอคอย

ความความสัมพันธ์ใหม่ๆหากมันเป็นลูกกุญแจที่ถูกคู่กัน  

เกียรติประวัติผลงานชิ้นน้ีได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก 

ครั้งที่ 5 หัวข้อ"สัมพันธภาพและความรัก"   

 
 

รูปที่ 6 ภาพผลงานการสร้างสรรค์รางวัลชมเชยในการประกวดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5  
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รูปที่ 7 ภาพบรรยากาศการรางวัลในการประกวดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 โดย สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ดนตรีแจ๊สในสังคมไทยในยุคเริ่มต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของ

ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยในยุคเริ่มต้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์การศึกษาข้อมูล

เอกสาร ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อมูล ผลจากการวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่า ดนตรีแจ๊สในยุคต้นของ

สังคมไทย ได้พัฒนาขึ้นประมาณช่วงปลายรัชกาลท่ี 6 ภายใต้การน าของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ หลังจากกลับมาจาก

สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาวงการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย แบ่งรูปแบบได้เป็น 2 รูปแบบคือ 1)วงดนตรีดิ๊กซี่แลนด์ ได้แก่

วงเรนโบว์ และวงมานิตแจ๊ส 2)วงดนตรีบ๊ิกแบนด์ ได้แก่วงกรมโฆษณาการ วงดุริยะโยธิน โดยมีบทบาทหน้าท่ี 3 ด้านคือ 

การเต้นร า ภาพยนตร์ และความบันเทิง โดยการเต้นร าเป็นค่านิยมท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐบาลสมัยจอมพลป. พิบูล

สงคราม ท าให้สังคมไทยรับวัฒนธรรมมากข้ึน สถานท่ีมีการจัดเต้นร าได้แก่ เวทีสวนลุมพินี สถานพักตากอากาศบางปู นัก

ดนตรีเป็นผลผลิตมาจากโรงเรียนพรานหลวงเป็นหลัก ส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางดนตรีคลาสสิก เม่ือดนตรีเต้นร าแบบแจ๊ส

เริ่มเป็นท่ีนิยมจึงปรับเปลี่ยนทิศทางมาสร้างวงดนตรีแจ๊ส และสร้างสรรค์บทเพลงเต้นร าในรูปแบบจังหวะตะวันตกมากข้ึน 

ค ำส ำคญั: ดนตรีแจ๊ซ, สังคมไทย, ดิ๊กซี่แลนด์, บิ๊กแบนด์   

 

Abstract 

 The objective of this study was to study the beginning of Jazz music in Thailand. The qualitative 

research method was used and the data was collected by formal and informal interview, as well as by data collection 

from old books, magazines, national archives. The research results found that: In the Social Dance Popularity Period 

(1926-1946), there was some medium sized dancing bands established and performed in hotels and music halls 

of which the music master was a European and some Thai scholars who had returned from abroad. Among these 

were Luang Sukhum Naipradit (U.S. graduated) and many of the western musicians under the patronage of King 

Rama VII. In 1939 the Thai Prime minister, Field Marshall Pibul Somgkram established two standard jazz big 

bands in Bangkok. He promoted Thai Pop music composed by Thai musicians and the weekend dancing places in 

the Bangkok area. Several large halls were opened for Ball room dancing built in Lumpini Park, the Royal garden 

of Suan Umporn, the Trader’s Society and Bang Pu at the sea side. Lots of Ballroom music composers were around 

at this time among whom were Mr.Boon-oeur Sunthorn Sanan, Mr. Wes Soonthorn- Jamorn, Mr.Nart Thaworn-

butra and finally Mr.Luon Kwantham. Most of the musicians were students from Plan Luang School (Royal 

Conservatory), and had skills in classical music. 

Keyword: Jazz music, Thai society, Dixie land, Big band 
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บทน ำ 

 ดนตรีตะวันตกเริ่มแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยการน าพาของเหล่า

มิชชันนารี มาถ่ายทอดให้สังคมชาวสยามได้สัมผัสในรูปแบบของดนตรีศาสนา และดนตรีพื้นบ้านตะวันตก 

ท าให้ชาวไทยได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงสมัย

รัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้มีการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกในหลายด้านเช่น การค้า การทูต 

รวมถึงการเผยแพร่ศาสนา โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ประเทศได้รับอิทธิพลดนตรีตะวันตกใน

หลากหลายรูปแบบเช่น ดนตรีศาสนา ดนตรีส าหรับการทหาร ดนตรีส าหรับการบันเทิงและเต้นร า ซึ่งมีการ

พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 ดนตรีแจ๊ส ก าเนิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเป็นช่วงที่นักดนตรีคลาสสิกต่างเริ่มแสวงหา

แนวคิดและพัฒนารูปแบบดนตรีใหม่ ๆ เพื่อให้หลุดพ้นจากรูปแบบมาตรฐานดั้งเดิมที่ใช้กันมาหลายร้อย

ปี ดนตรีแจ๊ส ได้พัฒนาขึ้นในดินแดนทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริเวณที่ได้มีการคิดค้น

และพัฒนาบทเพลงแจ๊ส คือ เมืองนิวออร์ลีนส์ (New Orleans) ซึ่งเป็นเมืองที่มีทาสผิวด า ชาวแอฟริกัน

แถบตะวันตกเช่น กานา และไนจีเรีย ถูกต้อนเข้ามาใช้แรงงาน และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อ

ทาสเหล่านั้นมีเวลาว่างจากการท างานได้มีการร้องร าท าเพลงกันในกลุ่ม เพื่อผ่อนคลายจิตใจและ

ความเครียดจากการท างาน  

 รูปแบบของวงดนตรีดนตรีแจ๊สในยุคแรกประมาณปี ค.ศ.1920 เรียกว่า ดิกซีแลนด์ 

(Dixieland) มีนักดนตรีในวงประมาณ 5-8 คน ประกอบด้วยคอร์เน็ต หรือทรัมเป็ต โดยมีคลาริเน็ตและ

ทรอมโบนบรรเลงในลักษณะของการสอดประสานท านอง  ต่อมามีการเพิ่มแซกโซโฟนเข้าไปในวงดนตรี 

ส่วนเครื่องประกอบท านองได้แก่ กลองชุด เปียโน แบนโจ ทูบา บรรเลงโดยใช้การอิมโพรไวเซชั่น 

 จากนั้นในปีค.ศ. 1930 (พ.ศ.2473) ดนตรีแจ๊สแบบดิกซีแลนด์ ได้พัฒนาการจัดรูปแบบวง 

เกิดเป็นดนตรีแจ๊สประเภทขึ้นใหม่เรียกว่า สวิง (Swing) ก าเนิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเต้นร า การ

จัดรูปแบบวงดนตรีมีสัดส่วนที่ชัดเจนมากขึ้น ดังที่เจ พี เบิร์กโฮลเดอร์ (J. P. Burkholder, 2010: น.

869) กล่าวว่า วงดนตรีได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือกลุ่มทองเหลือง กลุ่มเครื่องลมไม้ และกลุ่มประกอบ

จังหวะ โดยกลุ่มทองเหลืองประกอบด้วยทรัมเป็ตและทรอมโบน กลุ่มเครื่องลมไม้ประกอบด้วยคลาริเน็ท

และแซ็กโซโฟน และกลุ่มประกอบจังหวะประกอบด้วยเปียโน กลองชุด กีตาร์ (น ามาใช้แทนแบนโจ) และ

ดับเบิ้ลเบส โดยรวมในการเล่นท านองยังคงใช้การอิมโพรไวเซชัน ทั้งนี้ในบางบทเพลงมีการเรียบเรียงบท

เพลงโดยหัวหน้าวงเอง เพื่อก าหนดเครื่องดนตรีที่ใช้ในการอิมโพรไวเซชัน (Improvisation) 

 ดนตรีแจ๊สแพร่กระจายเข้ามายังประเทศไทยในช่วงปลายรัชกาลที่ 6  ดังที่แมนรัตน์ ศรี

กรานนท์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุลว่า “...ในช่วงปลายรัชกาลที่ 6 

โรงแรมหลายแห่งนิยมใช้แผ่นเสียงเปิดเพลงเต้นร าให้แก่แขกที่มาพัก เช่น โรงแรมโอเรียลเต็น โรงแรม

ทรอกคาเดโร เป็นต้น จากนั้นในช่วงเย็น เวลาแขกรับประทานอาหาร จึงเปล่ียนมาใช้วงดนตรีสากลขนาด

เล็กประมาณ 5 คนในการบรรเลงดนตรีและร้องเพลงสากล จนถึงเวลา 21.00 น  .เป็นต้นไปจึงเปลี่ยนเป็น

วงดนตรีแจ๊ส เพื่อให้แขกได้ร่วมกันเต้นร าจนถึงเวลาเที่ยงคืนจึงแยกย้ายกันไป... ” )พูนพิศ  อมาตยกุล, 

2557 ) 
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 จากนั้นในช่วงรัชกาลที่ 7 ดนตรีแจ๊สได้แพร่กระจายเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น ดังจะเห็น

ได้จากมีวงดนตรีแจ๊สเกิดขึ้นจ านวนมาก เช่น วงเรนโบว์โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ วงมานิตแจ๊สโดยเรือโท

มานิต เสนะวีณิน วงกรมโฆษณาการ วงดุริยโยธิน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบวงดนตรีมีทั้งวงดนตรีแจ๊สดั้งเดิม 

และวงบิ๊กแบนด์ วงดนตรีดังกล่าวนี้ เป็นรากฐานส าคัญและมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างมากต่อการพัฒนา

วงการดนตรีจนถึงปัจจุบัน 

 จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ

ดนตรีแจ๊สที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสมควรแก่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานเชิงวัฒนธรรม รวมถึง

ในปัจจุบันนี้มีสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีหลายที่ให้ความส าคัญในการเปิดหลักสูตรดนตรีแจ๊สมากขึ้น 

ข้อมูลจากการวิจัยเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการศึกษาดนตรี สะท้อนถึ ง

รูปแบบและเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่เคยปรากฏขึ้นในประเทศไทย   

 

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของวงดนตรีแจ๊สในประเทศไทยในยุคเริ่มต้น (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2470 – 

2500) 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. การเตรียมการขั้นต้นและการเก็บข้อมูล โดยการค้นคว้าจากเอกสารเก่า บันทึกต่าง ๆ รวมถึงการ

สัมภาษณ์บุคคลข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส 

2. การเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ และ

เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับเอกสารต่าง ๆ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดทางด้านมานุษยดนตรี

วิทยาในการวิเคราะห์ 

3. การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลและอภิปรายผลตามประเด็นที่ได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

น าเสนอผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดที่ได้ก าหนด เพื่ออภิปรายตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงกับ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลกำรวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่า ดนตรีแจ๊ส (Jazz) ได้แพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่ 6 ดัง

ค าบอกเล่าของ ขุนสมานเสียงประจักษ์ (เถาว์ สินธุนาคร) กล่าวว่าขณะที่ท่านเป็นนักเรียนดนตรีในวง

เครื่องสายฝรั่งหลวงโดยเป็นนักเรียนประจ าอยู่ในโรงเรียนพรานหลวง กรมมหรสพ นักเรียนทุกคนถูกพระเจน

ดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ส่ังก าชับห้ามไม่ให้ฝึกเล่นแจ๊สโดยเด็ดขาด เนื่องจากพระเจนดุริยางค์เห็นว่าดนตรี

แจ๊สอาจท าให้การปฏิบัติในเพลงคลาสสิกเสียหายได้ และยังเป็นดนตรีของคนผิวด า ซึ่งขัดแย้งกับดนตรี

คลาสสิกที่เป็นดนตรีชั้นสูง  และแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ได้กล่าวว่าในช่วงปลายรัชกาลที่ 6 โรงแรมหลายแห่ง

นิยมใช้แผ่นเสียงเปิดเพลงเต้นร าให้แก่แขกที่มาพัก เช่น โรงแรมโอเรียลเต็น โรงแรมทรอกคาเดโร เป็นต้น 

ช่วงเย็น เวลาแขกรับประทานอาหาร จึงเปลี่ยนมาใช้วงดนตรีสากลขนาดเล็กประมาณ 5 คนในการบรรเลง

ดนตรีและร้องเพลงสากล จนถึงเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปจึงเปล่ียนเป็นวงดนตรีแจ๊ส เพื่อให้แขกได้ร่วมกันเต้นร า

จนถึงเวลาเที่ยงคืนจึงแยกย้ายกันไป (พูนพิศ อมาตยกุล, 2557)  
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 เห็นได้ว่าดนตรีแจ๊สเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมไทย แต่ทั้งนี้การเปิดรับไม่กว้างมากนัก ยังคง

จ ากัดเฉพาะชาวต่างชาติ หรือกลุ่มคนไทยจ านวนน้อย เนื่องจากค่านิยมในดนตรีคลาสสิก และการเหยียดชนชั้น

ที่มองว่าดนตรีแจ๊สของคนผิวสีเป็นดนตรีชั้นล่าง ดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีของคนผิวขาวถือว่าเป็นดนตรีชั้นสูง 

ท าให้คนไทยและชาวยุโรปจ านวนมากยังไม่เปิดใจรับ เพราะกลัวข้อครหาในเรื่องของรสนิยม 

 จนกระทั่งเข้าสู่รัชกาลที่ 7  ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ มากขึ้นเช่น ค่านิยม การ

แต่ง กาย อาหาร ซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการปกครองและนโยบายรัฐที่ ส่งเสริมสังคมไทยให้ทัดเทียม

นานาชาติ ท าให้ดนตรีแจ๊สมีการขยายตัวมากขึ้นในกลุ่มคนฟัง โดยรูปแบบวงดนตรีแจ๊สที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทยในยุคแรกสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ วงดนตรีแจ๊สแบบดิ๊กซี่แลนด์ วงดนตรีแจ๊สบิ๊กแบนด์ มี

รายละเอียดดังนี้ 

 1.1 วงดนตรีแจ๊สแบบดิ๊กซี่แลนด์ในประเทศไทย  

 ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงด าเนินรอยตามพระ

ประสงค์เดิมของรัชกาลที่ 6 ในการสร้างโรงแรมระดับสูงเพื่อใช้ต้อยรับแขกบ้านแขกเมือง ทรงใช้วังพญาไทใน

การดัดแปลงเพื่อสร้างเป็นโรงแรมมีชื่อว่า “โฮเต็ลพญาไท” กรรณิการ์ ตันประเสริฐ (2553: น.205-206) ได้

อธิบายถึงการจัดห้องต่าง ๆ ภายในโรงแรมว่า ในโรงแรมมีห้องชุด 4 ชุด โดยห้องที่หรูหราที่สุดคือ ห้องสูทดี

ลักซ์บีหนึ่ง (Suite Duluxe B1) ซึ่งใช้ห้องบรรทมชั้น 3 ของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน โดยคิดค่าบริการวันละ 

120 บาท ส่วนห้องอื่น ๆ มีราคาถูกกว่าตามล าดับ ส่วนพระที่นั่งเทวราชสภารมย์เป็นโถงเต้นร า จัดชั้นล่างของ

พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถานให้เป็นบาร์ ซึ่งในโรงแรมมีวงดนตรีสลับผลัดเปล่ียนกันตลอด เช่น วงเรนโบว์ ของ

หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์เป็นต้น 

 ในปี พ .ศ . 2469 หลังจากหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์เดินทางกลับมาประเทศไทยหลังส าเร็จการศึกษา

ที่ประเทศอเมริกาแล้ว ท่านได้เสาะหาวงดนตรีแจ๊ส ที่มีรูปแบบและมีฝีมือแบบชาวอเมริกัน พบว่าไม่มีวงใด

สามารถบรรเลงได้ถึงขั้นตามมาตรฐาน ท่านจึงมีความตั้งใจจะสร้างวงดนตรีแจ๊สขึ้น ในช่วงปี พ .ศ . 2471 จึง

รวมตัวกับกลุ่มนักดนตรีที่เล่นประจ ากันอยู่ที่สปอร์ตคลับ จัดตั้งคณะวงดนตรีแจ๊ส ที่ทันสมัยขึ้น ชื่อว่า เรนโบว์

คลับ )อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงสุขุมนัยประดิษฐ, 2510 (เพื่อให้คนไทยได้รับฟังดนตรีแจ๊ส 

อย่างแท้จริง โดยในวงประกอบมีสมาชิก  คือ 1) นายนารถ ถาวรบุตร เปียโน 2) นายบุญเอื้อ สุนทรสนาน แซ็ก

โซโฟน 3) นายเจียม ลิมปิชาติ แซ็กโซโฟน 4) นายจ าปา เล้มส าราญ ทรัมเป็ต  5) นายสาล่ี กล่อมอาภา กลอง

ชุด 6) นายวุฒิ สุทธิเสถียร ไวโอลิน 7) นายสมบูรณ์ ศิริภาค เบส 8) หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เทเนอร์แบนโจ  

 
 

รูปที่ 1 วงเรนโบว์บรรเลงเพลงเต้นร า ณ วังพญาไท 

ที่มา : นิทรรศการวังพญาไท บันทึกภาพโดยกมลธรรม เกือ้บุตร 
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 อย่างไรก็ตามดนตรีแจ๊สในช่วงนี้ ยังคงเป็นที่นิยมเพียงแค่กลุ่มนักเรียนนอก และกลุ่ม

ชาวต่างชาติในประเทศไทยเท่านั้น โดยวงเรนโบว์จัดเป็นวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก เป็นรูปแบบวงแจ๊ส ใน

ยุคนตรีแจ๊สแบบดิกซีแลนด์ (Dixieland music) โดยในวงประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่าง ๆ ได้แก่ เครื่อง

ลมทองเหลืองใช้ทรัมเป็ต หรือคอร์เน็ต และทรอมโบน เครื่องลมไม้ใช้คลาริเน็ต เครื่องประกอบจังหวะใช้

กลองชุด เครื่องสายใช้ไวโอลิน แบนโจ และแมนโดลิน ดับเบิลเบส ส่วนกีตาร์อาจน ามาผสมโดยสลับกับ

แบนโจ หรือ แมนโดลิน (Gary Giddins and Scott DeVeaux, 2009: p.85) โดยวงดนตรีเต้นร าแบบนี้มี

ขนาดเล็กถึงปานกลาง การผสมเครื่องดนตรีเกิดขึ้นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ เนื่องจากทาสผิวด ามีก าลังทรัพย์

ไม่มาก จึงน าเครื่องดนตรีที่พอหาได้น ามาผสมกัน เพื่อบรรเลงให้ความบันเทิงและผ่อนคลายภายในกลุ่ม

ของตนเอง  

 ในปี พ.ศ. 2478 ช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงก่อตั้งบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เรือโทมานิต 

เสนะวีณินได้สร้างวงดนตรีแจ๊ส มีสมาชิกเป็นผู้หญิงทั้งหมด มีชื่อวงว่า วงดนตรีมานิตแจ๊ส โดยเรือโทมานิต

เป็นหัวหน้าวงและบรรเลงเปียโน (พูนพิศ อมาตยกุล, 2554: น.21-22 ) มีสมาชิกในวงคือ 1) อัมพร ชี

รานนท์   ไวโอลิน 2) ศรีเมือง ยามสุข แซ็กโซโฟน 3) ละม่อม กรีกุล คลาริเน็ต 4) ละไม กรีกุล แบนโจ 

5) ประเสริฐ ชีรานนท์ ดับเบิ้ลเบส 6) สมใจ เจนผาสุข (ชมไพศาล) กลองชุด 7) เรือโทมานิต เสนะ

วีณิน เปียโน 

 
 

รูปที่ 2 วงดนตรีมานิตแจ๊สแบนด ์

ที่มา : พูนพิศ อมาตยกุล 

 วงมานิตแจ๊ส ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง เมืองแม่หม้าย ผลิตโดยบริษัทภาพยนตร์เสียง

ศรีกรุง ได้รับบทบาทให้แสดงดนตรีในฉากหนึ่งซึ่งส่ือให้เห็นสภาพสังคมของเมืองที่มีแต่ผู้หญิง  เพลงส่วน

ใหญ่เป็นผลงานเพลงของเรือโทมานิต เช่นเพลงลาทีกล้วยไม้ จากภาพยนตร์เรื่องปู่โสมเฝ้ าทรัพย์ ดังที่ได้

กล่าวไปแล้วข้างต้น วงมานิตแจ๊สรวมตัวกันอยู่ในช่วงเวลาที่ส้ัน ท าให้มีผลงานไม่มากเท่าที่ควร สาเหตุ

ส าคัญที่ต้องแยกวงเนื่องจากบาทหลวงท่านหนึ่งที่เรือโทมานิตเคารพ ให้ความเห็นว่า วงดนตรีผู้หญิงล้วน

ไม่เหมาะสมต่อการเดินทางไปเล่นดนตรีในที่ต่าง ๆ เช่นโรงภาพยนตร์ อาจเป็นที่ติเตียนต่อสังคมได้ จึง

จ าเป็นต้องยุติวง   

 1.2 วงดนตรีแจ๊สบิ๊กแบนด์ 

 หลังเปล่ียนแปลงการปกครองน าโดย จอมพลป. พิบูลสงคราม ได้ออกประกาศรัฐนิยมให้

ประชาชนท าตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเปล่ียนแปลงค่านิยมในสังคมไทยให้ทัดเทียมชาวตะวันตก เช่น 
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การแต่งกาย การฟังเพลงสากล ฯลฯ ให้ข้าราชการออกงานสังคมในช่วงวันสุดสัปดาห์ด้วยการลีลาศ การ

พัฒนาดนตรีตะวันตกในประเทศไทยยังด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ความนิยมดนตรีเต้นร าและวัฒนธรรม

ความบันเทิงแบบตะวันตกแผ่ขยายมากขึ้นในสังคมไทยท าให้กิจการด้านนี้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะสถานบันเทิงแบบชาวตะวันตก ได้แก่ บาร์ คลับ ซาลูน โรงแรมต่าง ๆ ท าให้ธุรกิจเหล่านี้มีความ

ต้องการวงดนตรีเพื่อมาเสริมกิจการของตนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการสร้างวงดนตรีแจ๊สที่มี

ขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่า บิ๊กแบนด์ เป็นรูปแบบวงดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคที่ 2 ของวงการแจ๊สในสหรัฐอเมริกา

คือยุคสวิง (Swing) โดยมีวงดนตรีหลักอยู่ 2 วงซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการดังนี้  

 1) วงดนตรีดุริยะโยธิน 

 ในปี พ.ศ.2482 ช่วงที่กองดุริยางค์ได้จัดการซ้อมเพลงชาติที่มีเนื้อร้องใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่าง

กระบวนปรับเปล่ียนและเรียบเรียงเพื่อให้เหล่าข้าราชการและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเพลงชาติได้ ท า

ให้คณะนักดนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องท างานกันอย่างหนัก หลวงพรหมโยธี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกได้สนับสนุนให้กองดุริยางค์

กองทัพบกตั้งวงแจ๊สขนาดเล็กเพื่อบรรเลงเพลงให้คณะผู้ท างานทุกคนผ่อนคลายจากความเครียด โดย

สมาชิกในรุ่นแรกประกอบด้วย ส.อ.จ าปา  เล้มส าราญ บรรเลงทรัมเป็ต ส.อ.ประยูร ชีรานนท์ บรรเลง

ไวโอลิน ส.ต.เชาว์ แคล่วคล่อง บรรเลงกีตาร์ ส.ท.ประสาท แก้วอุทัย บรรเลงเบส และส.ต.จ ารูญ น้อย

ทิพย์ เล่นกลองชุด จากนั้นเมื่อกองทัพบกได้ไปออกร้านในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.อ.หลวงพรหมโยธีจึง

ให้กองดุริยางค์ตั้งวงดนตรีบิ๊กแบนด์เพื่อบรรเลงเพลงสนับสนุนการเต้นลีลาศ ตั้งชื่อว่า “ดุริยะโยธิน” 

(สมาน นภายน, 2536 ข: น.25) โดยรายชื่อนักดนตรีวงดุริยะโยธิน มีดังต่อไปนี้  

 1) ส.อ. จ าปา เล้มส าราญ ทรัมเป็ต   

 2) ส.ท. ไสง ฉายศรี  ทรัมเป็ต 

 3) ส.ท. พุฒ   ทรัมเป็ต   

 4) ส.ท. อาวุธ เมฆเวียน  ทรอมโบน 

 5) ส.ต. จ ารูญ น้อยทิพย์  ทรอมโบน 

 6) ส.ท. ชุ่ม แย้มเอิบสิน  อัลโตแซ็กโซโฟน 

 7) ส.ท. เล็ก ศรชัย  อัลโตแซ็กโซโฟน 

 8) ส.ท. โสภณ   เทเนอร์แซ็กโซโฟน 

 9) ส.ต. ประกอบ เกษจรูญ  เทเนอร์แซ็กโซโฟน 

 10) ส.ต.สุทิน แหเล็ก  บาริโทนแซ็กโซโฟน 

 11) ส.ท.สอาด เกษศิริ  เปียโน  

 12) ส.ท.เชาว์ แคล่วคล่อง กีตาร์  

 13) ส.ท.ประสาท แก้วอุทัย เบส  

 14) ส.ท.ถาวร เชื้ออบเชย กลองชุด  

 15) ส.ท.ประยูร ชีรานนท์ ไวโอลิน  

 16) ส.ท.แสวง ปานอ าไพ ไวโอลิน 
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2) วงดนตรีกรมโฆษณำกำร 

 สมาน นภายน (2536 ข: น.23) ได้กล่าวถึงการก าเนิดของวงดนตรีกรมโฆษณาการวา่ ประมาณ

ปลายปี พ.ศ. 2482 พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้น ต้องการสร้างวงดนตรีแจ๊ส

เพื่อใช้ในกิจการวิทยุคล่ืนสั้นต่างประเทศ จึงปรึกษากบัหลวงสุขุมนัยประดิษฐ ให้น าวงดนตรีประจ าบริษัท

ภาพยนตร์เสียงไทยฟิล์มท่ีเลิกกิจการแล้วมาประจ าอยู่กรมโฆษณาการ จึงมีค าสั่งให้บรรจุนักดนตรีให้รับ

ราชการในกองวิทยุต่างประเทศ โดยเริ่มท างานที่บริษัท 7 พีเจ ศาลาแดง ภายใต้การบังคับบัญชาของจมื่น

มานิตย์นเรศน์  จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกทัพขึ้นบกบุกประเทศไทย นักดนตรีทุกคนจึง

ได้รับค าสั่งให้ย้ายไปอยู่กรมโฆษณาการ ท่ีสะพานเสี้ยว ถนนราชด าเนิน “วงดนตรีกรมโฆษณา” จึงได้ถือ

ก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยรายชื่อนักดนตรีรุ่นแรกมีดังต่อไปนี้ 

 1) เอื้อ สุนทรสนาน  แซ็กโซโฟน  

 2) เวส สุนทรจามร  ทรัมเป็ต 

 3) บุญช่วย วันชาญเวส  ทรัมเป็ต   

 4) ภิญโญ สุรวาท (โจ)  ทรอมโบน 

 5) สนั่น กมลวาทิน  อัลโตแซ็กโซโฟน 

 6) ปิยะ วาทิตาคม (เปเปง) อัลโตแซ็กโซโฟน 

 7) สมบุญ ดวงสวัสดิ์  เทเนอร์แซ็กโซโฟน 

 8) สริ ยงยุทธ   เปียโน 

 9) คีติ คตีากร (บิลล่ี)   กีตาร์และแบนโจ  

 10) สมบุญ ศิริภาค  เบส 

 11) สาลี่ กล่อมอาภา  กลองชุด  

 
 

รูปที่ 3 วงดนตรีกรมโฆษณาการ รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2482 

ที่มา : หนังสือรวมเพลง วงกรมโฆษณาการ 

  

 วงกรมโฆษณาการนิยมบรรเลงเพลงสากลเพื่อออกอากาศในสมัยนั้นได้แก่ เพลงบูเกิลคอ

ลแร็ก (Bugle call rag) จังหวะจิก (Jig) ต้นฉบับเดิมประพันธ์โดยแจ๊ค เพ็ททิส (Jack Pettis) บิลลี เม

เยอส์ (Billy Meyers) และเอลเมอร์ โชเบล (Elmer Schoebel) บันทึกเสียงครั้งแรกโดยวง “New Orleans 
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Rhythm Kings” ในปี ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเบนนี กูดแมน (Benny Goodman) นักแต่งเพลงและนัก

คลาริเน็ตแจ๊สผู้มีชื่อเสียงโด่งดังน ามาเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เป็นที่ชื่นชอบต่อผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างมาก  

เพลงเดอะพีนัท เวนเดอร์ (The peanut vender) จังหวะรัมบ้า เป็นบทเพลงของชาวคิวบา ที่ไม่ปรากฏนาม

ผู้แต่ง แต่มีการน ามาเรียบเรียงใหม่โดยนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น หลุยส์ อาร์มสตรอง (Louis 

Armstrong)  เปเรซ ปราโด (Perez Prado) ฯลฯ เพลงไวท์แมน สตอมป์ (Whiteman stomps) จังหวะ

ฟอกซ์ทรอท (Foxtrot) โดยพอล ไวท์แมน (Paul Whiteman) เป็นต้น ทั้งนี้ หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์เป็นคน

ดูแลในการจัดซื้อโน้ตเพลงมาจากต่างประเทศเพื่อน ามาใช้บรรเลงในวง และระยะหลังจึงเริ่มมีร้านเครื่อง

ดนตรีน าเข้าสกอร์โน้ตจากต่างประเทศมาจ าหน่ายในประเทศไทย 

 วงกรมโฆษณาการต้องออกบริการบรรเลงเพลงให้แก่ประชาชนได้ฟังแทนความบันเทิงด้าน

อื่น ๆ ที่ได้ชะลอตัวลงในช่วงสงครามโลก ทางวงมีความเห็นร่วมกันว่า ไม่ควรน าชื่อวงกรมโฆษณาการ ที่

เป็นวงของราชการออกไปใช้ในรูปแบบวงเอกชน สมควรมีการตั้งชื่อใหม่ โดยอติพร เสนะวงศ์ (2545) ได้

กล่าวถึงที่มาของชื่อวงสุนทราภรณ์ว่า อ.ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลงเป็นคนคิดชื่อวงให้แก่ครูเอื้อ โดยน าค าว่า 

“สุนทร” จากนามสกุล “สุนทรสนาน” และ ชื่อของผู้หญิงที่ครูเอื้อหลงรัก คือ “อาภรณ์” (ซึ่งต่อมา

อาภรณ์ กรรณสูตได้แต่งงานกับครูเอื้อ สุนทรสนาน) มารวมกันเป็นค าว่า “สุนทราภรณ์” ซึ่งเป็นที่ทราบ

กันว่าวงโฆษณาการและสุนทราภรณ์ คือวงดนตรีเดียวกัน แต่มีบทบาทในหน้าที่ต่างกันออกไป 

 นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยขณะนั้น   พันต ารวจ

เอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินฯ และได้บริหารโรงภาพยนตร์โอเดียน ซึ่งขณะนั้น

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้ไม่สามารถจัดหาภาพยนตร์เรื่องใหม่มาฉายได้ จ าเป็นต้องฉายภาพยนตร์

เก่าแต่เปล่ียนการพากย์ขึ้นใหม่ ท าให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย ส านักงานทรัพย์สินฯ จึงได้แนวคิดในการ

สร้างวงดนตรีขึ้นเพื่อบรรเลงก่อนฉายภาพยนตร์  เพื่อดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้ชม จึงท าให้วงดนตรี

ทรัพย์สินฯ ได้ก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ภายใต้การดูแลโดยครูนารถ ถาวร

บุตร ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ผลกระทบจากสงครามโลกส่งผลต่อธุรกิจความบันเทิงในประเทศดังที่กล่าว

มาแล้ว 

 วงดนตรีที่ส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบวงดนตรีเต้นร าต่อมาได้แก่ วงประสานมิตร วงกรรณ

เกษม และวงคีตะวัฒน์ โดย พ.ต.อ.พุฒ บูรณสมภพได้ก่อตั้ง “วงประสานมิตร” ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2496 

(สมาน นภายน, 2536 ข: น.31) สมาชิกในวงหลายท่านมาจาก “วงกาญจนศิลป์” ของสมาน กาญจนผะ

ลิน มีสมาชิกได้แก่ สมาน กาญจนผะลิน อุโฆษ จันทร์เรือง ประสิทธิ์ พยอมยงค์ สง่า ทองธัช มาโนช ศรี

วิภา และเล็ก ชะอุ่มงาม เป็นต้น ควบคุมวงโดย พิบูลย์ ทองธัช วงประสานมิตรนั้นด ารงอยู่ในแวดวงดนตรี

เพียงช่วงเวลาอันส้ัน เนื่องจากผู้อ านวยการของวงคือ พ.ต.อ.พุฒ บูรณสมภพ ติดภารกิจทางราชการอยู่

บ่อยครั้ง จนไม่มีเวลาในการสนับสนุนให้แก่วงได้ จนท้ายที่สุดในปี พ.ศ. 2500 วงดนตรีประสานมิตรจึง

ได้ยุติวงอย่างถาวร บรรดาสมาชิกของวงจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรีใหม่ขึ้นมาอีกวงคือ วงดนตรีกรรณ

เกษม มีสมาชิกในวงได้แก่ สมาน กาญจนผะลิน ประสิทธิ์ พยอมยงค์ จ านรรจ์ กุณฑลจินดา ซึ่งไม่สามารถ

ด ารงอยู่ได้นานจ าเป็นต้องยุบวงอีกครั้ง   
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รูปที่ 4 วงดนตรีประสานมิตร 

ที่มา : หนังสือ “สมานกาญจนะผลิน 72 รวบรวมเพลงคู่ในอดีต” (2536: น.35) 
 

 นอกจากวงดนตรีหลักที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีวงดนตรีอื่น ๆที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันนี้ ได้แก่ วง

ดนตรีเทศบาลกรุงเทพมหานคร โดยมี สุทิน เทศารักษ์ ประสิทธิ์ พะยอมยงค์ ร่วมวง วงดนตรีวงดนตรีศร

สวรรค์ วงดนตรีลูกฟ้า วงดนตรีลูกทะเล วงดนตรีสามสมอ และวงดนตรีลูกประดู่ โดยนคร ถนอมทรัพย์ 

(2556: สัมภาษณ์) กล่าวว่า วงเหล่านี้เกิดการรวมตัวจากสมาชิกในกองดุริยางค์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีวง

ดนตรีของเอกชน ได้แก่ วงวายุบุตร วงดนตรีศรฟ้า วงดนตรีพันตรีศิลปะ (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492) วง

ดนตรีป.ชื่นประโยชน์ วงดนตรีบางกอกช่า ช่า ช่า วงดนตรีกรุงเทพศิลปิน วงดนตรีลีลาศมงคล อมาตยกุล 

และวงดนตรีช้างแดง เป็นต้น ซึ่งวงต่าง ๆ เหล่านี้มีสมาชิกร่วมกันเป็นจ านวนมาก บางวงเกิดขึ้นจากการ

รวมตัวเฉพาะกิจจนท้ายที่สุดกลายเป็นการรวมตัวแบบเต็มรูปแบบอย่างถาวร  

 โดยวงต่าง ๆ เหล่านี้ได้ผลัดเปล่ียนกันเล่นตามงานลีลาศต่าง ๆ รวมถึงร้านอาหาร เช่น เกาะ

ลอยสวนลุมพินี เวทีลีลาศสวนลุมพินี เวทีลีลาศสวนอัมพร ภัตตาคารห้อยเทียนเหลา (หยาดฟ้าภัตตาคาร) 

โรงแรมยุโรป (Europe Hotel) โรงแรมทร็อคคาเดโร (Trocadero hotel) โรงแรมสยาม (Siam Hotel)  

โรงแรมโอเรียลเต็น (Oriental hotel) ไนต์คลับ บาร์คาร์บาเรต์  เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานที่มีจุดเด่นเฉพาะ

แบบของตน ดังเช่นเวทีลีลาศสวนลุมพินี สามารถหมุนสลับการบรรเลงระหว่างวงดนตรีสองวงได้ เป็นสีสัน

แก่ผู้นิยมการเต้นลีลาศอย่างมาก 

 
 

รูปที่ 5 เวทีหมุนสลับวงดนตรี ที่สถานลีลาศสวนลุมพินี 

ที่มา : https://m.google.com 
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สรุปผลและอภิปรำยผล 

 ช่วงรัชกาลที่ 7 ความนิยมในดนตรีเต้นร าได้แพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มชนชั้นกลาง ดังเห็นได้จาก

การจัดงานเล้ียงของหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมมีการเต้นร าประกอบในงานเสมอ เนื่องจากนักเรียนนอกหลาย

คนที่ได้เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเวลาดังกล่าวได ้เรียนรู้ดนตรีแจ๊สที่เป็นที่นิยมเป็น

อย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดด้านปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของสุรพงษ์ ลือทองจักร )2552 :น.93 (

กล่าวถึง ถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด อาจเกิดจากการ

แพร่กระจายของวัฒนธรรมอื่น เมื่อสมาชิกในสังคมได้ทดลองปฏิบัติและเห็นถึงคุณค่า เกิดการยอมรับและ

ปฏิบัติสืบต่อมา หรือเกิดจากสมาชิกของสังคมหนึ่งได้ไปอยู่อีกสังคมหนึ่ง ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรม

บางอย่างของสังคมนั้นจนเป็นกิจวัตร เมื่อกลับมาสังคมเดิมของตนจึงน าแนวปฏิบัติดังกล่าวติดตัวกลับมา

ด้วยเช่นกัน 

 อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้ดนตรีแจ๊สขยายตัวมากขึ้นได้แก่ นักเรียนนอก 

แผ่นเสียงเพลงแจ๊ส เมื่อคนไทยกลุ่มหนึ่งที่สนใจการเต้นร าได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมลีลาศ ซึ่งเป็น

หน่วยงานหลักที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาดนตรีแจ๊สให้ก้าวหน้าต่อไปอีกขั้น 

ดนตรีแจ๊สในยุคเริ่มต้นนั้นมีบทบาทหน้าที่แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ประกอบภาพยนตร์ ประกอบการเต้นร า 

และความบันเทิง 

 นโยบายรัฐนิยมเป็นปัจจัยส าคัญอีกหนึ่งด้านที่ส่งผลให้วงดนตรีรูปแบบบิ๊กแบนด์ได้ขยายตัว

ขึ้นในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้มีค่านิยมทางสังคมให้ทัดเทียม

กับประเทศตะวันตกมากขึ้น รวมถึงนโยบายการสร้างวงดนตรีของกรมโฆษณาการเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้

หน่วยงานอื่นมีความตื่นตัวในการสร้างวงดนตรีเป็นของตนเอง ท าให้ศิลปินหลายท่านได้สร้างงานเพลง

เป็นจ านวนมาก อาจกล่าวได้ว่าในช่วงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นต้นมา ดนตรีเต้นร าได้รับ

ความนิยมจนถึงจุดสูงสุด 

  จุดอิ่มตัวของดนตรีเต้นร าเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง ประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทยในด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ช่วยเหลือ ส่งผล

ให้ประชาชนได้สัมผัสและมีค่านิยมต่อความอิสระตามรูปแบบของวัฒนธรรมอเมริกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของยุวรี โชคสวนทรัพย์ )2554 :น.79 - 81 (ที่ได้กล่าวถึงความนิยมในวัฒนธรรมอเมริกันใน

ช่วงเวลาดังกล่าวว่า วิถีชีวิตของชาวไทยในช่วงปี พ.ศ .2503 เป็นต้นมา ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม

อเมริกันและส่งผลต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร การแต่งกายตามแฟชั่น

ของชาวอเมริกัน รวมถึงการฟังเพลงสมัยนิยมตามแบบอเมริกัน เป็นต้น เป็นปรากฏการด้านวัฒนธรรมท่ี

ส าคัญตามแนวคิดที่งามพิศ สัตย์สงวน )2538 :น.38-42 (ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ด้านการติดต่อ

ระหว่างวัฒนธรรม ที่เก ิดขึ้นจากกลุ่มชน 2 กลุ่มชนขึ้นไปที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ 

เช่น การรับประทานอาหาร การเข้าสังคม ความบันเทิง เป็นต้น ได้มีการติดต่อกันผ่านปัจจัยด้านการทูต 

การค้า หรือการล่าอาณานิคม ส่งผลให้เกิดการเลื่อนไหลและแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งประเด็นหลักไปที่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ท าให้ได้รับองค์ความรู้

ในด้านบริบททางสังคมและบทบาทหน้าที่ของนักดนตรีแจ๊สในยุคต้น แต่ยังขาดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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องค์ประกอบทางดนตรีแจ๊ส ที่ควรศึกษาและน าเสนอให้เห็นพัฒนาการเปล่ียนแปลงของรูปแบบและ

ลักษณะเฉพาะของดนตรีแจ๊สแบบต่าง ๆ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ท าให้สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานดนตรีแจ๊สตามรูปแบบฉบับที่ได้ก าเนิดขึ้นอย่างแท้จริง 
 

กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ที่ได้ให้

ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ในที่สุด ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการ

ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่ และดร .ณัฏฐนิช นักปี่  ที่คอย

ช่วยเหลือ ห่วงใย และคอยเตือนสติให้ผู้วิจัยได้ท างานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ 
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การวิจัยแบบสร้างสรรค ์

“ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟสิิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม” 

สุรชาติ เกษประสิทธิ์ 

 

“The Poetry Visual Arts of Mental Physics Circumstance, From Quantum to Buddhist 

Morality” 

SURACHART   KESPRASIT 

 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิาออกแบบทัศนศิลป์  สังกัดภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*Corresponding author. E-mail: surachart.2504@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยแบบสร้างสรรค์“ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม” (The 

Poetry Visual Arts of Mental Physics Circumstance, From Quantum to Buddhist Morality)ชุดนี้  ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ 

ได้น าหลักเกณฑ์การจ าแนกศิลปะออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน มาเป็นเครื่องพิจารณาแนวทางการวิจัยแบบสร้างสรรค์ 

ได้แก่  1) ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม  เป็นศิลปะท่ีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีน าเสนอความงามหรือ

สุนทรียภาพทางรูปทรงเป็นส าคัญ(Formalism)  2) ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สึก  เป็นศิลปะท่ีมีจุดมุ่งหมายใน

การสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจเป็นคุณค่าส าคัญสุด(Expressivism)  และ 3) 

ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย  เป็นศิลปะท่ีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานศิลปะ

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารท่ีเป็นเรื่องราวเก่ียวกับชีวิต สังคม และโลกเพื่อยกระดับจิตใจและสังคมให้สูงขึ้น ดีขึ้น โดย

เน้นคุณค่าส าคัญอยู่ท่ีความคิด(Instrumentalism)  การวิจัยแบบสร้างสรรค์(Creative Research  Project)ชุดนี้  ผู้วิจัยได้

ก าหนดจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ศิลปะ เป็นเจตนาส าคัญอยู่ 2 ประการ  โดยบูรณาการผสมผสานประยุกต์เข้าด้วยกัน 

ได้แก่ แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารว่า “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม(Formalism)” กับ “ศิลปะเป็นภาษา

แห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย(Instrumentalism)” ก าหนดให้มีรูปแบบหรือส่วนท่ีเป็นรูปธรรม(Form) : ท่ี

แสดงกระบวนการทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะรูปแบบใหม่ขึ้น  ด้วยการน ากระบวนแบบศิลปะจากสองประเภท

ท่ีมีท้ังคุณลักษณะคล้ายกันและแตกต่างกัน  ตลอดจนมีความสัมพันธ์กันพอสมควร  มาบูรณาการประยุกต์แทรกเข้า

ด้วยกัน  ให้เกิดเอกภาพท่ีเหมาะสมลงตัว  ได้แก่ อย่างแรก คือวิจิตรศิลป์(Fine Art) มีทัศนศิลป์(Visual Arts) เป็น

ส าคัญ ได้แก่ จิตรกรรม(Painting) วาดเส้น(Drawing) และอย่างหลังคือวิจิตรศิลป์(Fine Art) มีกวีนิพนธ์ (Poetry) 

ได้แก่ ประเภทโคลง กาพย์ กลอนสุภาพ  แม้ว่าศิลปะท้ังสองล้วนมีรูปธรรม  สามารถมองเห็นรับรู้ดูได้ด้วยตาเป็นส าคัญ

เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม  ทั้งทัศนศิลป์และกวีนิพนธ์ ต่างก็มีคุณค่าความงาม และใช้สุนทรียธาตุหรือสุนทรียภาษาท่ีสื่อให้

รับรู้ดูเห็นถึง รูปแบบ ความหมาย และความเข้าใจ รวมท้ังความรู้สึกท่ีต่างกัน  เพราะว่าทัศนศิลป์นั้นใช้สุนทรียธาตุหรือ

สุนทรียภาษา ได้แก่ จุด เส้น สี แสง เงาและท่ีว่าง ประกอบกันขึ้นสื่อแสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะ  ส่วนกวี

นิพนธ์ ใช้ภาษาแห่งถ้อยค า ส านวนโวหาร การแปลความหมาย ความเข้าใจในสัญลักษณ์ตัวอักษรต่างๆ  ผูกเชื่อมโยงเข้า

ด้วยกันเป็นประโยคอธิบายข้อความสารัตถะต่างๆ ในรูปแบบฉันทลักษณ์เพื่อสื่อคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะหรือ 

“อรรถรส”แห่งกวีนิพนธ์ตามหลักอลังการศาสตร์ของศิลปะวรรณกรรม ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์(The 

creation of Visual Arts Poetry) ชุดนี้ นอกจากเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการเข้าด้วยกัน

ระหว่าง ทัศนศิลป์(Visual Arts) กับกวีนิพนธ์(Poetry) อย่างมีเอกภาพแล้ว ยังเป็นเครื่องประจักษ์ชัดว่า “ศิลปะเป็น

ภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” กับ “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม” สามารถน ามาการบูรณาการ
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ผสมผสานกันพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือพาหะแห่งความคิดท่ีบัญญัติขึ้น(Concept)เป็นส าคัญ  จนกลายเปน็การพัฒนาและ

เชื่อมโยงต่อยอดเกิดความก้าวหน้าการสร้างสรรค์ศิลปะ ให้แปลกใหม่อย่างมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและมีอัตลักษณ์ท่ี

พิเศษเฉพาะตัวออกไป การวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์

ประเภททดลองและพัฒนา(R&D) หากพิจารณาแล้ว  การวิจัยแบบสร้างสรรค์ “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่ง

จิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”(The Poetry Visual Arts of Mental Physics Circumstance, From Quantum 

to Buddhist Morality)ดังกล่าวนี้  ยังคงแสดงรากฐานความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน  มีค าว่า พุทธ

ธรรม ให้เห็นอยู่อย่างชัดแจ้ง  ส่วนท่ีพิเศษกว่าเดิมก็มีปัจจัยท่ีแปลกใหม่เพิ่มเข้ามา คือ ค าว่า ฟิสิกส์ควอนตัม และ ค าว่า 

ปรากฏการณ์แห่งจิต เสริมแทรกประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นแก่นสารระหว่างกันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า  นี่เป็นการขยาย

พรมแดนของการวิจัยสร้างสรรค์ในทางทัศนศิลป์  หาใช่เฉพาะแต่ชั้นการบูรณาการทางรูปแบบ  ท่ีน าเอากวีนิพนธ์มา

แทรกผสานเข้าไปเท่านั้นไม่  หากแต่เป็นการก้าวล่วงลงไปทางความคิด  เนื้อหา เรื่องราว ออกไปสู่ความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องราววิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ควอนตัม  ซึ่งเป็นทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม อันเป็น ฟิสิกส์ทฤษฎีใหม่  ที่ต่างออกมาจาก

ฟิสิกส์ดั้งเดิมแบบนิวตันอย่างสิ้นเชิงอีกด้วย  จากความสนใจในองค์ความรู้และการศึกษาเรื่องราววิทยาศาสตร์ ทางฟิสิกส์

ควอนตัม  ของผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์นี้  มุ่งเน้นเฉพาะเพียงหลักการเรียนรู้และท าความเข้าใจขั้นพื้นฐานอย่างสามัญเท่านัน้  

หาได้ศึกษาล้ าลึกล่วงลงไปสู่ขั้นสูงในศาสตร์ด้านนี้แต่อย่างใดไม่  เฉพาะเพียงแค่หลักการเรียนรู้และท าความเข้าใจขั้น

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยแบบสัญลักษณ์โครงสร้างภาพ เก่ียวกับ อะตอม นิวตรอน และอิเล็กตรอน ทางฟิสิกส์

ควอนตัม เป็นภาพสื่อแสดงออกทางจิตรกรรม ก็พบว่ามีแก่นสาระท้ังรูปธรรม นามธรรมมากมายสามารถใช้เป็นเครื่อง

เสริมส่งเข้ากับหลักพุทธธรรม ของพระพุทธศาสนาอย่างส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อความบันดาลใจในโครงการวิจัยแบบ

สร้ างสรรค์(Creative Research Project) นี้ อย่ างยิ่ ง   การวิจัยแบบสร้ างสรรค์(Creative Research Project) เป็น

กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ประเภททดลองและพัฒนา ท่ีผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์  ต้องก าหนดแผนการศึกษาลงไปสู่

องค์ความรู้ของศาสตร์ท้ัง 2 ด้าน ได้แก่ หลักพุทธธรรม ของพระพุทธศาสนาเป็นประการแรก กับหลักการเรียนรู้และท า

ความเข้าใจขั้นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ทางฟิสิกส์ควอนตัมเป็นประการท่ีสอง  โดยมีจุดหมายน าเอาสารัตถะแก่นแท้ทาง

รูปลักษณ์และเนื้อหาขององค์ความรู้ของศาสตร์ท้ัง 2 ด้านนี้ น ามาศึกษาแบบเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน  ท้ังในส่วน

สอดคล้องเสริมสนับสนุนเข้าด้วยกัน  และในส่วนท่ีมีความแตกต่างกัน  โดยหลักการรวมๆแล้วทั้ง 2 ด้านนี้  มีคุณลักษณะ

ส่งเสริมสอดคล้องในครรลองเดียวกันส่วนมาก  คุณลักษณะนี้เองท่ีเป็นจุดประกายท่ีส าคัญของการศึกษาท่ีผู้วิจัย

สร้างสรรค์น ามาเป็นความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาแนวคิดในหัวข้อเรื่อง “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิตจาก

ฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”   ในโครงการวิจัยแบบสร้างสรรค์(Creative Research Project)ครั้งนี้  ดังนั้นสัมฤทธิผล

ของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์(The creation of Visual Arts Poetry) ชุดนี้  มีจ านวนผลงานกลวิธีวาดเส้น

ด้วยดินสอด า ดินสอสี ปากกาเคมี   ผสมผสานงานจิตรกรรมกลวิธี     สีอะครายลิค สีน้ ามัน สีพาสเทลชนิดน้ ามัน 

ท้ังหมด 4 ภาพ ล้วนมีบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในส่วนรูปแบบ(Form) และเนื้อหา(Content)  ตลอดจนกลวิธี(Technique) 

เป็นเครื่องยืนยันถึงนวัตกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ ท่ีส าแดงอัตลักษณ์ เฉพาะตนได้อย่างเป็นรูปธรรมปรากฏขึ้นมาอย่าง

ชัดเจน ในการนี้สามารถวิเคราะห์สรุปผลส าเร็จ และขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ได้ ดังนี้ โดยมีการแต่งบทร้อยกรอง

เป็นกวีนิพนธ์ประกอบลงไปเป็นส่วนหนึ่งของงานจิตรกรรมมีคุณค่ารูปแบบภาพสัญลักษณ์  เนื้อหาเรื่องราว ให้สอดคล้อง

คล้อยตาม และเชื่อมโยง เข้ากับความคิดเป็นความบันดาลใจในการแต่งบทกวีนิพนธ์ โดยการเขียนบทกวีนิพนธ์นั้นเป็น

ลักษณะตัวอักษรวิจิตร  หรือตัวอาลักษณ์อันเป็นรูปแบบเฉพาะตัว ผสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ  คุณค่าทางศิลปะ

หรือทางสุนทรียภาพ เป็นเนื้อหาภายในท่ีแสดงถึงเนื้อหาทางพุทธิปัญญา(Intellectual Content)เพราะผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะนี้มีคุณลักษณะทางรูปแบบแสดงองค์ประกอบของศิลปะ ว่าเป็นการประกอบกันของรูปทรงอย่างมีความคิดขั้นตอน

ท่ีมีระบบระเบียบ มีการวางแผนด้วยพุทธิปัญญามีลักษณะเป็นระเบียบ เกิดความ    ประสานกลมกลืน ของทัศนธาตุ 

รูปทรงมีสัดส่วนลงตัว ให้ความรู้สึกสง่างาม ดีงาม ให้ผลทางอารมณ์อย่างเอิบอาบแสดงความสูงส่ง ทางจิตวิญญาณ   

ค าส าคัญ: พุทธธรรม Buddhist morality,ฟิสิกส์ควอนตัม Quantum Physics,ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ The creation of 

Visual Arts Poetry 
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Abstract 

 The creative research “The Poetry Visual Arts of Mental Physics Circumstance, from Quantum to Buddhist 

Morality” has three categories of research process which are 1) art is an esthetic language, 2) art is emotional 

language, and 3) art is an imagination or mindfulness language. As the esthetic language, art is represented an 

aesthetic form in the concept of formalism. When it is about emotional, art is meant the language of depressing 

which is called expressionism. In the way that art is an imagination or mindfulness language, it is a communication 

tool of life, society, and the world for uplift humanity through spiritual and society which is called instrumentalism. 

The objective of this creative research is to 1) communicate about art using formalism theory which is the esthetic 

language and 2) communicate about art using instrumentalism theory which is the imagination or mindfulness 

language. By using two methods, form is created with a new creative experimental procedure; the unique of the 

artworks are from the differential and similarity of them which are applied and adapted until well mixed. As a result, 

the visual artwork is composed with painting and poetry; they have the different visual elements to communicate in 

form, meaning, understanding, and sensing. In case of visual art, aesthetic element is composed with point, line, 

color, light, shade and shadow, and space whereas poetry is constructed with wording, phrase, interpretation, and 

character symbol which are connected in a form of sentence and versified each sentence to a form of the prosody 

to convey the poetic flavor of versification. The mixed methods of this research is not represent only the procedure 

but also reveals that the two methods can be integrated and used as the concept of the artwork. Consequently, it 

becomes a new creative technique that can bring out the aesthetic and unique identity value. The process of this 

creative research is a research and development which is an action research with experimental. In addition, it clearly 

reveals the Buddhist faith and belief using words “Buddha Dharma which means “Buddha Morality” and emphasize 

with the extra group of words “Quantum Physic” and “the Phenomenon of Mind”. These words are comprised 

together to show the new progress of visual art creative research in the concept of the artwork concerning with 

content and subject which related to the Quantum physic theory; the new physic theory is totally different from 

Newton theory. The intension of science studied is focused only in the basic theory and apply the symbol of structure 

images such as atom, neutron, and electron to create form in paintings. As a result, the core content both concrete 

and abstract can be explained the essence of Buddhist morality and doctrines. Moreover, it also inspires the idea of 

this project as well. In the research process, the studied of Buddhism and Quantum physic have been determined to 

understand the image and content of both knowledge. After the studied of literature review, the fact of knowing is 

being compared and analysis in both supporting and differencing and has been used as the concept of the creative 

research. In conclusion, the four finished paintings using black and color pencils and chemical pens mixed with 

acrylic, oil, and oil pastel color have been achieved the research objectives with form, content, and technique. The 

result can also testify the creative art innovation which is shown the clear identity; the verse was created as an image 

in a part of the painting, the content and subject are connected with the inspiration concept of versification. The 

poem was written using mixed fine and specific character until they blended as one. The aesthetic value of the 

paintings is intellectual content which is a composing form. This procedure has been carefully concerned with a 

systematic planning and organizing up to the visual art elements are smooth. Finally, the right proportion with an 

elegance and classy feeling has revealed their lofty spiritual.  

Keyword: Buddhist morality, Quantum Physics, The creation of Visual Arts Poetry 
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บทน า 

 ความส าคัญและความเป็นมาของการวิจัยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์การวจิัยแบบ

สร้างสรรค์(Creative Research Project) หัวข้อเรื่อง “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์

ควอนตัมถึงพุทธธรรม”  ผู้วิจัยมีมูลเหตุของการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ในเบื้องต้น  3 ประเด็นที่ส าคัญ

ด้วยกัน ต่อการวิจัยแบบสร้างสรรค์โครงการดังกล่าวนี้  

ประการที่ 1 เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ที่ตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อการท างานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 

อย่างต่อเนื่อง  จากที่ได้เคยท างานวิจัยแบบสร้างสรรค์ชุด “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์” ในปี พ.ศ. 2554 ผ่าน

มาแล้ว  โดยน าเอารูปแบบและเนื้อหา แนวความคิด ของการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ชุดดังกล่าว  มาเป็นฐาน

คิด ความบันดาลใจเบื้องต้น เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง พัฒนาออกไปทั้งในส่วนรูปแบบ และเนื้อหา แนวความคิด ล้วนประกอบด้วย งานทัศนศิลป์ 

(จิตรกรรม-วาดเส้น) กับงานกวีนิพนธ์ (วรรณศิลป์) ที่ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ประยุกต์เข้ากันเหมือนเดิม 

ประการที่2 หลังจากที่ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ได้ผ่านประสบการณ์การสร้างสรรค์ “ทัศนศิลป์

กวีทรรศน์” ในโครงการฯ ที่ผ่านมาดังกล่าวแล้ว สรุปชัดเจนว่าการมีเนื้อหา แนวคิด ที่มากมายหลากหลาย

ต่อรูปแบบ แนวคิดของกระบวนการสร้างสรรค์นั้น  หากมีรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด ที่แตกต่างกัน 

แม้ว่าจะประกอบไปด้วยท่วงท านองในเดียวกันก็ตาม แต่ทว่ายังไม่สามารถแสดงพลังของรูปแบบ เนื้อหา 

และแนวคิด ทั้งทางทัศนศิลป์และกวีทรรศน์อย่างเป็นเอกภาพ(Unity) เดียวกันเท่าท่ีควร    

จากทั้ง 2 ประเด็น ท าให้ผู้วิจัยตระหนักในแนวทางของกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ถึงกระบวนแบบที่พัฒนาในรูปแบบ และเนื้อหา แนวคิด ก้าวออกมาจากเดิมๆ ไปสู่

กระบวนในการแสดงคุณค่าทางความคิด ความหมาย และความงาม(Aesthetical) ของศิลปะประเภท

ทัศนศิลป์(Visual Arts) โดยเฉพาะผลงานลักษณะวาดเส้น(Drawing)ผสมผสาน จิตรกรรม(Painting) ที่

เกิดขึ้นจากการรับรู้เสพคุ้นสัมผัสทางตาเป็นส าคัญ โดยน าเอาศิลปะประเภทโสตศิลป์ ได้แก่ วรรณศิลป์

(Literature) ประเภทกวีนิพนธ์(Poetry) เป็นร้อยกรอง อันเกิดขึ้นจากกรอบความคิดปรุงแต่งของกล

วิธีการเขียนหนังสือ ท่ีมีฉันทลักษณ์ อาทิเช่น กาพย์ กลอน มาปรุงแต่งประสานสัมพันธ์กัน แต่ทั้งนี้ได้

ก าหนดให้รูปแบบเนื้อหาและแนวคิด ของบทกวีนิพนธ์ มีส่วนส่งเสริมให้ผลงาน “ทัศนศิลป์” ให้เกิดความ

ประจักษ์ชัดท่ีโดดเด่นส าคัญที่สุดขององค์ประกอบการสร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นการก าหนดให้ “ทัศนศิลป์

เป็นบทบาทหลัก ส่วนกวีนิพนธ์เป็นบทบาทรองลงมา” นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามในการวิจัยแบบสร้างสรรค์(Creative Research Project)นี้  เป็นการบูรณาการผสม

ข้ามศาสตร์กันระหว่างทัศนศิลป์กับวรรณศิลป์ แต่เดิมทัศนศิลป์ใช้ภาษาภาพ และวรรณศิลป์ใช้ภาษาอักษร 

แยกกันอิสระเป็นเอกเทศ  ครั้นมาในยุคศิลปะสมัยใหม่(Modernism) พาโบล ปิกัสโซ่ ศิลปินคนส าคัญได้

ริเริ่มใช้กลวิธีการติดปะ(Collage) โดยเอาหนังสือพิมพ์ตัดติดมีแต่ตัวอักษรติดมาด้วย  ต่อมาศิลปินลัทธิ

เหนือจริง(Sur-realism)ใช้ถ้อยค าผสมในจิตรกรรมซึ่งเป็นการใช้ความหมายของถ้อยค าประสานกับ

ความหมายของภาษาภาพ  มาในยุคของศิลปะแนวประเด็นคิด(Conceptual art) ภาษาอักษรถูกใช้เป็นส่ือ

หลักในการถ่ายทอดความคิด ศิลปะชาวตะวันออกจิตรกรรมจีนตั้งแต่ยุคโบราณ ก็มีการใช้กวีนิพนธ์ ผสม

ลงในจิตรกรรม ส่วนศิลปะร่วมสมัยไทยปัจจุบัน  ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ ก็เคยท างานวาด

เส้นชุด Visual Poetry และศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก ก็ได้ท างานชุด  “อักขระ” แสดง
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นิทรรศการเดี่ยวมาแล้วเช่นกัน  นับว่าผลงานของศิลปินไทยทั้งสองท่านเป็นการมองแบบย้อนกลับ  ด้วย

การสร้างตัวอักษรที่เป็นสัญญะของทัศนศิลป์  มิใช่การเอาตัวอักษรมาใช้ส่ือความหมายร่วมกับภาษาภาพ  

ส่วนของจีนโบราณใช้บทกวีนิพนธ์มาประสานกับจิตรกรรม  เพื่อเพิ่มพลังการแสดงออก  โดยศิลปินปินจีน

ใช้พู่กันที่ใช้ส าหรับการวาดรูป  เขียนเป็นวรรณกรรมที่มีชีวิตของเส้นสาย  แสดงความงามเป็นศิลปะใน

ตัวเอง กลมกลืนกับภาพจิตรกรรมอยู่แล้วนั่นเอง  ส่วนผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ทดลองปรับแนวคิดหรือ

เปล่ียนกรอบความคิดจากแบบเดิมๆ เพื่อขจัดความพร่ามัวและรวบรวม ส่วนกระจัดกระจายของรูปแบบ 

เนื้อหา ในผลงานสร้างสรรค์ชุดก่อนๆที่ผ่านมา  ให้ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ที่ส าแดงพลังอย่างคมชัด นั่นก็

คือ สามารถก าหนด รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ส าหรับการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ในเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งที่สุด 

ท าให้การวิจัยแบบสร้างสรรค์นี้  ด าเนินออกไปปรากฏผลงานศิลปะ อย่างเป็นรูปธรรม  ตรงจุดมุ่งหมายท่ี

ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์เพราะได้พิจารณา เกี่ยวกับ เนื้อหา แนวคิด ที่มีความหลากหลาย ในการสร้างสรรค์

ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์” ในปี พ.ศ. 2554, 2556 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

เหตุการณ์ทางส่ิงแวดล้อมทางสังคม การเมืองความขัดแย้งและสงคราม ตลอดจนการสะท้อนถึงอิทธิพล

ของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิตคนเรา รวมทั้งหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา เป็นอาทิ  ครั้นพิจารณาโดย

รอบคอบ  ปรากฏว่าผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ เน้นน้ าหนักความส าคัญต่อทัศนคติ แนวคิด ความเห็น ลงสู่

หลักธรรมะ ในพระพุทธศาสนาเป็นล าดับต้นๆ เพราะอรรถประโยชน์ของพุทธธรรมนั้น ครอบคลุมความ

เจริญงอกงาม ท้ังร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดย่ิงนัก   

กรอบความคิดครั้งนี้มีหลักการว่า ศิลปะ: เป็นนามรูปปรากฏการณ์แห่งจิต ออกมาอย่างเป็น

รูปธรรม โดยผ่านกระบวนการคิดเป็น ท าเป็นและส าแดงถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างชอบธรรม  ในกระบวน

แบบงานทัศนศิลป์  ผสมผสานกวีนิพนธ์  และ ยังได้มีคตินิยมว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด

(Instrumentalism) และศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism) เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมาย

ที่ลึกลงไปในความคิดของผู้วิจัยมีความเชื่อในหลักการขององค์ความรู้ที่ส าคัญที่สุดอยู่ 2 กระแสด้วยกัน 

ได้แก่ หลักพุทธธรรมแห่งพระพุทธศาสนา กับ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ซึ่งทั้ง 2 กระแสนี้กอปรคุณลักษณะ

ที่มีทั้งความเหมือนสอดคล้องกัน และบางแง่มุมก็แตกต่างกันส่งผลอานิสงส์ทั้งทางด้านรูปแบบ และเนื้อหา  

ต่อกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะแก่ผู้วิจัยเป็นมาก  นับตั้งแต่มีการค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา  ถือว่ามีช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามาก

ย่ิงขึ้น กล่าวคือความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นถือว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้  

ค้นพบพุทธธรรม ที่เป็นสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วในความธรรมดาของธรรมชาติ พระองค์จึงน าสัจธรรมนั้นมา

ประกาศแก่ชาวโลกในรูปแบบพระพุทธศาสนาอย่างมีระบบอันประเสริฐที่สุด ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า... 

“อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน  อนุปฺปาทา วา” เป็นต้น แปลความว่า “ภิกษุท้ังหลาย พระตถาคต

เจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุนั้นคือ ธรรมฐิติ (ความด ารงอยู่ตามธรรมชาติ) ธรรมนิยาม (กฎ

ธรรมชาติ) อิทัปปัจจยตา (ภาวะที่สรรพสิ่งเกิดดับตามเหตุตามปัจจัย) ก็ยังมีอยู่ พระตถาคตเจ้าย่อมตรัสรู้

ทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้นแล้วบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ าแนก ท าให้เข้าใจง่าย”  พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าได้ทรงค้นพบและประกาศเปิดเผยกฎธรรมชาติไว้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว ครั้นสมัยหลังต่อมา

นักวิทยาวิทยาศาสตร์  ตลอดจนนักปรัชญาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จึงได้ศึกษาค้นพบกฎธรรมชาติ

ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้น  แท้จริงคือความจริงเดียวกัน เรียกว่าสัจธรรมนั่นเอง  โดยหลักการทั้ง
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พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์  ล้วนต่างก็เป็นการประกาศสัจธรรมความจริงด้วยกันทั้งส้ินเรียกได้ว่า

เป็นลักษณะธรรมวาที  กล่าวคือมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจกันดีย่ิงขึ้น หากจะมีความ

แตกต่างกันอยู่บ้าง ก็เพราะมีจุดหมายที่ต่างเจตนากันในการแสวงหาความจริง  ดังที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า 

วิทยาศาสตร์แสวงหาความจริงเพราะมีจุดหมายเพื่อต้องการเป็นนายเหนือธรรมชาติ ปรารถนาจะควบคุม

สภาวการณ์ต่างๆไว้ให้ได้ใต้อ านาจของคน  ส่วนพระพุทธศาสนากลับมีเจตจ านงมุ่งแสวงหาความจริง เพื่อ

หามรรควิธีไปสู่ความเป็นผู้พ้นโลก คือดับทุกข์ทางด้านจิตใจหรือภาวะนามธรรมให้แก่มนุษย์เป็นอุดมการ

อันส าคัญย่ิง  คตินิยมวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันนี้  ดังที่ทราบในหลักการว่า มีแนวคิดเสนอทฤษฎีฟิสิกส์

ไว้  2 แนวใหญ่ๆได้แก่ แนวฟิสิกส์ดั้งเดิม(Classical physics)หรือฟิสิกส์แบบนิวตัน(Newton physics)  

กับแนวฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum physics) จากการศึกษาเปรียบเทียบกันแล้ว  ระหว่างฟิสิกส์ดั้งเดิมกับ

ฟิสิกส์ควอนตัม ทั้ง 2 แนวความคิดกลับ มีหลักการบางอย่างที่ขัดแย้งกันอย่างมาก  แต่ในที่สุดกลายเป็น

ว่าฟิสิกส์ควอนตัมนั้นกลับเป็นวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีกว่าฟิสิกส์

ดั้งเดิมหรือฟิสิกส์แบบนิวตัน (Newton physics) โดยเฉพาะในเรื่องที่ส าคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา 2 

เรื่องคือ ปฏิจสมุทปบาท และ พระไตรลักษณ์  

เรื่องแรก ปฏิจสมุทปบาทหรืออิทัปปัจจยตา  :  เป็นค าสอนที่ว่าด้วยการที่ส่ิงต่างๆอาศัยกันและ

กัน  เกิดขึ้นเพราะองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยการตรัสรู้  กฎความจริงในธรรมชาติที่เป็นสัจ

ธรรม  

ส่วนเรื่องที่สองพระไตรลักษณ์ : เป็นค าสอนว่าด้วยลักษณะ 3 ประการของสรรพสิ่งทั้งหลาย 

ได้แก่ “อนิจจัง(ไม่เที่ยง)  ทุกขัง(เป็นทุกข์)  อนัตตา(ไม่มีแก่นสาร)” อันเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติ

ธรรมเพื่อความหลุดพ้น   

หลักการทางฟิสิกส์ควอนตัมได้เข้ามาท าให้ความเชื่อเรื่องความแน่นอน มั่นคงถาวรของฟิสิกส์นิว

ตัน(Newton physics)นี้หมดไป เปรียบเหมือนกับการที่เราก าลังยืนอยู่บนพรมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

ของฟิสิกส์ ดั้งเดิมของนิวตันแล้วอยู่ๆฉับพลันก็มีคนมากระตุกพรมออกจากใต้เท้าของเราจนเราล้มลงทั้ง

ยืน ฟิสิกส์ควอนตัมทลายแนวคิดหลักการความมั่นใจของฟิสิกส์ดั้ งเดิมให้หมดไป  แต่กลับหันมาศึกษา

เรื่องที่เล็กลึกซึ้งลงไปมากๆ แบบลักษณะจุลภาค(Micro) นั่นคือโครงสร้างของอะตอมหรือปรมาณู จึง

กล่าวได้ว่า ฟิสิกส์ควอนตัมสนใจส่วนที่เล็กที่สุดของจักรวาลนั่นเอง … “ควอนตัม (Quantum)” คือศัพท์ใน

ภาษาลาตินแปลว่า “ขนาดไหน” หรือ “จ านวนเท่าไร” เป็นค าที่ใช้กล่าวถึงจ านวนหรือขนาดพลังงานของ

อะตอม ฟิสิกส์ควอนตัมเสนอภาพสัจธรรมใหม่ของจักรวาลที่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นธรรมดา ที่เรา

หาพยากรณ์ล่วงหน้าได้ไม่ นับว่าทฤษฎีควอนตันสามารถเชื่อมโยงไปถึงค าสอนเรื่อง “อนิจจัง ความไม่ที่

ยง” ในพระพุทธศาสนา เพราะว่าทฤษฎีควอนตันได้เปิดเผยสภาวะที่ เรียกว่าความไม่แน่นอน

(Uncertainty) เนื่องจากว่า แนวคิดส าคัญประการหนึ่งของฟิสิกส์ควอนตัม  ก็คือมีหลักการที่ถือว่าด้วย

ความไม่แน่นอน(Uncertainty Principle)ของสรรพส่ิงทั้งปวง เป็นเรื่องพิเศษส าหรับพระพุทธศาสนาอย่าง

ย่ิง  เพราะเป็นศาสนาเดียวที่ยืนยันว่าไม่มีแก่นสารทั้งในฝ่ายจิต(นามธรรม) และฝ่ายสสาร(รูปธรรม)ใน

สรรพสิ่งทั้งปวง  ถ้าหากพิจารณาคุณค่าของแก่นสารในฝ่ายจิต(นามธรรม) เรียกว่า “อาตมันหรือวิญญาณ

อมตะ(Immortal soul) ”  ส่วนแก่นสารในฝ่ายสสาร(รูปธรรม) เรียกว่าอะตอมหรือปรมาณู ศาสนาคริสต์ 

อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูต่างสอนว่า  มีอาตมันหรือวิญญาณอมตะในมนุษย์และมีอะตอมหรือปรมาณูใน
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สสารของสรรพส่ิง  ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” แปลว่า “ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเป็น

อนัตตา” หมายความว่าสรรพส่ิงทั้งที่เป็นฝ่ายจิต(นามธรรม) และฝ่ายสสาร(รูปธรรม) ล้วนไม่มีแก่นแท้

ถาวร คือเป็นอนัตตา  พระพุทธศาสนาถือว่าไม่มีอัตตา ตัวตน มิใช่ตัวมิใช่ตน หรือมีอะตอมสสาร ทุกส่ิง

ทุกอย่างไม่มีแก่นแท้ถาวรที่ต้ังอยู่ได้ในตัวของมันเอง สรรพสิ่งต่างก็ล้วนอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตลอดเวลา

ตามหลักปฏิจจสมุปบาทโดยพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาในจิตและสสารมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

แล้ว ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์ระบุว่า ไม่มีอะตอมที่อยู่ได้ตามล าพังตัวเอง 

โครงสร้างอะตอมนั้นแท้จริงแล้วมันประกอบด้วยอีเล็คตรอน โปรตอนและนิวตรอน อนุภาคของอะตอมท่ี

เป็นประจุไฟฟ้าบวก(โปรตอน)และประจุไฟฟ้าลบ(อีเล็คตรอน) ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน   กล่าวได้ว่าภาพ

สัจธรรมของจักรวาลในทฤษฎีควอนตัม  เป็นทัศนะที่ต่างออกไปจากฟิสิกส์ดั้งเดิมของนิวตันอย่างที่สุด 

โดยอธิบายว่าอะตอมถูกแบ่งย่อยออกไปเป็นองค์ประกอบที่เล็กกว่าซึ่งเป็นประจุไฟฟ้า  ที่วิ่งวนกันเองคืออี

เล็คตรอน โปรตอนและนิวตรอน ดังนั้นอะตอมจึงเป็นสนามพลังงานขนาดจิ๋ว ที่มีองค์ประกอบย่อยของ

อะตอมนั้นและอธิบายต่อไปว่า อะตอม เป็นอนุภาค(Particle) บางครั้งก็เป็นคล่ืน(Wave) ความก้าวหน้า

ของฟิสิกส์ควอนตัมช่วยให้เราเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้มากอย่างย่ิง มี 2  ประการดังนี้  ประการแรก 

ฟิสิกส์ควอนตัมช่วยสนับสนุนเรื่องอนัตตาในพระพุทธศาสนา นั่นคือทั้งพระพุทธศาสนาและทฤษฎี

ควอนตัมต่างยืนยันว่าไม่มีอะตอมหรืออัตตา ที่แบ่งแยกไม่ได้ อะตอมหรืออัตตาเป็นส่ิงที่แบ่งย่อยออกไป

ได้ ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารตั้งอยู่ได้ตามล าพังตนเอง ทุกส่ิงทุกอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตาม

หลักปฏิจจสมุปบาทประการต่อมา หลักการแห่งความไม่แน่นอน (Uncertainty Principle) ของฟิสิกส์

ควอนตัมช่วยให้เราเข้าใจค าสอนเรื่องอนิจจังคือความไม่เที่ยงในพระ พุทธศาสนาได้ดีย่ิงขึ้น 

สรุปได้ว่าในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่อยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง  โดยไม่ถูกกระท าจากพลังอื่น อี

เล็คตรอน โปรตอนและนิวตรอนก็เช่นกัน เหล่านี้มันไม่ได้อยู่ตามล าพัง มันต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

ก่อให้เกิดพลังบีบถูกคั้นให้ต้องเกิดเปลี่ยนแปลง มันจึงเป็นของทนได้ยาก หรือคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้

เรียกว่า “ทุกขัง” การที่อนุภาคพื้นฐานของอะตอมอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ก็หมายถึงว่ามันเป็น “อนัตตา” คือ

ไม่มีแก่นสารของตัวเอง ไม่มีส่ิงใดท่ีตั้งอยู่ถาวรด้วยตัวของมันเอง สรรพสิ่งต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตาม

หลัก “ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งค าว่า “ปฏิจจะ” แปลว่า อาศัยกันและกัน ส่วน “สมุปบาท” แปลว่าเกิดร่วมกัน 

ในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่ได้ด้วยตัวล าพังของมันเอง เมื่อส่ิงนี้มี ส่ิงนั้นก็มี เมื่อส่ิงนี้เกิด ส่ิงนั้นก็เกิด เมื่อส่ิงนี้ดับ 

ส่ิงนั้นก็ดับ เรื่องนี้เราน ามาโยงกับเรื่องอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  โลก

ภายนอกในระดับมหภาคขึ้นอยู่กับกฎแห่งเหตุผลในฟิสิกส์ดั้งเดิม แต่ส าหรับโลกภายในอะตอมระดับ

จุลภาคนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับหลักการแห่งความไม่แน่นอนในฟิสิกส์ควอนตัม การที่พระพุทธศาสนาสอนให้

มองด้านใน ก็คือการชี้ให้ก็มองให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาภายในจิตใจของเรา   

การค้นพบของฟิสิกส์ควอนตัมช่วยสนับสนุนหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของ อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เมื่อเรามองเห็นส่ิงต่างๆ ว่าไม่แน่นอนเช่นเดียวกับหลักการแห่งความไม่แน่นอน เราจะไม่

ยึดมั่นถือมั่น เมื่อเราไม่สามารถที่จะรู้เหตุปัจจัยเหล่านั้นทั้งหมด เราก็ต้องท าใจยอมรับความไม่แน่นอน 

ตามหลักการแห่งความไม่แน่นอน นั่นคือตามหลักอนิจจัง คือความไม่เที่ยงในพระพุทธศาสนา ในทฤษฎี

ฟิสิกส์ควอนตัมนั้น  อธิบายว่า เมื่อมองในมุมหนึ่ง เราจะเห็นว่าส่วนประกอบของอะตอมเป็นอนุภาค

(Particle) ครั้นเมื่อมองในอีกมุมหนึ่ง เราจะเห็นเป็นคล่ืน(wave) ในส่ิงเดียวกันนี้  จึงมีสองลักษณะตาม
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มุมมองของเราไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทของเราที่สอนเรื่องวิปัสสนาภาวนา หรือเป็น

พระพุทธศาสนามหายานที่สอนสมาธิแบบเซน  ต่างก็สอนให้รู้ถึงวิธีมองโลกแบบเดียวกัน คือมองโลกให้

เห็นศูนยตาหรือความว่างในสรรพสิ่งศูนยตาในพระพุทธศาสนามหายาน  ก็คืออนัตตา  ในพระพุทธศาสนา

เถรวาทนั่นเอง สรรพส่ิงล้วนเป็นอนัตตา  คือไม่มีแก่นสาร  ก็เพราะมันเป็นศูนยตาคือว่างจากแก่นแท้ที่

ถาวร เมื่อใดจิตใจของเรา หยุดปรุงแต่ง เราก็จะเห็นความว่างในจักรวาล ปริศนาธรรมหรือโกอานของ

พระพุทธศาสนานิกายเซน  สอนให้เรามองโลกแบบศูนยตาคือ ว่างจากการปรุงแต่งที่  ใจเราสร้างขึ้น 

พระพุทธศาสนาเถรวาทเรียกการมองโลกแบบนี้ว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ แปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริง 

 

       
 

   
 

รูปที่  1   ลักษณะรูปแบบตัวอย่างภาพขัอมูลทฤษฎีควอนตัม (Quantum Physics) 

 

      
 

รูปที่  2   การจัดท าแบบร่าง(Sketch)ความบันดาลใจและจุดเริม่ต้นรูปแบบและแนวคิดที่มาจากพุทธธรรมและฟิสิกส์ควอนตัม 

 

             ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบ

สร้างสรรค์งานศิลปะ  โดยผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคิดค้นรูปแบบลักษณะ เนื้อหา และแนวความคิดทาง

ศิลปะที่มีแนวทางเฉพาะตน  และมีความแตกต่างออกไปจากศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นกระแสหลักของ

เมืองไทยปัจจุบัน  และน าเสนอรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็น

ระบบระเบียบมีขั้นตอนและลักษณะเฉพาะตนขึ้นเป็นพิเศษ อันเป็นแนวทางพื้นฐานต่อการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะของตนเองให้ชัดเจน และเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา การเรียนการสอนการสร้างสรรค์ศิลปะแก่

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ต่อไป การวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) หัวข้อ

เรื่อง ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”  

นี้ เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อยู่ในประเภทสาขามนุษยศาสตร์  มีคุณลักษณะ

แตกต่างไปจากลักษณะการวิจัยแขนงอื่น เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ โดยมากมักนิยมใช้

วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ(Quantitative research) ด้วยเหตุที่มีความเป็นปรนัยหรือภาวะวิสัยสูง

(Objective)  ส าหรับเป็นเครื่องมือรับรองถึงความเที่ยงตรงแม่นย าของผลการวิจัยนั้นอย่างชัดเจน  ซึ่งต่าง
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จากงานวิจัยชุดนี้ที่เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative  research) ผลงานศิลปะ  ที่ตั้งอยู่บน

รากฐานอันมั่นคงของประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะตน กล่าวคือมีลักษณะเป็นอัตนัยหรืออัตตวิสัย

(Subjective)อย่างย่ิง เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์  ตลอดจนกระบวนการวินิจฉัย

พิจารณาวิเคราะห์หรือตีความคุณค่าของผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ จึงยึดถือหลักการอรรถาธิบายในทัศนะ

ของผู้วิจัยที่สามารถพรรณนาขยายความรู้สึกนึกคิด ออกมาให้ปรากฏ  รับรู้และเข้าใจความหมายได้ อย่าง

มีระบบระเบียบและขั้นตอนเป็นที่เข้าใจถึงรูปแบบเนื้อหาแนวความคิดแก่บุคคลอื่นได้   

อนึ่ง การพิจารณาวินิจฉัย  วิเคราะห์ในคุณค่าทางศิลปะหรือความหมายทางสุนทรียภาพ  อัน

ประกอบด้วย รูปแบบ  เนื้อหา  และแนวความคิด  ที่ส่งผลก่อให้เกิดสุนทรียารมณ์ พุทธิปัญญา

(Intellectual content) และประสบการณ์ใหม่ๆ แก่คนเรานั้น  ย่อมมีฐานรากจากประสบการณ์เฉพาะตน

นั้นเป็นส าคัญ กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์(Creative research) เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ หรือการ

วิจัยเชิงพัฒนา(Developmental research) นับเป็นที่นิยมกันมากในการวิจัยที่ผสานสัมพันธ์กับการ

สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (วิรุณ ตั้งเจริญ.2545:102) 

ดังนั้นจ าเป็นอย่างย่ิง  การวินิจฉัยการพิจารณาวิเคราะห์คุณค่าผลงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

กวีทรรศน์ชุดนี้  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการเขียนเชิงพรรณนาความ  ร้อยเรียงเนื้อหาออกมาอย่างมีเหตุ

และผล  สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งประสบการณ์เฉพาะตนของผู้วิจัยสร้างสรรค์

เป็นส าคัญ   เชื่อมั่นว่าผลงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  เป็นวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) อย่างชัดเจน  และมีคุณค่าทางศิลปะในลักษณะรูปแบบ และเนื้อหาใหม่ๆ อาจจะ

มีข้อผิดแผกแตกต่าง  ไปจากรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะแนวขนบนิยมเดิมๆ ที่ศิลปินร่วมสมัยหลายคน

พากันยึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่บ้างอย่างแน่นอน  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

กวีทรรศน์ ; “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”  เป็นการ

วิจัยแบบสร้างสรรค์ สืบเนื่องจากการวิจัยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ที่เคยวิจัยแบบสร้างสรรค์ 

ฯ ที่ผ่านมาในปี 2554-2556 โดยมุ่งเน้นในลักษณะพัฒนาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  ให้

เกิดความก้าวหน้าออกไปจากเดิม  ที่ใช้กระบวนการบูรณาการ ผลงานจิตรกรรมผสมผสานกวีนิพนธ์  ผ่าน

กลไกทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เป็นส าคัญ  เพราะการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) 

หัวข้อเรื่องทัศนศิลป์กวีทรรศน์ “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธ

ธรรม”  ครั้งนี้  ผู้วิจัย ได้ใช้กระบวนการด้วยทักษะฝีมือทางจิตรกรรม วาดเส้น ด้วยกลวิธีการเขียนและ

ระบายสี ทั้งที่เป็นภาพและตัวอักษร ด้วย ดินสอ สีไม้ สีพาสเทล สีฝุ่นพีลิแกน สีอะครายลิค สีน้ ามัน  ลง

บนผืนผ้าใบ(Canvas) ที่ขึงบนกรอบเฟรมไม้ส่ีเหล่ียมส าหรับเขียนภาพขนาดต่างๆ เป็นส าคัญ และรวมทั้ง

การวาดเส้นหมึกด าบนกระดาษด้วย  จ านวน 4-5 ภาพ 
 

กลวิธีการด าเนินการวิจัยสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์และวัสดุอุปกรณ์ 

1. ก าหนดแนวคิด เนื้อหา และรูปแบบในการวิจัยสร้างสรรค์ รวมท้ังขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน

ตามล าดับ ตามแบบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผสมการวาดเส้น 

2. ด าเนินการส ารวจ ค้นคว้า เอกสารข้อมูล และภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ เกี่ยวกับได้แก่ 

“หลักพุทธธรรมแห่งพระพุทธศาสนา” ทั้งที่เป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ในลักษณะแบบไทยประเพณี 
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(แบบครูโบราณ) แบบไทยประเพณีประยุกต์ และแบบศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า หนังสือ

พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ , ฉบับประมวลธรรม กับ “ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์”  

3. น าเอกสารและภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาและ

ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์วิเคราะห์พิจารณาในคุณค่าความหมายและความส าคัญของเนื้อหาความคิดของภาพ

ข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ (ดังข้อ 1) เพื่อค้นหาคุณค่าความงามของศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ 

สัญลักษณ์ของรูปแบบเนื้อหา เป็นต้น โดยพิจารณาวิเคราะห์น ามาเป็นความบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์

เป็นผลงานทัศนศิลป์ในชุด “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”   

4. วิธีการด าเนินการวิจัยสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข้อมูลมีกระบวนการดังนี้ 

 

 

ขั้นตอนที่ 1  

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3   

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4  

 

 

ฉะนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะในกระบวนแบบการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  แม้ว่าเป็น

การบูรณาการศิลปะ ที่มีลักษณะต่างประเภทสาขากันในด้านลักษณะรูปแบบก็ตาม แต่ทว่าในส่วนที่ เป็น

เนื้อหาและแนวความคิดนั้น ก็มาจากความบันดาลใจอย่างเดียวกัน  เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์เพื่อศึกษา

ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบนวัตกรรม  ประเภททัศนศิลป์ที่แปลกใหม่ออกไปจากขนบ

การจดัท าแบบรา่ง 

(Sketch) จุดเริ่มต้น

รูปแบบ และแนวคิด 

ที่มาจากพุทธธรรม 

และฟิสิกส์ควอนตัม 

มีการพัฒนาปรับปรุงภาพ

แ บ บ ร่ า ง ( Sketch) ใ ห้

หลากหลายรูปแบบ และ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ประยุกต์การเขียนบทกวีนิพนธ์

ใ ห้ประสานสอดคล้องตาม

รูปแบบจิตรกรรม แนวคิดและ

ความหมายจากภาพแบบร่าง

(Sketch)  ต่างๆ 

การเลือกภาพแบบร่าง 

(Sketch) ที่สมบูรณ์ทั้ง

รูปแบบและเนื้อหา 

น ามาขยายสรา้งสรรค์

เป็นผลงานจริง 

การขยายภาพแบบร่าง

(Sketch) ลงบนผ้าใบ 

(canvas) ในกรอบงานขนาด

ใหญ่ด้วยดินสอสีสีอะครายลิค 

และสีน้ ามัน 

ลงมือเขียนภาพและระบายสี 

ด้วยสีอะครายลิคและสีน้ ามัน 

ตามรูปแบบที่ขยายมาจากภาพ

ร่าง ตามก าหนดเวลา แต่ละ

ภาพให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ ์

น าบทกวีนิพนธ์ที่เขียนขึ้นจาก

ความบันดาลใจของภาพแบบ

ร่าง (sketch)นั้น มาปรับปรุง

ให้สมบูรณ์ประสานสอดคล้อง

ทั้งรูปแบบและเนื้อหาฯ 

เขียนบทกวีนิพนธ์เป็นลาย

ลักษณ์อักษรประกอบลงไปใน

ภาพผลงานทัศนศิลป์ตาม

องค์ประกอบของศิลปะที่

ก าหนดไว้ ให้สมบูรณ ์

ด าเนินการวิเคราะห์ถึงคุณค่า

ทางศิลปะ ในรูปแบบ เนื้อหา 

ความงาม ความหมายของ

ผลงาน ทั้งทัศนศศิลป์ และ

กวีนิพนธ์ตามวัตถุประสงค์ 

ด าเนินถ่ายภาพผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ เพื่อน าไปจัดท า

ต้นฉบับหนังสือ สูจิบัตรศิลปะ เพือ่เปน็หนังสืออธิบายการ

สร้างสรรค์ศิลปะ และน าไปเผยแพร่ประกอบการจัด

แสดงผลงานนิทรรศการทัศนศิลป์กวีทรรศน์ต่อไป 

ด าเนินการจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงาน

ผลการวิจยัแบบสร้างสรรค์ ให้ครบถว้น

สมบูรณ์ เพือ่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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นิยมเดิมๆ เพราะมีการน าเอาทั้งคุณลักษณะที่แตกต่างกัน  และความพิเศษของงานศิลปะต่างประเภท

สาขากันมาบูรณาการประสานเข้าด้วยกัน  จนเกิดผลออกมาเป็นนวัตกรรมศิลปะที่มีรูปแบบและ

คุณลักษณะใหม่  น าเสนอวิธีคิดทางทัศนศิลป์ และกวีนิพนธ์ แนวความคิด  ความคิดสร้างสรรค์  และ

ระบบปัจเจกบุคคลแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างแท้จริง 

จุดมุ่งหมายของการวิจัยแบบสร้างสรรค์ 

            1. เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาผลงานศิลปะแบบลักษณะนวัตกรรมใหม่ ที่มีการผสมผสาน

บูรณาการกันระหว่างศิลปะแบบอย่างทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-วาดเส้น) กับแบบอย่างวรรณศิลป์ หรือ 

สัญลักษณ์ศิลป์ (กวีนิพนธ์: กาพย์กลอน) ให้เป็นผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ที่แสดงคุณลักษณะของศิลปะ

เป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษาแห่งความหมาย(Instrumentalism)เป็นส าคัญ  แต่ก็มุ่งเน้นคุณลักษณะ

ของศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism) เป็นส่วนเสริมในเรื่องการจัดวางองค์ประกอบของศิลปะ

ด้วย   

2. เพื่อน าเสนอผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

โดยการเผยแพร่ให้  สาธารณชนได้สัมผัส รับรู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะ และมีเนื้อหาแนวคิด 

เกี่ยวกับ“ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”  ผ่านการจัด

แสดงนิทรรศการศิลปะ และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือสูจิบัตรผลงานศิลปะ  รวมทั้งส่งผลงานศิลปะไป

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถน าไปเผยแพร่สู่พื้นที่สาธารณะของสังคมส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Network) เช่น Face book, Website เป็นต้น ) 

ขอบเขตของการวิจัยแบบสร้างสรรค์   

1. ก าหนดกรอบของรูปแบบ เนื้อหาแนวความคิดจากพื้นฐานที่ผู้สร้างสรรค์มีฉันทะ เชื่อมั่นและ

ความศรัทธา ในคุณค่าสุนทรียภาพของผลงานทัศนศิลป์(จิตรกรรมและวาดเส้น:รูปแบบกึ่งนามธรรมและ

แบบมโนคติ) และการเขียนวรรณศิลป์หรือกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์กลอน  โดยมีเนื้อหาแนวคิด เกี่ยวกับ

“ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”  เป็นหัวใจส าคัญในการ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ 

2. ศึกษาข้อมูลจากที่มีเนื้อหา แนวความคิดจากเอกสาร หนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมะของ

พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับภาพนามรูปของคน รูปพระพุทธรูปและวิทยาศาสตร์แบบฟิสิกส์ควอนตัม 

สัญลักษณ์โครงสร้างภาพ เกี่ยวกับ อะตอม นิวตรอน และอิเล็กตรอน เพื่อน ามาประมวลเป็นพื้นฐาน 

เนื้อหาแนวความคิด และความบันดาลใจ  ถึงภาพการปรากฏการณ์แห่งจิตจากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธ

ธรรม  ส าหรับการวิจัยสร้างสรรค์ ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ 

กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ มี 2 ขั้นตอนตามล าดับดังน้ี 

1. การศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับภาพนามรูปของคน รูปพระพุทธรูป

และวิทยาศาสตร์แบบฟิสิกส์ควอนตัม สัญลักษณ์โครงสร้างภาพ เกี่ยวกับ อะตอม นิวตรอน และ

อิเล็กตรอน มาเป็นความบันดาลใจสร้างสรรค์ภาพแบบร่าง(Sketch) ที่มีลักษณะกลวิธีการวาดเส้น ผสม

จิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรม(Semi – abstract)และมโนคติ (Idealistic)เฉพาะตน 

           2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  เริ่มจากการน าภาพแบบร่าง (Sketch) ที่

สมบูรณ์ทั้งรูปแบบและเนื้อหา มาคัดเลือกเพื่อใช้เป็นภาพต้นฉบับ  น ามาขยายเป็นงานจริง ลงบนผ้าใบ 
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(canvas) ในกรอบงานขนาดใหญ่  ด้วยดินสอสี ปากกาเคมี ปากกาลบค าผิด รวมทั้งการเขียนภาพระบาย  

ด้วยสีพาสเทล สีอะครายลิค สีน้ ามัน  ผสมผสานกัน  ตามรูปแบบที่ขยายมาจากภาพร่าง ให้แล้วเสร็จอย่าง

สมบูรณ์เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์สู่

กลุ่มเป้าหมาย 

           1. เพื่อต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้สัมผัสรับรู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพของผลงานศิลปะใน

ลักษณะนวัตกรรมใหม่  จ านวน  5 ภาพ โดยได้ความรู้ความเข้าใจต่อกลวิธีในการสร้างสรรค์ศิลปะ ทั้ง

รูปแบบงานทัศนศิลป์ : จิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) รูปแบบกึ่งนามธรรม รูปแบบมโนคติ

และ งานวรรณกรรม : กวีนิพนธ์ (Poetry) ผสมผสานกัน เป็นการศึกษากระบวนการวิจัยแบบทดลอง 

กลวิธีสร้างสรรค์ศิลปะ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์และบูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ และเกิด

ประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาศิลปะ 

            2. น าเสนอผลงานเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผัสรับรู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ ผ่านการจัด

แสดงนิทรรศการศิลปะในห้องแสดงผลงานศิลปะ จ านวน 5 ภาพ เผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผัส รับรู้ถึง

คุณค่าทางสุนทรียภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ   

ส่งผลงานการสร้างสรรค์ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมต่างๆทั้งระดับชาติ และนานาชาติดังนี้   

1. นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ 16-28 มกราคม 2559 ณ หอศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ  และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิ

บัตร 

2. นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ (ASEAN ART: ART in the South of Thailand 2012

.) เนื่องในกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม วันกัลยาณิวัฒนา 19 กรกฎาคม 2559 ณ หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้  

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลป์ยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีและตีพิมพ์

เผยแพร่ในสูจิบัตร 

 

    
 

 รูปที่  3   การร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ (ASEAN ART: ART in the South of Thailand 2012.) 

ณ หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลป์ยาณิวฒันา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   

 

วัสดุและอุปกรณ ์

 เครื่องมือการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ส าหรับใช้เพื่อการเขียนรูป ระบายสี  ได้แก่  

อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆเช่น ดินสอวาดเส้นสีด า ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร ปากกาลูกล่ืน น้ าหมึก

ปากกาหมึกซึมสีด า แดง ปากกาเคมี (สีด า น้ าเงิน แดง สีทอง และสีเงิน) สีเมจิก ปากกาลบค าผิด บล็อก

เพลทพลาสติกเขียนแบบรูปวงกลม วงรี กระบอกฉีดน้ าแบบฟ็อกกี้ กระดาษพิมพ์สีขาว ขนาด A3 , A 4 

กระดาษวาดเขียน สมุดสเกตช์ภาพ สมุดบันทึกข้อมูล และบนผ้าใบ (Canvas)  พู่กันเขียนรูประบายสี
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ขนาดต่างๆ  สีชนิดต่างๆ เช่น ประเภทดินสอไม้  ปากกาเคมี ปากลบค าผิด สีเทียนพาสเทล(Oil Pastel) 

สีอะครายลิค สีน้ ามัน น้ ามันลินสีด กรอบเฟรมผ้าใบเขียนรูปขนาดต่างๆ และขาหย่ังเขียนภาพ ตามความ

เหมาะสม 

 

             

   
 

รูปที่ 4  เครือ่งมืออปุกรณ์การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ส าหรับใช้เพื่อการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ได้แก่ อุปกรณ์การวาดเส้น พู่กัน สีดินสอ สีพาสเทล สีอะครายลิค และสีน้ ามันและขาหย่ังเขียนภาพ 

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์คุณค่าทางศิลปะ ผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์   

 ผลงานการวิจัยชุดนี้เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา ประเภท

ศิลปกรรม และเป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะลักษณะใหม่ๆ ต่างไปจาก

ที่มีการสร้างสรรค์กันอยู่ในศิลปะร่วมสมัยของไทยปัจจุบัน ในกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้เป็นการน า

คุณลักษณะทางสุนทรียภาพจากศิลปะสองประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประเภททัศนศิลป์(วาดเส้นผสม

จิตรกรรม) ที่สัมผัสรับรู้ด้วยการรับรู้ดูเห็น ถึงคุณค่าความงาม ด้วยอายตนะทางตาเท่านั้น  เป็นอย่างแรก 

และอย่างที่สอง ได้แก่ ประเภทวรรณศิลป์ หรือสัญลักษณ์ศิลป์(กวีนิพนธ์(Poetry)) เรียกว่าการเขียนร้อย

กรอง ที่สามารถรับรู้และเข้าใจในคุณค่าเรื่องราว แนวความคิด ความไพเราะงดงามทางศิลปะ ด้วยอาศัย

การอ่าน การใช้ภาษาถ้อยค า ศัพท์สัญลักษณ์ แสดงความหมาย ซ่ึงเป็นผลงานของผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์

ด้วยเช่นกัน เป็นส่วนหนึ่ง ส าหรับสร้างสรรค์ศิลปะโดยต้ังใจบูรณาการแบบประสมประสานเข้าด้วยกัน เป็น

การทดลองเพื่อค้นหาแนวทางและกลวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ประเภททัศนศิลป์  ที่แปลกใหม่ออกไป

จากขนบนิยมเดิมๆ หรือที่ปฏิบัติกันมาโดยทั่วไป  เพราะมีการน าเอาทั้งคุณลักษณะอันแตกต่างกัน  และ

ความพิเศษของงานศิลปะต่างประเภทสาขากัน  มาบูรณาการประสานเข้าด้วยกัน  จนกระทั่งเกิดสัมฤทธิผล

ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะที่มีรูปแบบและคุณลักษณะอย่างใหม่ขึ้น ผลการสรุปของการอภิปราย

สัมฤทธิผลกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้ 

           ประเด็นที่  1  กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  ผลจากการวิจัยเชิงการสร้างสรรค์

งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  ผู้สร้างสรรค์ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ตามล าดับขั้นตอนการสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์กวีทรรศน์  โดยประจักษ์ชัดถึงผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  ที่ครบถ้วนทั้งรูปแบบและเนื้อหา  

และกลวิธีต่างๆ ท่ีได้ประสมประสานกัน  เป็นจ านวน 5 ภาพ การวิจัยแบบการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
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กวีทรรศน์ชุดนี้  เป็นการศึกษาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ประเภทวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ กวี

นิพนธ์ แสดงรูปแบบเนื้อหาศิลปะอย่างแปลกใหม่ออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ  เพราะมีการน าเอาทั้ง

คุณลักษณะอันแตกต่างกัน  และความพิเศษของงานศิลปะต่างประเภทสาขากัน  มาบูรณาการประสานเข้า

ด้วยกัน  จนเกิดผลออกมาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบและคุณลักษณะใหม่  เพื่อเสนอวิธีคิดระบบแห่งปัจเจก

บุคคลแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างแท้จริง  แสดงให้เห็นว่า “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษา

แห่งความหมาย(Instrumentalism)เป็นส าคัญ”  นอกนี้ก็ยังอาศัยคุณลักษณะของศิลปะเป็นภาษาแห่ง

ความงาม (Formalism) เป็นส่วนเสริมในเรื่ององค์ประกอบของศิลปะด้วย  

            ประเด็นที่  2  การสัมผัสรับรู้ดูเห็น คุณค่าทางสุนทรียภาพในผลงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

กวีทรรศน์ งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ รูปแบบและเนื้อหาผลงานศิลปะแบบใหม่ ที่มี

ลักษณะการผสมผสาน โดยบูรณาการกันระหว่างศิลปะแบบอย่างทัศนศิลป์ กับแบบอย่างวรรณศิลป์

(สัญลักษณ์ศิลป์หรือกวีนิพนธ์(Poetry)) ดังนั้นการน าเสนอผลงานศิลปะให้ผู้อื่นได้สัมผัสรับรู้ ดูเห็นถึง

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ จึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง  เพราะการเผยแพร่ให้

สาธารณชนได้สัมผัส รับรู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะนั้น  เป็นกระบวนการจัดแสดงนิทรรศการ

ศิลปะ เพื่อให้ผู้อื่นเห็นและรู้สึกถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพของทัศนธาตุ  องค์ประกอบของศิลปะและเนื้อหา 

ประเภททัศนศิลป์  และขณะเดียวกันนั้นก็ให้เข้าใจถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ พลังความหมายของถ้อยค า 

ศัพท์ส าเนียง  และรูปประโยคเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ประกอบปรุงแต่งขึ้นเป็นบทกวีนิพนธ์   ลักษณะร้อย

กรองที่มีฉันทลักษณ์กฎเกณฑ์งดงาม กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  ชุดนี้ท าให้เกิด

ความรู้สึกนึกคิด ในพลังสุนทรียภาพทางปัญญา และความรู้สึกสุขต่างๆ จากการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ส่วน

กวีทรรศน์นั้นน าเสนอให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพลังสุนทรียภาพทางความคิด เนื้อหาเรื่องราวด้วยการ

รับรู้แปลความหมาย ถ้อยค า  ศัพท์ส าเนียง  รูปประโยคเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ประกอบปรุงแต่งขึ้นเป็น

พาหะแห่งความคิด ด้วยบทกวีนิพนธ์ แบบร้อยกรองที่มีฉันทลักษณ์ตามแนวขนบนิยมของไทย  

           ดังนั้นสาระส าคัญในสัมฤทธิผลของกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  ก็อยู่

ที่ว่ามีจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ศิลปะแบบนวัตกรรม  เพื่อแสดงออกถึงสุนทรียภาพ  หรืออารมณ์

ความรู้สึก ประจักษ์ชัดว่า  เมื่อมองจากจุดยืนของภาพร่วมอย่างกว้างๆศิลปะร่วมสมัยยุคปัจจุบัน   ผู้วิจัย

เชื่อมั่นว่า พลังภาษาแห่งอักษร หรือภาษาแห่งวรรณศิลป์นี้  ก็เป็นค าตอบหนึ่งที่สามารถหยิบยืมมาใช้อย่าง

มีเหตุมีผลเชิงตรรกะว่า  ได้ใช้ภาษานี้ในการส่ือหรือพาหะแห่งความคิด  ตัวอักษรที่ร้อยเรียงเป็นประโยค

ในบทกวีนิพนธ์  จึงถูกใช้ในแง่เป็นข้อความ ส่ือ “สาร” พลังทางความคิดที่ต้องการส าแดงออกมาให้

ปรากฏ ในลักษณะกวีนิพนธ์ เป็นการใช้ภาษาตัวอักษร ประสมประสานกับการใช้ภาษาภาพ ซึ่งเป็นภาษา

เฉพาะของทัศนศิลป์ มีเจตนารมณ์ทั้งเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ และเป็นการขยายขอบเขตของ

ศักยภาพแห่งทัศนศิลป์ และกวีนิพนธ์ให้กว้างไกลเหล่ือมสลับทับซ้อนออกไปยิ่งขึ้น   ในทัศนะผู้วิจัยแบบ

สร้างสรรค์เองเชื่อว่า ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันนี้  แต่ละคนต่างก็มุ่งมั่นค้นคว้าหาวิถีทาง

สร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตัว  ทั้งทางรูปแบบ เรื่องราว เนื้อหาและแนวความคิด  ตลอดจนกลวิธีการ

สร้างสรรค์  ในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองเป็นจุดหมาย  เฉกเช่นเดียวกับนักวิชาการใน

ศาสตร์สาขาอื่นๆนั่นเอง นับว่าการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  เป็นเครื่องแสดงถึง

การก้าวเข้าสู่วิถีทาง  “ปัจเจกชนนิยม” ของผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ศิลปะอย่างแท้จริง 
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อุปสรรคและการแก้ปัญหาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์มีดังน้ี 

 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินกระบวนการตาม

ขั้นตอน การศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล  สร้างพลังความบันดาลใจ และสมาธิในการสร้างสรรค์ และการ

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทั้งงานทัศนศิลป์ และกวีนิพนธ์อย่างจริงจัง มีระบบ ระเบียบวินัย ในการค้นคว้า สืบ

หาข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายประเภท  เช่น เอกสารข้อมูลภาคทฤษฎีศิลปะ กวีนิพนธ์  ฯลฯ  ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง  

นอกจากต้องมีวินัยในการปฏิบัติงานวิจัยสร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอแล้ว  ที่ส าคัญย่ิงก็คือจะต้องครุ่นคิด 

ทบทวน วิเคราะห์ตรวจสอบ พิจารณาถึงคุณภาพ และคุณค่าของศิลปะ  จากผลงานงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  

เพื่อแลเห็นถึงข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่แน่นอน  จะได้น ามาแก้ไข ปรับปรุง  รูปแบบ เนื้อหา และแนวความคิด  ให้มี

องค์ประกอบศิลปะและมีสุนทรียะ ที่สมบูรณ์ลงตัวอย่างมากที่สุด   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ครั้งต่อไป พอสังเขป มีดังน้ี  

                การวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ครั้งต่อไป  มีการก าหนดกรอบเนื้อหา แนวความคดิ 

และเรื่องราว  ที่จะน ามาสร้างสรรค์รูปแบบ กระบวนแบบ ในงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ให้ชัดเจนแน่นอนใน

แนวใดแนวหนึ่ง  ระหว่าง “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษาแห่งความหมาย(Instrumentalism)”  กับ 

“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism)” ก่อนที่จะด าเนินตามขั้นตอนในการท าวิจัยแบบการสร้างสรรค์

ต่อไป  จนกระทั่งส าเร็จเป็นรูปธรรมแห่งงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ที่สมบูรณ์ 

 

ภาพผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ชุด  “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัม

ถึงพุทธธรรม” 

 
 

รูปที่ 5  ชื่อภาพ จินตภาพจากควอนตมัฟิสิกส์สู่นามรูปมนุษย์  

กลวิธี ปากกาลบค าผิด และสีอะครายลิคบนผ้าใบ ขนาด 60 X 80 เซนติเมตร 
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รูปที่ 6  ชื่อภาพ ปรากฏการณ์แห่งจิตภาวนา กลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบค าผดิ ปากกาเคมี  

สีเทียน Oil Pastel สีน้ ามัน และสีอะครายลิคบนผ้าใบ ขนาด 80x100 เซนติเมตร 

 

 

 
 

รูปที่ 7  ชื่อภาพ ความบันดาลใจจากพุทธธรรมถึงควอนตัมฟิสิกส์สู่ธาตุรู้(จติ) กลวิธี:วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบค าผิด ปากกาเคมี  

ดินสอสี สีเทียน Oil Pastel และสีอะครายลิคบนกระดาษและผ้าใบ ขนาด 80 x100 เซนติเมตร 
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รูปที่ 8  ชื่อภาพ จินตภาพพุทธธรรมถึงควอนตัมฟิสิกส์  

กลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกา ปากกาลบค าผิด ปากกาเคมี สีน้ ามัน  และสีอะครายลิคบนกระดาษ ขนาด 25x45 เซนติเมตร 

 

 
 

รูปที่ 9  ชื่อภาพ ควอนตัมฟิสิกส์ถึงพทุธรรมกลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบค าผดิ ปากกาเคมี และสีอะครายลิค 

บนกระดาษ  ขนาด 65 x160 เซนติเมตร 
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บทคัดย่อ 

เมืองเชียงแสนเป็นพื้นท่ีเมืองโบราณท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้ังในทางโบราณคดี และเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากซากทางโบราณคดี (2552) พบว่า มีจ านวนวัดท้ังท่ีเป็นวัดร้างและวัดท่ีถูกน า

กลับมาบูรณะใช้ใหม่จ านวนท้ังสิ้น 76 แห่งในพื้นท่ีก าแพงเก่าเมืองเชียงแสนซึ่งมีพื้นท่ีท้ังสิ้นประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร 

ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันคือประเด็นทางด้านท่ีดิน เนื่องจากจ านวนของแหล่งโบราณสถานท่ีกระจายตัวอยู่ท่ัวไปใน

เมือง ในพื้นท่ีดินบางส่วนเป็นกรรมสิทธ์ิของกรมธนารักษ์โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล (จ านวนวัดร้างท้ังสิ้น 25 แห่งมีประเด็น

การบุกรุกท่ีดินของชาวชุมชน คิดเป็นร้อยละ 32.89 ของจ านวนหลักฐานทางโบราณคดีในท้ังหมด จากข้อมูลของโครงการบูรณะ

และอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ปี พ.ศ. 2548) และบางส่วนเป็นท่ีดินส่วนบุคคล ซึ่งประเด็นความขัดแย้งในเชิงของ

ท่ีดินนี้เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางโบราณคดีเหล่านั้น ปัจจุบันกรมศิลปากรและเทศบาลต าบล

เวียงเชียงแสน มีนโยบายท่ีจะคลี่คลายประเด็นปัญหาดังกล่าวเพื่อสร้างกระบวนการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานของ

รัฐท่ีเก่ียวข้องหรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพลักดันเข้าสู่การเป็นมรดกโลกในรูปแบบของมรดกท่ียังคงมี

ชีวิต (Living Heritage) การศึกษาในคร้ังนี้จึงมีเป้าหมายในการค้นหาแนวทางการจัดการร่วมกันดังกล่าวระหว่างองค์กรท่ี

เก่ียวข้องและชุมชนท่ีมีผลกระทบ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป กรอบแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข้องกับ

การศึกษาในครั้งนี้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 4แนวคิดและวรรณกรรมหลักคือ แนวคิดการอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ 

พัฒนาการแนวคิดและการปฏิบัติในการอนุรักษ์ของประเทศไทย แนวคิดอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ และแนวคิดเก่ียวกับการมี

ส่วนร่วมของชุมชนวิธีการศึกษาใช้วิธีการส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร การลงภาคสนาม การ

สัมภาษณ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังของ

การศึกษาครั้งนี้มีด้วยกันท้ังหมด 4 ข้อหลักๆคือ 1.เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีในพื้นท่ี

เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน องค์กรชุมชน ประชาชนพื้นท่ี และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ2.เพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีทางโบราณคดีในเมืองเชียงแสนท้ังสิ้น 76 แห่งผ่านการมีส่วน

ร่วมของประชาชน3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลไกของท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พื้นท่ี

ทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน 4.เพื่อจัดกระบวนการให้เกิดการคลี่คลายประเด็นข้อติดขัดทางด้านกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในบริเวณพื้นท่ีทางโบราณคดีต่างๆในเมืองผลของการศึกษาในครั้งนี้จะมีท้ังแนวทางการอนุรักษ์และ

พัฒนาของเมืองในภาพรวม รวมถึงการยกตัวอย่างแนวทางการจัดการพื้นท่ีโบราณสถานในเขตเมืองเชียงแสน เพื่อท่ีจะเป็น

แนวทางเบ้ืองต้นในการขยับกระบวนการมีส่วนร่วมและช่วยท าให้ทุกภาคส่วนเห็นภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเกิดการ

ขับเคลื่อนต่อไปในปัจจุบันและอนาคต 

ค าส าคัญ: มรดกท่ียังคงมีชีวิต 
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Abstract 

Cheingsan is an ancient city with historic and archaeological documents. According to archaeological remains 

(2552 BE), there were 76 temples, both the abandoned and renovated ones within approximately 2.5 square kilometres. A 

main project issue was land ownership. Most part of the land was owned by Treasury Department with Fine Art Department’s 

responsibility. (There were 25 cases of squatted land by local people, or about 32.89 Percent of archaeological documents 

quoted in The Renovation and Preservation of Cheingsan city year 2548 BE.) Some part of land was owned by private. The 

land issue was one of the main obstacles in archaeological preservation and management. The Fine Art Department and 

Cheingsan Sub-district municipality had a policy to dissolve the problem by supporting a collaborative process among 

communities, public organizations and civil society organizations. It was believed that this strategy would generate the World 

heritage in a form of ‘Living Heritage’. This project aimed to fine out a guideline of collaborative management among 

stakeholders and relevant groups for a sustainable development goal. Theoretical framework composed of 4 main topics as 

1) International Preservation Principles, 2) Development of Preservation Principles and Practices in Thailand, 3) 

Archaeological City Preservation, and 4) People participation. Study methodology were site survey, document accumulation 

and analysis, interviewing and people participation process. Project objectives were 1) proposing a guideline of cultural and 

archaeological heritage management in Chiengsan city, collaboratively with Fine Art Department, civil society organizations, 

local people and relevant agencies, 2) providing a master plan of archaeological Chiengsan city with people participation 

process, 3) promoting a participatory process among the stakeholders and 4) mitigating the land ownership issue, particularly 

the archaeological sites. The project results were the preservation and development guideline of the city, including a pilot 

project in order to build up a participatory process and make the guideline more realistic. 

Keyword: Living Heritage 
 

บทน า 

แนวคิดของการอนุรักษ์มรดกที่ยังคงมีชีวิต (Living Heritage) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจาก

การน าเสนอของ UNESCO ในปี ค.ศ. 2003 เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) (ปิ่นรัตฎ์, 2552) 

ซึ่งเนื้อหาในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงการให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์

กันระหว่างมรดกที่จับต้องได้และไม่ได้ (Tangible and Intangible Heritage) เข้าหากัน จากแนวคิด

ดังกล่าวท าให้ศาสตร์ของการอนุรักษ์โดยเฉพาะพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณดีได้หันกลับมาให้

ความส าคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนและการอยู่อาศัยร่วมกันกับมรดกที่เป็นกายภาพเหล่านั้นมากย่ิงขึ้น 

หากกล่าวถึงเมืองเชียงแสนเป็นพื้นที่เมืองโบราณที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในทาง

โบราณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากซากทางโบราณคดี (2552) พบว่า 

มีจ านวนวัดทั้งที่เป็นวัดร้างและวัดที่ถูกน ากลับมาบูรณะใช้ใหม่จ านวนทั้งส้ิน 76 แห่งในพื้นที่ก าแพงเก่า

เมืองเชียงแสนซึ่งมีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร นั่นหมายความว่า ใน 1 ตารางกิโลเมตรของ

พื้นที่ด้านในก าแพงเมืองเชียงแสนจะพบซากวัดทางโบราณคดีท้ังส้ิน 30.4 แห่ง 

 หนึ่งในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือประเด็นทางด้านที่ดิน เนื่องจากจ านวนของแหล่ง

โบราณสถานที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมือง ในพื้นที่ดินบางส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์โดยมีกรม

ศิลปากรเป็นผู้ดูแล (จ านวนวัดร้างทั้งส้ิน 25 แห่งมีประเด็นการบุกรุกที่ดินของชาวชุมชน คิดเป็นร้อยละ 

32.89 ของจ านวนหลักฐานทางโบราณคดีในทั้งหมด จากข้อมูลของโครงการบูรณะและอนุรักษ์เมือง
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ประวัติศาสตร์เชียงแสน ปี พ.ศ. 2548) และบางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคล ซึ่งประเด็นความขัดแย้งในเชิง

ของที่ดินนี้เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของการจัดการมรดกทางโบราณคดีเหล่านั้น 

 ทั้งนี้ทางกรมศิลปากรและเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน มีนโยบายที่จะคล่ีคลายประเด็นปัญหา

ดังกล่าวเพื่อสร้างกระบวนการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรพัฒนา

เอกชนต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพลักดันเข้าสู่การเป็นมรดกโลกในรูปแบบของมรดกที่ยังคงมีชีวิต 

(Living Heritage) โครงการศึกษาในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายในการค้นหาแนวทางการจัดการร่วมกันดังกล่าว

ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสนต่อไปในอนาคต 

จากการศึกษาพบว่าในเขตพื้นที่เมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่โดยรอบมีปัญหาที่นอกเหนือจาก

ปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ในเขตโบราณสถานมากมายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขยายตัวของเมือง

การบุกรุกพื้นที่โบราณสถานการเปิดตลาดการค้าชายแดนนอกจากปัญหาในเมืองเชียงแสนแล้วยังพบว่า

แม่น้ าโขงเกิดการเปล่ียนแปลงของสายน้ าที่เกิดขึ้นจากผลกระทบการระเบิดเกาะแก่งบางส่วนรวมถึงการ

เปิด-ปิดเขื่อนจีนในบางช่วงเพื่อให้เรือสินค้าขนาดใหญ่จากจีนขนสินค้าล่องแม่น้ าโขงมาไทยได้สะดวกซึ่งมี

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์สัตว์น้ าที่หายากค่อยหายไป โดยเฉพาะปลาบึกซึ่งจะพบน้อยจากล าน้ าโขง

ชาวประมงไทยและลาวจับปลาบึกได้น้อยลง และปลาหลายชนิดที่ชาวประมงเคยจับได้ ก็ค่อยๆหายไปจาก

ล าน้ า 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การศึกษาได้ดังนี้ 

1.เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีในพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์

เชียงแสน ร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน องค์กรชุมชน ประชาชนพื้นที่ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

2.เพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางโบราณคดีในเมืองเชียงแสนทั้งส้ิน 76 แห่งผ่านการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลไกของท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนการ

อนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน 

4.เพื่อจัดกระบวนการให้เกิดการคล่ีคลายประเด็นข้อติดขัดทางด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงภายในบริเวณพื้นที่ทางโบราณคดีต่างๆในเมือง 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วิธีการด าเนินการวิจัย 

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 5แนวคิดหลักคือ  

1.แนวคิดการอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ ได้แก่ แนวคิดแบบประเพณี แนวคิดด้านการอนุรักษ์แบบ

ประวัติศาสตร์ แนวคิดบูรณะอย่างเต็มรูปแบบ(Stylistic Restoration) แนวคิดต่อต้านการบูรณะเต็ม

รูปแบบ(Anti-Retoration) แนวคิดอนุรักษ์แบบสากล 

2.การพัฒนาแนวคิดการอนรุักษ์จากกฎบัตรนานาชาติ การเน้นคุณค่าของอาคารและพื้นที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการขยายขอบเขตของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ออกไปครอบคลุม

พื้นที่เมืองและชนบท ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ก าหนดพื้นที่อนุสรณ์ที่ตายแล้ว(Dead Monument)และ

สถานที่ซึ่งยังคงมีชีวิต(Living Monument) 

3.พัฒนาการแนวคิดและการปฏิบัติในการอนุรักษ์ของประเทศไทย  
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4.แนวทางอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์  

5.แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  

นอกจากนี้ยังคงมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนรุักษ์ องค์กรที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ์ โดย

ทั้ง5แนวคิดนี้ได้ถูกน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดหลักของการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์

และพัฒนาชุมชน 

ขอบเขตของพื้นที ่

ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของพื้นที่ศึกษาเฉพาะแต่พื้นที่เขตชั้นในของก าแพงเมืองเชียงแสน ซึ่ง

ครอบคลุมพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร โดย 

 ทิศเหนือ  จดแนวก าแพงเมืองด้านทิศเหนือ 

 ทิศใต ้  จดแนวก าแพงเมืองด้านทิศใต้ 

 ทิศตะวันออก จดแม่น้ าโขง 

           ทิศตะวันตก จดแนวก าแพงเมืองด้านทิศตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงต าแหน่งพื้นที่โครงการและขอบเขตของพื้นที่ศกึษา 

เมืองโบราณเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ที่มา:คณะศึกษาวจิัย) 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.งานส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการส ารวจภาคสนาม 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจภาคสนาม(Visual survey) โดยข้อมูลพื้นฐานหลักที่จะต้องเก็บรวบรวมและส ารวจพื้นที่

ได้แก่ ข้อมูลทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมประเพณีในภาพรวม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

พื้นที่ ผู้คน สภาพแวดล้อมโบราณสถานและเมือง ศักยภาพ ปัญหา ภัยคุกคาม ผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนนโยบายการพัฒนาเมืองตลอดจนกฎหมายต่างๆและแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนในเขตโบราณสถาน 

เครื่องมือและวิธืการที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ได้แก่ การส ารวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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ของพื้นที่(survey analysis)การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา(Swot analysis) การวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้อยู่อาศัย(5W) การวิเคราะห์พื้นที่(Sieve analysis) 

1.3 การสอบถาม และจัดเวทีประชุมหารือเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนจะเน้นการประชุมหารือชุมชนที่มีที่อยู่อาศัย

ซ้อนทับในเขตโบราณสถานทั้ง 25 พท. เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาร่วมกันกับชุมชนที่

เกี่ยวข้อง 

2.เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนในเขตโบราณสถาน “ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

 ส่วนนี้ จะเป็นการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดจากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร การส ารวจภาคสนาม การ

จัดเวทีชุมชน ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะรูปแบบแผนผัง(Master plan)และแนวทางในการอนุรักษ์

(Design Guideline)ผ่านกรอบแนวคิดทั้ง 5 ข้อที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นเป็นหลัก “โดยเน้นกระบวนการมีส่วน

ร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นส าคัญ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนที่และภาพแสดงกายภาพทั่วไปและต าแหน่งโบราณสถาน(วัดเกา่)ในเมืองเชยีงแสน 

(ที่มา:คณะศึกษาวิจัย) 
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รูปที่ 3 แสดงลักษณะของอาคารที่มกีารรุกล้ าเขตโบราณในเขตโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 27 

ที่มา : การส ารวจส่ิงปลูกสร้าง ที่ปลูกในบริเวณโบราณสถานในเมอืงเชยีงแสน 

ต. เวียง อ. เชียงแสน จ.เชียงราย โดยกรมศิลปากร 2548 

10 11 12 

9 8 7 

6 5 4 

3 2 1 

กลุ่มโบราณสถานท่ี1 

กลุ่มโบราณสถานท่ี2 

กลุ่มโบราณสถานท่ี3 

กลุ่มโบราณสถานท่ี5 

กลุ่มโบราณสถานท่ี6 

กลุ่มโบราณสถานท่ี7 

กลุ่มโบราณสถานท่ี8 

กลุ่มโบราณสถานท่ี9 

กลุ่มโบราณสถานท่ี10 

กลุ่มโบราณสถานท่ี11 

กลุ่มโบราณสถานท่ี12 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

กลุ่มโบราณสถานท่ี4 

แนวเขตโบราณสถาน 

วัดเสาจันทร์ 

เนินโบราณสถาน 

แสดงวัดที่มีการใช้งาน 
แสดงวัดที่ไม่มีการใช้งาน 
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ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถก าหนดเป็นผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงแสน 

รวมถึงแนวทางการจัดการพื้นที่โบราณสถาน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

รูปที่ 4 แสดงแนวความคิดของการวางผังแม่บทในการพฒันาเมืองเชียงแสน(ที่มา : คณะศึกษาวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงทัศนียภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่บางส่วนในเขตโบราณสถานให้มีกิจกรรมที่รองรับนกัท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงแนวทางการปรับปรุงพื้นที่โบราณสถานพัฒนาวัดร้างให้มกีารใช้งาน (วัดร้างหมายเลข 27) 

ลานส่งเสริมกิจกรรมา

ด้านการค้าชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ถนนสายหลัก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแนว

ก าแพงเมืองหลัก 

วัดพระ

วัดผ้า

วัด

วัด

ลาน

วัดร้าง

วัด

รองรับบ้านท่ีรุกล้ า

โบราณสถาน 

 

รองรับบ้านท่ีรุกล้ า

โบราณสถาน 

 

วัด

วัด

วัดเ

พื้นที่ก าหนดรูปแบบ

อาคาร 

พื้นที่ก าหนดรูปแบบ

อาคาร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแนว

ก าแพงเมืองหลัก 

พท.โบราณสถานทีเ่สนอแนะให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ 
พท.โบราณสถานทีเ่สนอแนะ
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รูปที่ 7 แสดงแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และรูปแบบอาคารทีอ่ยู่อาศัยในเขตพื้นที่โบราณสถาน(วัดเสาเคียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงทัศนียภาพการจัดสรรพืน้ที่รองรับการพัฒนาดา้นที่อยูอ่าศัยในพื้นที่โรงงานไร่ยาสูบ 

(ที่มา : คณะศึกษาวิจัย) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาทั้งหมดในการศึกษาแนวทางการจัดการโบราณสถานเมืองเชียงแสนผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งจากการศึกษาผ่านเอกสาร การลงภาคสนาม การ

ประสานงานกับทุกภาคีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าไปคลุกคลีชุมชนเพื่อรับรู้ถึงปัญหาในเชิงลึก การจัด

เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น พบว่าแนวทางในการอนุรักษ์ที่ย่ังยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค

ส่วนของเมืองเชียงแสนนั้น กระบวนการท าความเข้าใจที่จะท าให้ทุกภาคส่วนนั้นมองเห็นปัญหาและโอกาส

ในการพัฒนาร่วมกันในช่วงต้นนั้น ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้งานส าเร็จลุล่วงและลดการเกิดปัญหา

ระหว่างการท างานตั้งแต่ต้นจนสุดปลายทาง ส าหรับแนวทางการเสนอแนะรูปแบบของคณะผู้ศึกษานั้นถือ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งอันน้อยนิดที่จะช่วยขยับกระบวนการมีส่วนร่วมและช่วยท าให้ทุกภาคส่วนเห็นภาพที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรมเท่านั้นและรูปแบบการเสนอแนะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นข้อยุติ โดยสรุป

อาจกล่าวได้ว่าความเข้าใจที่ตรงกัน และมองเห็นปัญหาร่วมกันและร่วมกันแก้ รวมถึงกระบวนการมีส่วน

ร่วมที่มีความต่อเนื่อง และการรับฟังความคิดเห็นจากคนส่วนมาก ค านึงถึงประวัติศาสตร์ ทรัพยากร ภูมิ

นิเวศแวดล้อมด้ังเดิมของท้องถิ่น รวมถึงผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป็นส าคัญ การพัฒนานั้นก็น่าจะเกิดความ

สมดุลและยั่งยืนต่อไปอย่างแท้จริงทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความนี้เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัย งานบริการวิชาการท้องถิ่น โดยคณะสถาปัตย์ฯมมส.ภาค

วิชาการออกแบบชุมชนเมือง โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น(เทศบาล) 

หน่วยงานรัฐ(พอช.และกรมศิลปกากร) ร่วมกับสถาบันการศึกษา ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณคณะวิจัย 

ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ประกอบไปด้วย1.ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่(หัวหน้าโครงการ)2.อ.ประสิทธิ์ สว่างศรี(ผู้ร่วม

วิจัยและนักออกแบบชุมชนเมือง) 3.นายไกรอนันต์ สิงห์สีห์(ผู้ช่วยวิจัยและนักออกแบบชุมชนเมือง)เป็นผู้

ร่วมกันท างาน โดยบทความผลงานเชิงสร้างสรรค์สังคมชิ้นนี้จะส าเร็จ ลุล่วงไม่ได้หากขาดค าแนะน าและ

กระตุ้นการท างานของท่าน คณบดีคณะสถาปัตย์ฯมมส.คนปัจจุบัน (ผศ.ดร.พลเดช เชาว์รัตน์) ขอบคุณ

ภาคีทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ชุมชน ชาวบ้าน ที่ช่วยกระตุ้นส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงแสน

แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นก้าวแรกในการท างานต่อไป ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์
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แนวทางการวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัย 

นายชวลิต  ดวงอุทา 

 

APPROACH TO DRAWING IN CONTEMPORARY THAI STYLE 
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Faculty of Architecture: Art and Design: Innovative Media Design 
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บทคัดย่อ 

การ์ตูน ถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลท่ีมีเนื้อหาสนุกสนาน 

คลายเครียด ท่องเท่ียวไปกับผู้วาดจากประสบการณ์ตรง สนุกสนาน เข้าใจง่าย 

องค์ประกอบท่ีแสดงถึง “ความเป็นไทย” และปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับกระบวนการวาดการ์ตูนลักษณะไทย 

โดยปกติจะน าเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ของคนไทย มาวาดในรูปแบบของการ์ตูน ในส่วนของภาพ

และลายเส้น “ความเป็นไทย” ท่ีปรากฎ  ผู้วาดเน้นความสมจริงของภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนไทยและสอดแทรก 

“ความเป็นไทย” ผ่านสัญญะ (Semiotic) เอาไว้ในตัวละคร ฉาก การแต่งกาย อุปกรณ์สิ่งของ  และมีการปรับตัวให้เข้ากับ

ยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบัน 

 การ์ตูนไทยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้  

ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการ์ตูนไทย มีลักษณะการปรับตัวโดยผู้วาดจะน าเรื่องจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้านไทย

เหตุการณ์ท่ีอยู่ในชีวิตประวัน การเมืองในสมัยก่อน 

ช่วงที่ 2 ยุคการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตัวในยุคนี้อยู่ในรูปแบบการน าการ์ตูนญี่ปุ่นมา นักวาด

การ์ตูนในม้ัยนี้เริ่มมีการน ารูปสไตล์การวาดของญี่ปุ่นมาใช้อย่างชัดเจน 

  สู่ช่วงที่ 3 ยุคปัจจุบัน มีการปรับตัวโดยยังคง “ความเป็นไทย”เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วาดส่วนใหญ่ในยุคนี้มี

ความเป็นตัวเองสูง มีวิธีการคิดและวาดออกมาในรูปแบบของตัวเองตามประสบการณ์ท่ีได้รับ จากสื่อต่างๆ และสัมผัส

ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural hybridization) แต่ผู้วาดน าเสนอในรปู

การ์ตูนญี่ปุ่น ภาพลายเส้นให้มีความเป็นสากล (Globalization) 

ค าส าคญั การวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัย สายพนัธ์ุทางวัฒนธรรม (Cultural hybridization)  ความเป็นสากล 

(Globalization) ผ่านสัญญะ (Semiotic) 

 

ABSTRACT 

Comic is intermediary been popular from past to present. That reason have fun, relax with a trip to 

experiences for Cartoonist  . Thai comics is divided into three generation as follows. 

Configuration that reflect "Thai traditional"  Factor and was involved in the process of drawing a Cartoonist 

thailand . Is the story of everyday life, is one of Thailand. The draw in the form of cartoons. In terms of image and 

stripes.  "Thai traditional" depicted the painting emphasizes the realism of the image that is unique to Thailand and 
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cartoon depictions.  "Thai traditional" semiotic took in the scene, character costumes, And are adapted to the modern 

era until the present. 

Generation 1: The first generation of thai comics. Adaptation is brought about by drawing from the 

literature, Folklore Thailand, Politics and Thailand on the lifestyle of the past. 

Generation 2: The second generation of thai comics. Adaptation of this guidelines in the form of Japanese 

comics. Cartoonist has been in great form this style drawing of Japanese used explicitly. 

Generation 3: Present age adaptation. "Thai traditional" had more clear. Most of the paintings in this era, 

there is a higher self,Is there a way to think and to draw out in the form of its own past experiences for Cartoonist. 

The process combines cross-cultural (Cultural hybridization), but presented in a Japanese cartoon. Lines that are 

universal. (Globalization) 

Keywords To draw contemporary thail comic /Cultural hybridization /Globalization/Semiotic 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การ์ตูนไทยลักษณะมีลายเส้นและเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างมาก  จนดูเหมือนว่า

นักเขียนไทย ลอกงานของนักเขียนญี่ปุ่นมา ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ท าให้กลุ่มผู้อ่านเริ่มเบื่อการ์ตูน

ลักษณะนี้ที่ไม่มีความแปลกใหม่จากการ์ตูนญี่ปุ่นที่เคยอ่าน ความสวยงามของลายเส้นก็ยังไม่เท่าการ์ตูน

ญี่ปุ่นอีกด้วย นักเขียนการ์ตูนไทยจึงเริ่มค้นหาแนวทางที่ท าให้ผลงานของตนเองมี  “เอกลักษณ์ ที่ไม่

เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่น และเป็นที่น่าจดจ า 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์โครงสร้างตัวการ์ตูน  โดยศึกษาหลักการเขียนที่ถูก

ต้องการของตัวการ์ตูนลักษณะไทย วิถีความเป็นไทยผ่านตัวการ์ตูน ในความเป็นจริงงานศิลปะได้รับ

อิทธิพลนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่การที่จะพัฒนาและสร้างใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนั้น 

ย่อมต้องใช้เวลา เช่นเดียวกับในอดีตที่ครั้งหนึ่งญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่นิยมลอกเลียนแบบทุกอย่าง  จน

สามารถน าวิธีการลอกเลียนแบบนั้นมาประยุกต์ ปรับปรุง พัฒนาและผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมของ

ตนเองได้ 

แนวทางการวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัยเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์

โครงสร้างตัวการ์ตูน  โดยศึกษาหลักการเขียนที่ถูกต้องการของตัวการ์ตูนลักษณะไทย วิถีความเป็นไทย

ผ่านตัวการ์ตูน โดยจะน าเนื้อเรื่อง ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมาวาดในรูปแบบของการ์ตูน ใน

ส่วนของภาพและลายเส้น “ความเป็นไทย” ที่ปรากฎ คือ ผู้วาดเน้นความสมจริงของภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของการ์ตูนไทยและสอดแทรก “ความเป็นไทย” ผ่านสัญญะ เอาไว้ในตัวละคร ฉาก การแต่งกาย อุปกรณ์

ส่ิงของ ท่ีดัดแปลง ปรับปรุง พัฒนาและผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนเองได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา (Materials and Method) 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบส่ือนวัตกรรม 

703345    Drawing for Animation การวาดเส้นส าหรับภาพเคล่ือนไหว จ านวน 12 คน  

703344    Character Animation Design การออกแบบตัวละครส าหรับภาพเคล่ือนไหว จ านวน 12 คน  

704347    IIIustration Design ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ จ านวน 37 คน  

รวมท้ังส้ิน 3 ห้องเรียน จ านวนทั้งสิ้น 61 คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. หนังสือการ์ตูนไทยและภาพประกอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. แบบประเมินแนวทางการวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับรูปแบบตัวการ์ตูนไทยและภาพประกอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็น 

เอกสารต่างๆ ท่ีมีผู้ได้รวบรวมไว้ 

2. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญในด้านรูปแบบตัวการ์ตูนไทยและภาพประกอบ ว่ามีท่าน

ใดบ้างและอยู่ท่ีไหน 

3. เมื่อได้ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงเดินทางไปสัมภาษณ์ 

4. ศึกษาและสังเกตแบบมีส่วนร่วม )Participant Observation) การพูดคุยสอบถาม 

5. ถอดเทปสัมภาษณ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากได้ข้อมูลมาในแต่ละครั้งแล้วตรวจสอบ 

ข้อมูลนั้นว่าครบถ้วนเพียงใด ถ้ายังไม่ครบถ้วน ก็ย้อนกลับไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีก 

6. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ เนื้อหา ประเด็นและขอบเขต 

ของการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

7. น าข้อมลูที่ได้มาวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัย 

8. น าการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัยที่วาดเสร็จไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบตัวการ์ตูนพื้นฐานแล้วน ามา 

ปรับปรุงแก้ไข 

9. น าการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัยไปทดลองกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อวัดความพึงพอใจและข้อมูล 

ความคิดเห็นในด้านรูปแบบ 

10. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ 

สรุป เนื้อหาและประเด็นต่างๆ โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 

ผลการศึกษา (Results) 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบการ์ตูนไทยและภาพประกอบตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน โดยได้ศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญและ

การศึกษาเชิงเอกสารที่ เกี่ยวข้องท าให้ได้แนวทางการวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัยตัวการ์ตูนพื้นฐานนั้นๆ 

โดยจะสามารถ ตรวจสอบได้จากค าตอบที่ได้รับจากแบบวัดความพึงพอใจ ในส่วนของเหตุผลที่พึงพอใจใน
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รูปแบบตัวการ์ตูน พื้นฐานนั้นๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเหตุผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบตัวการ์ตูน

ไทยร่วมสมัย จะเน้นความสมจริงของภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนไทยและสอดแทรก “ความเป็นไทย” 

ผ่านสัญญะ และแทรกเอาไว้ในตัวละคร ฉาก การแต่งกาย อุปกรณ์สิ่งของ ที่ดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย 

แนวทางการวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัย มีการปรับตัวในโดยยังคง “ความเป็นไทย”เริ่มชัดเจน

มากย่ิงขึ้น ผู้วาดส่วนใหญ่ในยุคนี้มีความเป็นตัวเองสูง มีวิธีการคิดและวาดออกมาในรูปแบบของตัวเองตาม

ประสบการณ์ที่ได้รับ จากส่ือต่างๆ และสัมผัสด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทาง

วัฒนธรรม (Cultural hybridization) แต่ผู้ เสนอในรูปการ์ตูนญี่ปุ่น ภาพลายเส้นให้มีความเป็นสากล 

(Globalization) 
 

 
ภาพต้นแบบ 

 
 

ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการ์ตูนไทย มีลักษณะการปรับตัวโดยผู้วาดจะน าเรื่องจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้านไทย 

เหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตประวัน การเมือง ในสมัยก่อน 
 

 

 
ช่วงที่ 2 ยุคการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตัวในยุคนี้อยู่ในรูปแบบการน าการ์ตูนญี่ปุ่นมา นักวาดการ์ตูนในมั้ยนี้เริ่มมี

การน ารูปสไตล์การวาดของญี่ปุ่นมาใช้อย่างชัดเจน 
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ช่วงที่ 3 ยุคปัจจุบัน มีการปรับตัวในโดยยังคง “ความเป็นไทย”เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วาดส่วนใหญ่ในยุคนี้มีความเป็นตัวเองสูง 

มีวิธีการคิดและวาดออกมาในรปูแบบของตัวเองตามประสบการณ์ที่ได้รับ จากส่ือต่างๆ และสัมผัสด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการผสมผสาน

ข้ามสายพันธ์ุทางวัฒนธรรม (Cultural hybridization) แต่ผู้เสนอในรูปการ์ตูนญี่ปุ่น ภาพลายเส้นให้มีความเป็นสากล (Globalization) 
 

 
ภาพต้นแบบ 

 
ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการ์ตูนไทย มีลักษณะการปรับตัวโดยผู้วาดจะน าเรื่องจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้านไทย 

เหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตประวัน การเมือง ในสมัยก่อน 
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ช่วงที่ 2 ยุคการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตัวในยุคนี้อยู่ในรูปแบบการน าการ์ตูนญี่ปุ่นมา นักวาดการ์ตูนในมั้ยนี้เริ่มมี

การน ารูปสไตล์การวาดของญี่ปุ่นมาใช้อย่างชัดเจน 
 

 

 
 

ช่วงที่ 3 ยุคปัจจุบัน มีการปรับตัวในโดยยังคง “ความเป็นไทย”เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วาดส่วนใหญ่ในยุคนี้มีความเป็นตัวเองสูง 

มีวิธีการคิดและวาดออกมาในรปูแบบของตัวเองตามประสบการณ์ที่ได้รับ จากส่ือต่างๆ และสัมผัสด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการผสมผสาน

ข้ามสายพันธ์ุทางวัฒนธรรม (Cultural hybridization) แต่ผู้เสนอในรูปการ์ตูนญี่ปุ่น ภาพลายเส้นให้มีความเป็นสากล (Globalization) 
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ภาพต้นแบบ 

 
 

ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการ์ตูนไทย มีลักษณะการปรับตัวโดยผู้วาดจะน าเรื่องจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้านไทย 

เหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตประวัน การเมือง ในสมัยก่อน 

 

 

 

 

 
 

ช่วงที่ 2 ยุคการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตัวในยุคนี้อยู่ในรูปแบบการน าการ์ตูนญี่ปุ่นมา นักวาดการ์ตูนในสมัยนี้เริ่ม

มีการน ารูปสไตล์การวาดของญี่ปุ่นมาใช้อย่างชัดเจน 
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ช่วงที่ 3 ยุคปัจจุบัน มีการปรับตัวในโดยยังคง “ความเป็นไทย”เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วาดส่วนใหญ่ในยุคนี้มีความเป็นตัวเองสูง 

มีวิธีการคิดและวาดออกมาในรปูแบบของตัวเองตามประสบการณ์ที่ได้รับ จากส่ือต่างๆ และสัมผัสด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการผสมผสาน

ข้ามสายพันธ์ุทางวัฒนธรรม (Cultural hybridization) แต่ผู้เสนอในรูปการ์ตูนญี่ปุ่น ภาพลายเส้นให้มีความเป็นสากล (Globalization) 

 

 
ภาพต้นแบบ 

 
 

ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการ์ตูนไทย มีลักษณะการปรับตัวโดยผู้วาดจะน าเรื่องจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้านไทย 

เหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตประวัน การเมือง ในสมัยก่อน 
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ช่วงที่ 2 ยุคการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตัวในยุคนี้อยู่ในรูปแบบการน าการ์ตูนญี่ปุ่นมา นักวาดการ์ตูนในมั้ยนี้เริ่มมี

การน ารูปสไตล์การวาดของญี่ปุ่นมาใช้อย่างชัดเจน 
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ช่วงที่ 3 ยุคปัจจุบัน มีการปรับตัวในโดยยังคง “ความเป็นไทย”เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วาดส่วนใหญ่ในยุคนี้มีความเป็นตัวเองสูง 

มีวิธีการคิดและวาดออกมาในรปูแบบของตัวเองตามประสบการณ์ที่ได้รับ จากส่ือต่างๆ และสัมผัสด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการผสมผสาน

ข้ามสายพันธ์ุทางวัฒนธรรม (Cultural hybridization) แต่ผู้เสนอในรูปการ์ตูนญี่ปุ่น ภาพลายเส้นให้มีความเป็นสากล (Globalization) 

 

สรุปผลการวิจัย 

องค์ประกอบที่แสดงถึง “ความเป็นไทย” และปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการวาดการ์ตูน

ลักษณะไทย โดยปกติจะน าเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ของคนไทย มาวาดในรูปแบบ

ของการ์ตูน ในส่วนของภาพและลายเส้น “ความเป็นไทย” ที่ปรากฎ  ผู้วาดเน้นความสมจริงของภาพซึ่ง

เป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนไทยและสอดแทรก “ความเป็นไทย” ผ่านสัญญะ (Semiotic) เอาไว้ในตัวละคร 

ฉาก การแต่งกาย อุปกรณ์สิ่งของ  และมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบัน 
 

เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

กช ช่วงชูวงศ์ .วาดการ์ตูนคอมมิกซ์ Comicker. กรุงเทพ : วาดศิลป์, 2546. 

 ประดับ มะณีแสง  .Digital Painting วาดภาพระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพ : ด่านสุทธาการพิมพ์ 

 ,2549. 

นับทอง  ทองใบ .ฉีกขนบแอนิเมชั่น เอกลักษณ์ของ ฮายาโอะ มิยาซากิ นักฝันแห่งตะวันออก. กรุงเทพฯ 

 : มูลนิธิเด็ก, 2550.  



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2045 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

จารุณี สุขชัย  .) 2550  .(มิติ "ความเป็นไทย "ในหนังสือการ์ตูนไทย.วิทยานิพนธ์ นศ.ม) .นิเทศศาสตร

 พัฒนาการ  .(กรุงเทพฯ :บัณทิตวิทยาลัย จุาาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .อาจารย์ที่ปรึกษา:อาจารย์ 

 กาญจนา แก้วเทพ 

ชาญศักดิ์ พบลาภ).2556  (การศึกษารูปแบบตัวการ์ตูนแบบพื้นฐานญี่ปุน่และแบบพื้นฐานอเ มริกา เพื่อ

 การออกแบบหนังสือประกอบการเรียน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

Hikaru Hayashi. How to draw Sketching Manga Style. Issue 2, 2006 

Hikaru Hayashi. How to draw Sketching Manga Style. Issue 3, 2007 

Hikaru Hayashi. How to draw Sketching Manga Style. Issue 4, 2008 

Tadashi Ozawa. How to draw Anime&Game Characters. Issue 2, 1999 

Tadashi Ozawa. How to draw Anime&Game Characters. Issue 4, 2001 

 

ภาษาอังกฤษ 

Basheer, ImagineFX How to Draw and Paint  Anatomy. Hong Kong.  

   Published and Distributed in 2013. 

Basheer, ImagineFX Sketchbook. Hong Kong .Published and Distributed in 2013. 

Brigitte Koyama-Richard,One thousand years of Manga. Published: 2007. 

Flammarion, Paris : Language: English 

Dan Mazur &  Alexander danner, Comics A global history,1968 to the present, 

               Printed and bound in China by Everbest printing Co.Ltd. 2014 

Miho Hasegawa, HOW TO DRAW MANGA: BASIC SCALE REFERENCE BOOK FOR  

CHARACTERS & OBJECTS & PUBLIC SPACES. Singapore. Universal Publishing 2012. 

Paul Wells, Joanna Quinn, Basics Animation 03: Drawing for Animation,Production by  

AVA Book Production Pte. Ltd, Singapore 2009. 

Sonia Leong,The Complete Guide to Drawing Manga for beginners up,  

every thing  you need to know. Singapore. Page One Publishing 2013  
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บ้านพักตากอากาศ The Six Points 

กรธิชา อุ่นไพร 

 

The Six Points Weekend House 

Kornticha Oonprai 

 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Faculty of Architecture, Naresuan University, Muang, Phitsanulok, Thailand, 65000   

Corresponding author E-mail address: korntichao@gmail.com  

 

บทคัดย่อ 

บ้านพักตากอากาศ The Six Points ออกแบบโดย ฟ้าประทาน บัวอ่อน และ กรธิชา อุ่นไพร ตั้งอยู่ท่ี อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา พื้นท่ีใช้สอย 500 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2556 จากโจทยท่ี์ได้รับจากลูกค้าต้องการให้ 

The Six Points เป็นบ้านพักตากอากาศ 2 ชั้น ประกอบด้วย พื้นท่ีพักผ่อน ห้องนอน และพื้นท่ีสันทนาการส าหรับการ

พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ ด้วยความสวยงามของบริบทโดยรอบ มีมุมมองท่ีกว้าง (Panoramic view) รายล้อมด้วยป่าสัก 

ไร่ข้าวโพด และทิวทัศน์ของเขาใหญ่ เจ้าของบ้านจึงอยากให้ตัวบ้านมีมุมมองท่ีหลากหลาย ก่อนก าหนดแนวความคิดได้

ท าการศึกษาถึงกระบวนการในการออกแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นท่ีใช้สอย 

และการวิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ แล้วสถาปนิกจึงก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ โดยการจัดวางต าแหน่งของตัว

อาคารในแต่ละพื้นท่ีให้เปิดออกสู่ทิวทัศน์โดยรอบในหลายทิศทาง เพื่อให้ได้มุมมองท่ีหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของ

แต่ละพื้นท่ีใช้สอย ในส่วนของตัวอาคารใช้สีขาวและเทา โดยมีรูปทรงที่แตกต่างกันเล็กน้อย วางทับซ้อนกันอยู่บนเนินดิน

ท่ีมีความสูงประมาณ 3 เมตร เสมือนว่าอาคารเป็นประติมากรรมชิ้นเล็กท่ีถูกจัดวางบนพรมธรรมชาติสีเขียวผืนใหญ่ มีวิว

ของเขาใหญ่เป็นฉากหลัง ส่วนพักผ่อนของตัวบ้าน เป็นอาคารชั้นเดียว วางขนานยาวไปกับพื้นท่ี ออกแบบให้ฝ้าเพดานสูง

กว่าอาคารพักอาศัย ท่ัวไป และมีประตูบานเลื่อนเต็มพื้นท่ี เพื่อให้ส่วนนี้ดูสูงโปร่งเห็นวิวได้กว้างโดยไม่มีอะไรมาบดบัง 

ส่วนทึบ (Solid) ของอาคารท าหน้าท่ีป้องกัน ความร้อนและช่องเปิด (Void) กระจกใสท าหน้าท่ีในการเชื่อมต่อ

ปฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ีภายในสู่ภายนอก เม่ือมองผ่านช่องหน้าต่างจากพื้นท่ีภายใน เสมือนเปลี่ยนทิวทัศน์ให้เป็นภาพศิลปะ 

สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ท่ีว่างตรงกลางอาคารนอกจาก จะใช้เป็นพื้นท่ี

พักผ่อนแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆของตัวบ้านเข้าด้วยกันในแนวราบ อีกท้ังยังมีบันไดภายนอกอาคาร ท่ีท า

หน้าท่ี เชื่อมความสัมพันธ์ในแนวตั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกันในทุกกิจกรรมของบ้าน  เจ้าของบ้านได้กล่าวกับ

ผู้ออกแบบหลังจากเข้าอยู่ท่ีบ้านหลังนี้ว่า “ชอบบ้านหลังนี้มาก อยู่สบาย อยู่แล้วมีความสุข มันได้พักผ่อนจริงๆ ในทุก

วันหยุดหากไม่มีธุระอะไรต้องท า The Six Points เป็นจุดหมายเดียวที่จะไป”  

ค าส าคัญ  บ้านพักตากอากาศ สถาปัตยกรรม มุมมองท่ีหลากหลาย The Six Points 

 

ABSTRACT 

Designed by Faprathan Bua-on And Kornticha Oonprai, the Six Points, a residence located in Pakchong 

District, Nakornrajchasrima, has the area of 500 m2. Its construction was completed in 2013. Based on the owner’s 

requirements, this two-storey residential project consists of living area, bedrooms, and recreation area as the resting 

place during holidays. Due to the breathtaking scenery’s of the surrounding areas, which contain the panoramic 

views of teak forests, maize fields, and Khao Yai, the owners made a request for a variety of viewpoints from their 

residence. User analysis, functional relationship analysis, and site analysis was undertaken as a part of design process 
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to conceptualize the architectural design of the residence. The architects then had the idea to project the building 

towards its landscape in different directions in order to obtain different viewpoints and create unique characteristics 

for each area. Dominated by white and grey facades, the residence was configured from a slightly different forms 

overlapping on the hill with the height of about 3 m. It therefore looks like a small sculpture on the large green 

carpet of nature with Khao Yai as the background. The one-story living area was designed to be parallel to the site 

and have higher ceiling than the average house. With floor-to-ceiling sliding doors, this living area opens to the 

views outside without any obstruction. The opaque walls prevent heat entering the residence and the transparent 

opening functions as the linkage between indoor and outdoor spaces. The viewer from inside the residence can enjoy 

the natural views by looking through the windows acting as the painting frame. This reflects a straightforward 

relationship between diverse components. The atrium of the project can be used for resting and it horizontally unites 

all other areas. In addition, the exterior staircase is the major component vertically uniting all activities. The owners 

expressed they feeling to the architects after they moved in as follows; “I like this house very much. Living here is 

so comfortable and enjoyable. I can really take a rest here. When I have holidays and have nothing to do, the Six 

Points is the only destination to go”. 

Keyword: Weekend House, Architecture, Variety of Viewpoints, The Six Points 

 

บทน า 

เนื่องจากเจ้าของบ้านมีผืนที่ดินเปล่า ขนาด 17 ไร่ 62 ตารางวา (แต่ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างตัว

บ้านประมาณ 3 ไร่) อยู่ท่ีเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงอยากมีบ้านพักตากอากาศเอาไว้ส าหรับเดินทาง

มาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะเขาใหญ่มีสภาพอากาศดีเกือบตลอดทั้งปีและใช้เวลาในการเดินทาง

ไม่มากนัก  

โดยที่ดินผืนนี้มีบริบทรอบข้าง (Neighborhood Context) ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม 

ทั้งแนวต้นสักที่อยู่ทางทิศตะวันออกเรื่อยไปจนถึงทิศเหนือ ไร่ข้าวโพดอยู่ทางทิศใต้ และมีทิวเขาเป็นฉาก

หลัง (Natural Physical Features) ถนนหน้าโครงการเป็นทิศตะวันตกซึ่งไม่มีมุมมองที่ดีนัก ลักษณะของ

พื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการนั้นเป็นเนินดิน (Contour) ที่มีความสูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งเนินดินดังกล่าวเกิด

จากการขุดบ่อทางด้านหลังของผืนที่ดินและน ามาถม เพื่อให้เกิดเป็นเนินดินขึ้น นับว่าที่ต้ังโครงการมีความ

เหมาะสมค่อนข้างมากส าหรับก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ 

ผู้ออกแบบจึงมีแนวความคิดในการวางตัวอาคารให้เปิดมุมมองออกสู่ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ ทั้งหมด 6 

มุมมองด้วยกัน และมีพื้นที่ส่วนกลางบ้านเป็นสนามหญ้า เพื่อใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว  

 ในส่วนของพื้นที่ใช้สอย นอกจากความต้องการพื้นฐานที่บ้านพักอาศัยทั่วไปต้องการ ซ่ึงได้แก่ 

ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ า และห้อง

เก็บของแล้ว เจ้าของบ้านยังต้องการพื้นที่พิเศษในการพบปะสังสรรค์ที่มีความหลากหลาย และสัมผัสกับ

ธรรมชาติโดยรอบได้มากขึ้น เนื่องจากที่ตั้งมีทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม จึงออกแบบให้มีทั้งพื้นที่สวน ชาน 

ระเบียง และดาดฟ้า เพื่อใช้ท ากิจกรรมดังกล่าว และรองรับแขกได้อย่างเพียงพอ พื้นที่ใช้สอยรวมของบ้าน

ประมาณ 500  ตารางเมตร 
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รูปที่ 2 แสดงบริบทโดยรอบที่ตั้งโครงการเป็นไร่ข้าวโพดอยู่ทางทิศใต้และมี

ทิวเขาเป็นฉากหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระเบียบวิธีทีใ่ช้ในการท างาน 

 ขั้นตอนในการท างานเป็นไปตามกระบวนการในการออกแบบ (Design Process) ซึ่งประกอบไปด้วย การ

วิเคราะห์ผู้ใช้สอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ แนวความคิดในการ

ออกแบบ การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม และผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์ (ผลงานการออกแบบ

สถาปัตยกรรม) 

 

การวิเคราะห์ผู้ใชส้อย (User Analysis)  

ความต้องการเริ่มแรกของเจ้าของบ้านนอกจากองค์ประกอบพื้นฐานของบ้านพักอาศัยทั่วไปแล้ว พื้นที่

สันทนาการ ส าหรับการพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ ที่ใช้ในการพบปะสังสรรค์ คือพื้นที่ที่ต้องการมากเป็นพิเศษ

อยากให้มีทั้งในและนอก อาคาร ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 ของตัวบ้าน เพื่อให้มีมุมมองและบรรยากาศที่แตกต่างกัน

ออกไป เพราะคาดว่าจะมีญาติและ เพื่อนๆ แวะมาพบปะสังสรรค์และพักผ่อนด้วยบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังอยาก

ให้ห้องต่างๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม ภายนอกให้ได้มากที่สุด ส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาของบ้านนั้น

อยากได้บ้านที่เป็นเหมือนงานศิลปะไม่ซ้ าใคร เมื่อทราบถึงความต้องการหลักของเจ้าของบ้านแล้ว ผู้ออกแบบจงึ

น าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ในเรื่องความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยต่อไป 

 

การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย (Functional Relationship) 

ในเรื่องความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆนั้นก็เหมือนกับบ้านพักอาศัยทั่วไป แต่จะเน้นมุมมอง

ที่ดี สัมผัสธรรมชาติและบริบทโดยรอบให้มากแม้กระทั่งห้องน้ า รวมทั้งทางสัญจร (Circulation) ที่เชื่อมระหว่าง

พื้นที่ใช้สอย ในส่วนต่างๆ ก็ถูกยืดตัวยาวออกไปมากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในเมือง ทางสัญจรส่วนใหญ่เสมือนว่าอยู่

ภายนอกอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ สัมผัสและรู้สึก (Sensory) ได้ถึงความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบที่เปล่ียนไป

แต่ละช่วงเวลาแต่ละฤดูกาล 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงบริบทโดยรอบที่ตั้งโครงการเป็นแนวต้นสักอยู่

ทางทิศตะวันออกเรือ่ยไปจนถึงทิศเหนือ 
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รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์เบื้องต้นของพื้นที่ใช้สอยต่างๆ 

 

การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) 

สภาพภู มิ อ า ก าศ  (Climate) โ ดยทั่ ว ไปขอ ง เ ข า ใหญ่ เ ป็ น แบบ เมื อ ง ร้ อน เฉพาะฤดู  

(Tropical Savannah Climate) จากการศึกษาข้อมูลสถิติอากาศในคาบ  30 ปี (พ .ศ .2514-2543) 

สามารถสรุปสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการได้ดังนี้ 

o อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิเฉล่ียมีค่าระหว่าง 23.1-30.1 องศาเซลเซียส และค่า

ความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปีมีค่าระหว่าง 60-82% จากค่า อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ดังกล่าวจะ

เห็นว่าสภาพอากาศโดยรวมของเขาใหญ่อยู่นอกขอบเขตสภาวะน่าสบาย (Comfort zone) ของเมืองไทยเพียง

เล็กน้อย โดยขอบเขตของเขตสบายจะอยู่ที่อุณหภูมิ 22-29 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 20-75% 

(มาลินี ศรีสุวรรณ: 2543) ลักษณะสภาพภูมิอากาศดังกล่าวท าให้บริเวณเขาใหญ่มีอากาศเย็นสบายและชุ่มชื้น 

เนื่องจากไอน้ าจากเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่ตลอดปี ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม 

o ปริมาณน้้าฝน โดยปกติฝนจะตกมากที่สุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน บริเวณ

ด้านทิศใต้ของ เขาเขียว และน้อยสุดบริเวณพื้นที่ด้านล่างสุดของทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ช่วงเดือน

ธันวาคม 

o ทิศทางและความเร็วลม จากข้อมูลการวิเคราะห์ลมในรอบ 30 ปี ลมมรสุมที่พัดผ่านแบ่งออกเป็น 2 

ช่วง คือช่วงฤดูร้อนและฝนจะมีฝนตกชุก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงฤดูหนาว โดยแบ่งได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

          ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวกว่าในที่อื่น แต่ท่ีเขาสูงบน

เขาใหญ่อากาศก็ยังเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน  

          ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เป็นช่วงหนึ่งของปีที่สภาพบนเขาใหญ่ชุ่มฉ่ า ความเร็วลม

เฉล่ียมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0-2.7 นอต ลมพัดแรงที่สุดในรอบเดือนที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 58 นอต ในช่วงเดือน

มิถุนายน  

          ฤดูหนาว  อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เขาใหญ่จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะ
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ในช่วงกลางคืน จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การพักผ่อนมากที่สุด ท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณนักท่องเที่ยว

มากที่สุด 

(ที่มา:  http://www.khaoyaizone.com เข้าถึงข้อมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559)  

ในส่วนของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man Made Features) รอบที่ตั้งมีบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น 

อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนด้านหน้าโครงการจ านวน 4 หลัง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบและการอยู่อาศัย 

เนื่องจากตัวอาคารถอยร่นเข้ามาจากถนนหลายสิบเมตร และมีแนวต้นไม้ป้องกันฝุ่นควันและเสียง โดยถนน

หน้าโครงการ (Circulation) กว้างประมาณ 6 เมตร เป็นเส้นทางที่แยกมาจาก ถนน โยธาธิการ3052 ที่เชื่อม

ระหว่างเขาใหญ่และวังน้ าเขียว  

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 4 แสดงบริบทโดยรอบที่ตั้งโครงการ 

   ทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น  

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ 

ด้วยความสวยงามของบริบทโดยรอบ มีมุมมองที่กว้าง (Panoramic View) รายล้อมด้วยป่าสัก ไร่

ข้าวโพด และ ทิวทัศน์ของเขาใหญ่ จึงมีแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Conceptual Design) บ้านพัก

ตากอากาศหลังนี้ คืออยากให้ ตัวบ้านมีมุมมองที่หลากหลาย สัมผัสและรับรู้ได้ถึงการพักผ่อน ดังนั้น

ผู้ออกแบบจึงแยกตัวอาคารเป็น 6 ก้อน และจัดวางผังรวมถึงต าแหน่งของตัวอาคารในแต่ละก้อนเปิดออก

สู่ทิวทัศน์โดยรอบทั้งหมด 6 ทิศทางด้วยกัน เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ใช้สอย และยังเกิดพื้นที่ตรงกลางบ้านระหว่างก้อนอาคารทั้ง 6 เพื่อใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ

ครอบครัวและยังมีความเป็นส่วนตัวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงแนวความคิดในการออกแบบเป็นภาษาภาพ (Diagram) 
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ในส่วนของตัวอาคารได้น าหลักการจัดองค์ประกอบมาใช้ในหลายๆส่วน ได้แก่ 

o รูปทรง (Form)  

แนวความคิดเรื่องรูปทรงที่เกิดขึ้น คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างตัวอาคารกับธรรมชาติ ซึ่งจะ

ประกอบด้วย องค์ประกอบที่จ าเป็น มีการประสานกันทั้งภายในและภายนอก (Inside out Outside in) 

โดยค านึงถึงขนาดส่วน (Scale) และสัดส่วน (Proportion) ที่สัมพันธ์กัน การแยกก้อนอาคาร (Mass) ออก

จากกันท าให้ขนาดของอาคารเล็กลง รูปทรงอาคารเป็นกล่องเรียบๆ สามารถแทรกตัวไปตามธรรมชาติที่

งดงามโดยรอบได้อย่างไม่ขัดเขิน และมีความสูงไม่มากไปกว่ายอดต้นสักที่รายล้อมอยู่ เมื่อจัดรวมอยู่ใน

พื้นที่เดียวกันจะเกิดความรู้สึกว่าองค์ประกอบทั้งหมดไปด้วยกันได้ดี  รวมทั้งทิศทางของการจัดวาง 

(Placement) องค์ประกอบต่างๆ เพื่อเน้น  (Emphasis) ไปยังจุดส าคัญ และสร้างความโดดเด่น 

(Isolation) ด้วยการครองต าแหน่งที่เด่นชัด เพื่อดึงดูดสายตา ซึ่งน ามาใช้ในส่วนของห้องนอนหลักที่อยู่ชั้น

สอง โดยการย่ืนตัวอาคารออก มาจากอาคารชั้นล่าง เพื่อเพิ่มมิติความงาม ท าให้รู้สึกเบาลอยและโดดเด่น

แตกต่างจากตัวอาคารส่วนอื่นๆ ที่ดูนิ่งสงบ แต่ก็ไม่สร้าง ความส าคัญจนกระทั่งดูแปลกปลอมไปจากส่วน

อื่นๆ จนท าให้ขาดเอกภาพ 

นอกจากนี้ยังน าความซ้ า (Repetition) มาใช้ในงานโดยใช้ส่วนประกอบต่างๆ ซ้ าๆ ในส่วน

ห้องนอนทั้ง 3 ห้อง เพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องอย่างมั่นคง แต่บางครั้งการออกแบบที่มีความซ้ านั้นจะน่า

เบื่อ การแปรเปลี่ยน (Variation) จะช่วยให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้น ได้แก่ การเปล่ียนขนาด รูปร่าง แต่เป็นการ

เปลี่ยนเพียงเล็กน้อยที่ยังคงความเหมือนโดยรวมไว้ ยังคงใช้วัสดุเดิม แค่วางในทิศทางต่างกัน การเปล่ียน

สี มีอิทธิพลมากในการท าให้ความซ้ าแปรเปล่ียน ซึ่งรูปทรงอาคารต่างกัน แต่ใช้สีเดียวกันก็จะดูมีความ

ต่อเนื่อง และน ามาใช้ร่วมกับจังหวะ (Rhythm) โดยการเว้นที่ว่างของอาคารแต่ละก้อนท าให้เกิดจังหวะ ซึ่ง

จังหวะท่ีแสดงอยู่ภายนอกอาคารยังสามารถสะท้อนไปถึงภายในได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ภาพสามมิติแสดงรูปทรงอาคารที่เกดิขึ้นจากการน าเอาหลักการจัดองค์ประกอบมาใช้ในการออกแบบ 

 

o การออกแบบภายใน (Interior Space)  

แนวความคิดในการออกแบบภายในในภาพรวมจะใช้สี (Color) เดียวกันเกือบทั้งอาคาร โดยเลือกใช้สีขาว

เป็นหลัก เนื่องจาก เป็นสีที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายตา สามารถปรับแต่งให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย 

สะท้อนแสงได้ดีและไม่สะสมความร้อน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานได้ส่วนหนึ่ง  แต่จะน าการ
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เปลี่ยนผิวสัมผัส (Texture) ทั้ง พื้น ผนัง และฝ้าเพดานมาใช้ เช่น ผนังบางส่วนก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีขาว

ด้าน แต่บางส่วนก่ออิฐโชว์แนวแต่ก็ทาสีขาวเช่นกัน พื้นก็ปูด้วยพรมผิวหยาบที่มีสีขาวเป็นส่วนประกอบ 

รวมถึงผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียงก็มีสีขาวแต่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป ส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะหัว

เตียงก็ใช้สีขาวแต่เป็นสีขาวมัน เช่นเดียวกับวงกบประตูหน้าต่างที่เป็นอะลูมิเนียมสีขาวมันวาว เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์ 

หลังจากวางแนวความคิดในการออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้วิเคราะห์มา

ตั้งแต่ต้นทั้งหมด มาสังเคราะห์รวมกันเพื่อท าการออกแบบวางผังอาคาร โดยเริ่มจากการจัดวางต าแหน่ง

ของแต่ละห้องให้เหมาะสมกับทิศทาง แดด ลม ห้องที่มีการใช้สอยเป็นประจ าในช่วงเวลากลางวัน เช่น 

ห้องรับแขก นั่งเล่น รับประทานอาหาร เป็นอาคารชั้นเดียว จะวางแนวยาวขนานไปในทิศเหนือใต้แบบที่

เรียกว่าวางเรือนตามตะวัน เพื่อให้ผนังอาคารสัมผัสกับความร้อนให้น้อยที่สุด และยังสัมพันธ์กับทิศทาง

ของลมธรรมชาติอีกด้วย บวกกับการออกแบบช่องเปิดให้มีต าแหน่ง ขนาด และทิศทางที่เหมาะสม ส่วน

ใหญ่เลือกใช้ประตูบานเล่ือนเต็มพื้นที่ (Cross Ventilation) ท าให้พื้นที่ดังกล่าวอยู่สบายมากขึ้น ไม่สะสม

ความร้อนเพราะมีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) และสามารถใช้ประโยชน์จาก

แสงธรรมชาติ (Day Lighting) ได้อย่างเต็มที ่(แสงทางทิศเหนือ) โดยในช่วงเวลากลางวัน ภายในบ้านไม่

ต้องเปิดไฟฟ้าแสงสว่างเลย อีกทั้งยังออกแบบให้ฝ้าเพดานสูงกว่าอาคารพักอาศัยทั่วไป เพื่อให้พื้นที่ส่วนนี้

ดู สู ง โ ป ร่ ง เ ห็ น วิ ว ไ ด้ ก ว้ า ง โ ด ย ไม่ มี อ ะ ไ ร ม าบดบั ง  เ พ ร า ะ เ ป็ น ทิ ศ ที่ มี มุ มมอ งที่ ส ว ย ง า ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงการออกแบบภายในในโทนสีขาวของห้องนอนแขก          

 

   รูปที่ 8 แสดงการออกแบบภายในในโทนสีขาวของห้องนอนใหญ่ 
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 รูปที่ 9 แสดงผังพื้นชั้น 1               รูปที่ 10 แสดงผังพื้นชั้น 2  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 แสดงผังบริเวณ 

 

ส่วนด้านสกัด (ทิศตะวันตก) ของอาคารก้อนนี้จะเป็นห้องน้ าแขกและห้องครัว เพื่อช่วยในการ

ป้องกันความร้อน เข้าสู่ตัวบ้าน เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยสองส่วนนี้ไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งวัน และยังต้องการ

แสงแดดเพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อโรค และท าให้ห้องน้ าแห้งเร็วขึ้นอีกด้วย  

ในส่วนของห้องนอนทั้ง 3 ห้อง เป็นอาคาร 2 ชั้น ถูกจัดวางไว้ทางทิศตะวันออกเพื่อให้รับแสงแดด

ยามเช้า และคลายความร้อนได้หมดในช่วงเย็น ท าให้ช่วงเวลาค่ าที่ต้องใช้งานในส่วนนี้ไม่ร้อน รวมทั้งด้าน

ทิศตะวันออกมีมุมมองเปิดสู่ แนวต้นสักและไร่ข้าวโพดที่มีความสวยงามอีกด้วย และยังมีการเพิ่มความ

น่าสนใจจากหลักการจัดองค์ประกอบที่กล่าวมา ข้างต้น โดยการหมุนแกนอาคารไม่ให้อยู่ทิศตะวันตกและ

ทิศตะวันออกโดยตรง (บิดแกนเพื่อหลบแดด) ซึ่งห้องนอนทั้ง 3 ห้อง จะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือและแต่ละห้องจะซ้อนทับกันไม่สนิท จึงท าให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างอาคารและมี

มุมมองที่ไม่ซ้ ากัน เมื่อมองผ่านช่องหน้าต่างจากพื้นที่ภายในจะเสมือนว่าเปล่ียนทิวทัศน์ให้เป็น ภาพศิลปะ 

เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะห้องนั้นๆ อีกด้วย  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2054 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

ที่ว่างตรงกลางอาคารนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆ ของ

ตัวบ้านเข้าด้วยกันในแนวราบ อีกทั้งยังมีบันไดภายนอกอาคารที่ท าหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ในแนวตั้ง

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกันในทุกกิจกรรมของบ้าน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 แสดงรูปตัดตามยาว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 แสดงรูปด้านทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 14 แสดงรูปด้านทิศตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 แสดงหุ่นจ าลองในมุมมองต่างๆ 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2055 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

รูปที่ 18 แสดงโครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็กขณะก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม (Design Development) 

หลังจากได้ต าแหน่งและรูปแบบของตัวอาคารที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาแบบ 

เพื่อให้ได้ สถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน (Function) และมีสุนทรียภาพในการใช้สอย 

(Aesthetic) ซึ่งในช่วง ของการพัฒนาแบบนี้จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร และเจ้าของ

บ้าน เมื่อได้รูปแบบอาคารขั้นสุดท้าย แล้วก็เริ่มลงรายละเอียดในส่วนต่างๆของอาคาร ท้ังในส่วนของ

โครงสร้าง (Structure) วัสดุที่เลือกใช้ (Material) รายละเอียดการออกแบบในจุดต่างๆ (Detail Design) 

และภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape)  

o โครงสร้าง (Structure) 

เลือกใช้ระบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากเจ้าของบ้านมีผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความ

ช านาญในระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่แล้ว และเป็นระบบที่มีความม่ันคงแข็งแรง ค่าก่อสร้างถูก

กว่าโครงสร้างเหล็กและดูแลรักษาง่าย และยังให้ความรู้สึกหนักแน่น มั่นคง (Massive) นอกจากนี้ตัว

อาคารหลายส่วนยังมีการย่ืน หด และบิดออกจากแกนปกติของตัวอาคารจึงมีการปรึกษากับวิศวกรอย่าง

สม่ าเสมอในช่วงของการพัฒนาแบบ ในส่วนของผนังเลือกใช้อิฐมวลเบาเพราะเป็นวัสดุที่มีค่าความ

ต้านทานความร้อนมากกว่าผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนชั้นเดียวประมาณ 2 เท่า อีกทั้งยังมีน้ าหนักเบากว่า 2 

เท่าท าให้ประหยัดโครงสร้างขึ้น ได้มาตรฐานมีความเที่ยงตรงกว่า และก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า  (สุนทร 

บุญญาธิการ: 2547) ส าหรับพื้นเลือกใช้พื้นคอนกรีตส าเร็จรูปผสมกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ 

ตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน  

 

 

 

 

 

 

o วัสดุที่เลือกใช้ (Material) 

รูปที่ 16 แสดงรูปทรงอาคารที่มองจากแนวต้นสักทางด้านทิศ

ตะวันออก 

 

รูปที่ 17 แสดงรูปทรงอาคารที่มองจากแนวต้นสักทางด้านทิศ

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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ซึ่งในกรณีนี้จะกล่าวถึงการเลือกใช้วัสดุกรอบอาคาร (Building Envelope) ให้มีความเหมาะสมเพื่อ

ช่วยในการลดการใช้ไฟฟ้าลง โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ภายนอกเพราะเปรียบเสมือนเปลือกที่ห่อหุ้มอาคารไว้ ถ้า

หากมีการเตรียมการป้องกันในขั้นต้นอย่างเหมาะสมและเลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดี ก็จะ

ไม่ท าให้ภาระในการลดความร้อนตกไปอยู่กับระบบท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากชนิดหนึ่ง อีกทั้งผู้อยู่อาศัยภายในบ้านก็จะไม่ รู้สึกร้อนและภายในอาคารก็จะอยู่ใน

สภาวะน่าสบายได้ตลอด ถึงแม้จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศก็ตาม ผนังด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่จะใช้ผนัง

ทึบตัน (Solid) จะมีช่องเปิด (Void) บ้างก็เพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยในการระบายอากาศ แต่ในส่วนของช่อง

เปิด (Void) ด้านอื่นๆ ที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์พื้นที่ภายในสู่ภายนอก จะเลือกใช้วัสดุที่

สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารร่วมด้วย เช่น กระจก ซึ่งการเลือกใช้กระจกในบ้านพักตากอากาศ

หลังนี้ เลือกจากกระจกที่นิยมใช้กับบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและราคาไม่แพง

มากนัก ได้แก่ กระจกใส กระจกสีเขียวตัดแสง และกระจกสีชา โดยจะพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลักๆ คือ 

เรื่องการป้องกันความร้อน กับการยอมให้แสงผ่าน ถ้ามองเรื่องการป้องกันความร้อนกระจกสีชาจะสามารถ

ป้องกันได้ดีกว่ากระจกสีเขียวและกระจกใส ที่แทบป้องกันความร้อนไม่ได้เลย  

แต่ถ้าพิจารณาในเรื่องการยอมให้แสงผ่านก็จะพบว่ากระจกใสยอมให้แสงผ่านมากกว่ากระจกสีเขียว

และกระจกสีชา (ที่นอกจากจะยอมให้แสงผ่านน้อยที่สุดแล้วยังบดบังทัศนียภาพภายนอกและให้แสงสีที่

ผิดเพี้ยนไปบางส่วน) จึงสรุปได้ว่า กระจกสีชานั้นสามารถป้องกันแสงได้ดีที่สุด ท าหน้าที่เหมือนฟิล์มติด

รถยนต์ ท าให้ในตัวบ้านมีปัญหาเรื่องความร้อนน้อย แต่ก็ท าให้ตัวบ้านมืดไปด้วยซึ่งอาจท าให้ต้องเปิดไฟ

ในช่วงกลางวันท าให้ส้ินเปลืองพลังงานและเกิดความร้อน เพราะฉะนั้นหากมองในแง่การประหยัดไฟฟ้า

แล้วกระจกใสดูจะเป็นทางเลือกที่ดี แต่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อน หากใช้กระจกใสความร้อนก็จะสามารถ

เข้ามาภายในอาคารได้เกือบ 100% และยังสะสมไว้ภายในอาคารอีกด้วย ดังนั้นกระจกสีเขียวตัดแสงจึง

เป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะมีทั้งความโปร่งแสงดูสวยสบายตา และก็ยังป้องกันรังสีความร้อนได้ดีอีกด้วย 

(พรรณชลัท สุริโยธิน: 2548) 

นอกจากผนังแล้วยังมีหลังคาซึ่งเป็นส่วนบนสุดของอาคาร ท าหน้าที่ป้องกันแสงแดดให้กับอาคารทั้ง

หลัง จึงเป็นส่วนที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีระดับใกล้เคียงแนวนอนจึงมีผลให้มี

ปริมาณการดูดซับรังสีดวงอาทิตย์สูงกว่าพื้นที่ในแนวระนาบตั้งก็คือผนังอาคาร หลังคาจึงเป็นส่วนที่มีความ

ร้อนสูงที่สุดในองค์ประกอบทั้งหมดของอาคาร ดังนั้นการป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารผ่านทาง

หลังคาจึงมีความส าคัญ เนื่องด้วยแนวความคิดในการออกแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้รูปทรงของ

อาคารมีลักษณะเป็นกล่องเรียบๆ ที่ถ่อมตนแทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม และมีความสูงไม่มาก

ไปกว่ายอดต้นสักที่รายล้อมอยู่โดยรอบ ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้เป็นหลังคาแบน (Flat Slab) แล้วมีการวาง

แผ่นปูพื้นดาดฟ้าอาคารเพื่อป้องกันความร้อน (solar slab) ไว้เหนือหลังคาอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องความร้อน

จากแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องมายังพื้นหลังคาโดยตรง อีกทั้งใต้แผ่นปูพื้นดาดฟ้าดังกล่าว ยังมีช่องว่างที่เป็น

โพรงอากาศ ดังนั้นเมื่อแสงแดดกระทบกับพื้นผิวของแผ่นปูพื้นจะท าให้ความร้อนซึ่งมีน้ าหนักเบาลอยตัว

สูงขึ้น แล้วอากาศเย็นก็จะถ่ายเทเข้ามาแทนที่ ช่วยลดความร้อนโดยเฉพาะห้องที่อยู่ใต้หลังคาและชั้น

ดาดฟ้า จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ  ช่วยป้องกันการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตท่ี

หลังคาและดาดฟ้า อันเนื่องมาจากการหดและขยายตัวของคอนกรีต จากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของ
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อากาศ และยังช่วยยืดอายุระบบกันซึมด้วยการให้ร่มเงาป้องกันการขูดขีดจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่น าไปติดตั้ง 

และยังขึ้นไปใช้งานด้านบนได้อีกด้วย ซึ่งบางส่วนเป็นพื้นที่สันทนาการของบ้าน นอกจากนี้ยังมีฉนวนกัน

ความร้อนเหนือฝ้าเพดานอีกหนึ่งชั้น เพื่อช่วยป้องกันความร้อนในส่วนที่ถ่ายเทผ่านหลังคาก่อนจะเข้ามาสู่

ตัวบ้านได้อีกทางหนึ่ง 

o ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) 

พื้นที่รอบๆตัวอาคารจะออกแบบให้เป็นวัสดุพื้นผิวแข็ง (Hard Scape) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น

เท่านั้น เพื่อช่วยลด การสะสมและการสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน และจะออกแบบพื้นที่ส่วนใหญ่ให้

เป็นพื้นที่วัสดุพื้นผิวอ่อน (Soft Scape) ได้แก่ พื้นที่สีเขียว สนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม พืชคลุมดิน บ่อ

น้ า เป็นต้น โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้จะท าหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนให้กับผิวดิน ช่วยในการซึมน้ าลงสู่ผิวดิน

ได้ดี และยังดูดน้ าจากใต้ดินมาระเหยสร้างความชุ่มชื้นให้เแก่ตัวบ้านอีกด้วย นอกจากนี้สนามหญ้าและ

ต้นไม้ต่างๆ ยังช่วยให้ลมที่พัดผ่านมีอุณหภูมิอากาศลดลงถึง 3 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะพัดเข้าสู่ตัวบ้าน 

(สุนทร บุญญาธิการ: 2547) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากกระบวนการในการออกแบบทั้งหมดที่วิเคราะห์มาข้างต้นไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย 

(User Analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย (Functional Relationship) การวิเคราะห์

ที่ตั้ งโครงการ (Site Analysis) และแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Designแล้วน ามา

สังเคราะห์รวมกันจนได้ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์เป็นบ้านพักตากอากาศ ค.ส.ล 2 ชั้น ตั้งอยู่ท่ีเขาใหญ่ 

จ.นครราชสีมา มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 500 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่พักผ่อน ห้องนอน และพื้นที่

สันทนาการส าหรับการพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ ที่ต้ังโครงการรายล้อมไปด้วยบริบทที่ สวยงามไม่ว่าจะเป็น

ป่าสัก ไร่ข้าวโพด และทิวทัศน์ของเขาใหญ่ เจ้าของบ้านจึงอยากให้ตัวบ้านมีมุมมองที่กว้างและหลากหลาย 

การจัดวางต าแหน่งของตัวอาคารให้เปิดออกสู่ทิวทัศน์โดยรอบในหลายทิศทาง เพื่อให้ได้มุมมองที่

แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ใช้สอย จึงเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบตัวอาคารใช้สี

ขาวและสีเทา โดยมีรูปทรงที่แตกต่างกันเล็กน้อย วางทับซ้อนกันอยู่บนเนินดินที่มีความสูงประมาณ 3 

เมตร เสมือนว่าอาคารเป็นงานศิลปะที่แทรกตัวอย่างอ่อนน้อมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม  

รูปที ่19 แสดงลักษณะของภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณทางเข้าอาคาร 

 

รูปที่ 20 แสดงลักษณะของภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณสวนตรงกลาง

อาคาร 
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หลังจากเข้าไปใช้งานภายในอาคารได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าตัวอาคารตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ใช้ได้ดี ทั้งในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยพื้นฐานของบ้านพักอาศัยทั่วไป และเรื่องของสุนทรียภาพใน

การอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นความอยู่สบายที่เกิดจากการวางตัวอาคารโดยค านึงถึงทิศทางแดดลม การ

เลือกใช้วัสดุกรอบอาคารที่ช่วยในการป้องกัน ความร้อน และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมรอบๆ ตัว

อาคารให้เป็นพื้นที่วัสดุพื้นผิวอ่อน (Soft Scape) ให้มากที่สุด และที่ส าคัญคือ สุนทรียภาพในการพักผ่อน 

ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่สวยงาม รับรู้ได้ถึงเวลาและฤดูกาลที่แปรเปล่ียนไป ซึ่งแตกต่างไปจากความ

เคยชินในชีวิตประจ าวันของผู้อยู่อาศัย รู้สึกถึงความผ่อนคลายโดยการมองเห็นและได้ยินเสียงธรรมชาติ 

ผ่านสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนนี้  

หลังจากเข้าอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ระยะเวลาหนึ่ง เจ้าของบ้านได้กล่าวกับผู้ออกแบบว่า “ชอบบ้าน

หลังนี้มาก อยู่สบาย อยู่แล้วมีความสุข มันได้พักผ่อนจริงๆ ในทุกวันหยุดหากไม่มีธุระอะไรต้องท า The 

Six Points เป็นจุดหมายเดียวที่จะไป”  

การน าไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีนั้นควรเริ่ม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและความต้องการของผู้ใช้อาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการ

การใช้งานให้ได้มากที่สุด มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและที่ตั้งโครงการนั้นๆ ไม่ใช่เป็นการ

ออกแบบอาคารแล้วน าไปจัดวางที่ไหนก็ได้หรือใครใช้ก็ได้ โดยเฉพาะบ้านซึ่งเป็นประเภทอาคารที่ผู้ใช้

สัมผัสและใช้งานนานที่สุดในหนึ่งวัน จึงจ าเป็นต้องพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดของการออกแบบมากกว่า

อาคารสาธารณะ ในกรณีของบ้านตากอากาศ The Six Points นี้ได้ออกแบบโดยค านึงถึงพฤติกรรมของ

ผู้ใช้เป็นหลัก รวมถึงทิศทางในการวางตัวอาคารตั้งแต่แรก เพื่อจะได้ไม่ต้องตามแก้ปัญหาเรื่องความร้อน

และอาคารอยู่ไม่สบาย เช่น ทิศที่มีความร้อนควรเลือกใช้ผนังทึบตันเพื่อช่วยในการหน่วงความร้อนและ

การใช้ฉนวนกันความร้อนร่วมด้วย หลีกเลี่ยงการเจาะช่องเปิดและการใช้กระจก รวมถึงพื้นที่รอบบ้านส่วน

ใหญ่ควรเป็นวัสดุพื้นผิวอ่อนเพื่อลดการสะสมและสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ผลงานการออกแบบที่

ออกมาจึงตอบสนองต่อผู้ใช้ท้ังในเรื่องประโยชน์ใช้สอย และสุนทรียภาพในการใช้งานไปพร้อมๆกัน 

นอกจากนี้การออกแบบให้บ้านมีมุมมองที่หลากหลายโดยการแยกอาคารออกเป็นหลายก้อน

รวมถึงทางสัญจรที่อยู่ภายนอกอาคารทั้งในแนวราบและแนวตั้งนอกจากจะช่วยลดความน่าเบื่อแล้ว ยังท า

ให้ผู้ใช้รับรู้ถึงทิศทาง ฤดูกาล สภาพแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

แตกต่างจากบ้านพักอาศัยทั่วไป อีกทั้งยังส่งผลให้รูปทรงอาคารดูแปลกตา เกิดความน่าสนใจและเป็นที่

จดจ าได้ง่ายถือเป็นจุดเด่นของโครงการ แต่ก็ส่งผลให้เกิดจุดด้อยอยู่บ้าง คือ ท าให้ส้ินเปลืองโครงสร้าง

และงบประมาณในการก่อสร้างมากกว่าบ้านพักอาศัยที่เป็นอาคารหลังเดียว (Single Mass) รวมทั้งเรื่อง

ความปลอดภัยเพราะมีประตูท่ีเปิดออกสู่ภายนอกและหน้าต่างค่อนข้างมาก ส่งผลให้ต้องติดกล้องวงจรปิด

เป็นจ านวนมาก ซึ่งหากมีการรวมพื้นที่บางส่วนเข้าด้วยกัน เช่น อาจมีการใช้โถงร่วมกันในบางจุดแล้ว

ควบคุมการเข้าออกให้น้อยจุดลงก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 
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บทคัดย่อ 

ศูนย์พัฒนาแม่ทาเหนือ เป็นหนึ่งในโครงการหลวงท่ีได้รับพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืนกลุ่มจักสาน หมู่ 2 

บ้านใหม่ดอนแก้ว ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้องการพัฒนาฝีมือจาก

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสานเดิมให้มีความหลากหลาย 

จากการประชุมกลุ่มสมาชิกและวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม ท าให้ทราบถึงความต้องการพัฒนาทางด้าน

ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มและทรัพยากรท่ีมีในชุมชนเพื่อให้เกิดผลปฏิบัติการ

กลุ่มแบบมีส่วนร่วม  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนชุดโต๊ะเคร่ืองแป้งท่ีท าจากไม้ไผ่ ด้วยการผสานลวดลายท่ีต้องการเข้ากับเคร่ือง

เรือนท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ  าใครท าให้มีความโดดเด่นสวยงามเหมาะกับท่ีพักอาศัย  ท่ีพักในรี

สอทร์ หรือโรงแรม เข้ากับชุดโต๊ะเคร่ืองแป้งท่ีท าจากไม้ไผ่ มีกรอบกระจกพร้อมสตูลส าหรับนั่ง   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การออกแบบและพัฒนา เครื่องเรือนชุดโต๊ะเครื่องแป้งค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

ของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยด้วยการน าไม้ไผ่สานลายลวดลายท่ีงดงามด้วยเข้ามาผสมผสานในการออกแบบ เพิ่มความ

หลากหลายในรูปแบบ โดยน าลักษณะเด่นทางด้านรูปแบบ ใหม่ๆ ให้มีความเป็นธรรมชาติในตัวของไม้ไผ่เกิดความ

ประณีตและสวยงามของเคร่ืองเรือนมากขึ น  

ด้ำนเทคนิค ในการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการผลิตยังคงอยู่บนพื นฐานของชุมชนและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเป็นหลัก แต่จะมีการน าเอาเทคนิคการผลิตเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้มีความรวดเร็วและความประณีตในงานมากขึ น 

ด้ำนคุณสมบัติของวัสดุ  ไม้ไผ่มีรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาติสร้างความแปลกใหม่ ขึ นรูปได้ง่ายผสมผสานเทคนิค

การสานลวดลายสร้างลักษณะเด่นของเคร่ืองเรือนเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากท่ีสุด 

ตอบสนองคามความต้องการของชุมชนจนเกิดผลส าเร็จในงาน ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้ง

ท่ีท าจากไม้ไผ่  

ค ำส ำคัญ:ผลิตภัณฑ์,เคร่ืองเรือน,ประเภทชุดโต๊ะเคร่ืองแป้ง,ท าจากไม้ไผ่ 

 

Abstract 

Northern Development Center Mae Tha As one of the projects that have been developed to provide 

communities with sustainable Weaving Group Moo 2 Tambon Don Kaew new North Mae On, Chiang Mai. Most 

seniors want to develop a group of products, wicker original variety. 
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Members of the group meeting and analyze the potential of the group. Keeping in mind the need for 

development of products, furniture researcher has analyzed the potential of the group and the resources available in 

the community to provide sufficient operating group involved. Products, furniture vanity set made of 

bamboo. Combined with motifs like the furniture made from natural materials and exotic and unique, making it a 

distinct aesthetic for shelter. Resort accommodation or hotel suite with a dressing table made of bamboo. Framed 

mirror with stool seating. 

The analysis of the data found 

Design and Development Furniture vanity set taking into account the benefit of users of all ages with a 

bamboo striped pattern with a magnificent blend into the design. Add a variety of formats These features of the new 

model has a built-in nature of the bamboo furniture of exquisite beauty and more. 

The manufacturing techniques and equipment. Production is still based on local knowledge and community-

based. But to bring production techniques into use to help with speed and precision in more jobs.                                                                      

The material properties Bamboo-shaped building is a novelty. Forming a blend of simple techniques to 

create a weave pattern characteristic of the material in response to the user the most useful. 

Threat to meet the needs of the community until the completion of the work. Furniture product categories 

vanity set made of bamboo. 

Keywords: Product, category, furniture vanity set, made from bamboo.  

 

บทน ำ 

ปัญหำ/ควำมต้องกำร  

ศูนย์พัฒนาแม่ทาเหนือ เป็นหนึ่งในโครงการหลวงที่ได้รับพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีความย่ังยืนกลุ่มจัก

สาน หมู่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้องการ

พัฒนาฝีมือจากผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเดิมให้มีความหลากหลาย (ศักดิ์ชัย จันทร์แก้ว, 2544.) จากการ

ประชุมกลุ่มสมาชิกและวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม ท าให้ทราบถึงความต้องการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์

เครื่องเรือนผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มและทรัพยากรที่มีในชุมชนเพื่อให้เกิดผลปฏิบัติการ

กลุ่มแบบมีส่วนร่วม  การจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และความหลากหลายทางวิชาชีพศิลป์เป็น

ความรู้ที่ผู้อื่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง    

ในปัจจุบันการท าเครื่องเรือนต้องหาวัสดุที่หลากหลายอื่นๆ เพื่อน ามาใช้ทดแทน  ความจ าเป็นไม้จริง

ค่อนข้างหายาก  ไม้ไผ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความงามแบบธรรมชาติ มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะที่จะ

น ามาท าส่ิงก่อสร้าง อาคาร  บ้านเรือน เครื่องเรือน  และงานประดิษฐ์อย่างมากมาย  สามารถส่งขายได้ถึงยัง

ต่างประเทศ   คุณสมบัติโดยทั่วไปมีราคาถูก   สามารถย้อมสีได้หลายอย่าง  ผิวเป็นมัน  น  าหนักเบา  ขึ นรูป

ง่าย  มีลวดลายเป็นเอก ลักษณ์เฉพาะตัว  และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี  เพื่อ

สนองความต้องการในการใช้สอย  ทดแทนวัสดุไม้จริงที่ท าจากท้องถิ่น  จึงมีโรงงานท าเครื่องเรือนเพื่อส่งขาย

ไปยังต่างประเทศ (V.ANITHA, P.K. MURALEEDHARAN AND K.V.SANTHEEP.1983.) 

  โดยมีกระบวนการผลิตขึ นรูปโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย  โดยการน าไม้ไผ่ไปอบแห้ง   อาบน  ายากันเชื อ

รา มอดปลวกไม่รบกวนท าให้ยืดอายุการใช้งานนานขึ น  เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและเทคนิคการปฏิบัติงาน

เครื่องเรือนจากไม้ไผ่สาน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงกระบวนผลิตไม้ไผ่สานที่ได้
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มาตรฐานผ่านกระบวนการกรรมวิธีการสร้างและเทคนิคในการขึ นรูปตลอดจนการบ ารุงดูแลรักษาวัตถุดิบ

จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ย่ังยืนและควรอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื นบ้านล้านนา  โดยน าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาสร้างให้มีความโดดเด่น  และเชื่อมโยงสู่สากล  เพี่อการจ าหน่ายเป็นสินค้าที่ทันสมัยตรงกับวัสดุที่ได้

จากธรรมชาติท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทดแทนวัสดุไม้ได้อีกทั งยังเชื่อมโยงในการน าเทคโนโลยีและเทคนิค

ในการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดทักษะฝีมือที่มีคุณภาพเพิ่มขึ น 

 

ภำพที่ 1  การปรกึษาหารอืผลิตภัณฑ์เดิม 

                                 27 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

วัตถุประสงค์ 

 1เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้งไม้ไผ่ของชุมชนแม่ทาเหนือ 

            2.เพื่อการทดลองคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่อง

แป้งไม้ไผ ่

            3.เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนกลุ่มจักสาน ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่       

ขอบเขตของโครงกำร 

ชุมชนกลุ่มจักสาน ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่         

ทฤษฎีสมมุติฐำน และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 

เครื่องเรือนชุดโต๊ะเครื่องแป้งท าจากไม้ไผ่ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนแม่ทาเหนือ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนชุดโต๊ะเครื่องแป้งไม้ไผ่ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  สมาชิกกลุ่มจักสาน ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่    

จ านวน   15  คน  

           สถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 

การทดลองและพัฒนากระบวนการผลิตงานเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้งไม้ไผ่ชุมชนแม่ทา

เหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 

           วิธีกำรทดสอบ 

การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่ International Tropical Timber Organization (ITTO)ท าให้

ได้มาตรฐานในการทดสอบความแข็งแรง (รวมทั งเครื่องมือท่ีใช้ทดสอบ) มีความแตกต่างจากการทดสอบ

ไม้ประเภทต่างๆ (กรมป่าไม้,  

2543.)  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2064 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 
 

ภำพที่ 2 ภาพแสดงการยึดจุดรอยตอ่เพื่อความแข็งแรง 

                  ที่มา : V.ANITHA, P.K. MURALEEDHARAN AND K.V.SANTHEEP.1983.                                                            

 

 ขั้นเตรียมกำร 

1. ศึกษาด้านแหล่งข้อมูลกลุ่มชุมชนแม่ทาเหนือ  

2. ศึกษาด้านวัสดุโครงสร้างและคุณสมบัติไม้ไผ่   

ขั้นด ำเนินกำรออกแบบ 

       1.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 

2.การวิเคราะห์คุณสมบัติไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับโครงสร้างและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือน

ประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้งจากไม้ไผ่ 

 
 

ภำพที ่3  ชุดโต๊ะเครือ่งแป้งทั่วไปท าจากไม้ วางจ าหน่ายตามทอ้งตลาด 

     ที่มา : http://www.phunya-furnituresdesign.com/product-all.php?m_id=13 สืบค้นข้อมูล  มกราคม 2559. 

 

ขั้นด ำเนินกำรผลิต 

1.จัดท าต้นแบบชุดโต๊ะเครื่องแป้งจากไม้ไผ่ตามกระบวนการขั นตอนและกรรมวิธีการผลิต 

2.ท าการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุเครื่องเรือน 

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้งไม้ไผ่ 

2.สรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของไม้ไผ่เพื่อใช้ท าโครงสร้างเครื่องเรือน 

3.สรุปผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุเครื่องเรือน 

4.จัดท าเอกสาร 

http://www.phunya-furnituresdesign.com/product-all.php?m_id=13.%20%20สืบค้น
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           5.น าเสนอเผยแพร่ผลงาน 

 

กำรถ่ำยทอดเรื่องเทคนิคกระบวนกำรผลิตเครื่องเรือนชุดโต๊ะเครื่องแป้งจำกไม้ไผ่ 

 

 
 

ภำพที ่4  การฝกึอบรมการผลิตเครื่องเครื่องเรอืนประเภทชุดโต๊ะเครือ่งแป้งไม้ไผ่จากชมุชนแม่ทาเหนือ 

27 สิงหาคม 2558 

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

สมาชิกกลุ่ม “แปรรูปไม้ไผ่”หมู่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่   

เอกสำรอ้ำงอิง 

กรมป่าไม้, Final Technical Report, Project : PD 56/99 Rev.1(I) : Promotion of the Utilization of  

 Bamboo from Sustainable Source in Thailand.2543. (เอกสาร ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้) 

ศักดิ์ชาย. สิกขา. ต่อยอดภูมิปัญญำ หัตถกรรมพื้นบ้ำน.พิมพ์ครั งที่ 2:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.2552. 

น้ ำควันไม้:นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่, ปีที่ 3 ฉบับที่35 เดือนกรกฎาคม 2546,หน้า49-59 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). กำรพัฒนำที่ยั่งยืน. : มูลนิธิพุทธธรรม.กรุงเทพฯ.2539. 

ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์. สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ. : คณะเศรษฐศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 กรุงเทพฯ.2540.                

รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร และสุดธิดา กรุงไกรวงศ์. กำรยศำสตร์ในสถำนที่ท ำงำน.: บริษัท เรียงสาม  

 กราฟฟิค ดีไซน์ จ ากัด, กรุงเทพฯ.2544. 

http://sci.bsru.ac.th/dept/product/research/1364264187/1364264187_chapter3.pdf.สืบค้น

 ข้อมูล  กุมภาพันธ์ 2559 

http://www.phunya-furnituresdesign.com/product-all.php?m_id=13. สืบค้นข้อมูล  มกราคม 2559. 

 MANG NOON 4 .IDEA; 2531: 143 

 

http://www.phunya-furnituresdesign.com/product-all.php?m_id=13.%20%20สืบค้น
http://www.phunya-furnituresdesign.com/product-all.php?m_id=13.%20%20สืบค้น
http://www.phunya-furnituresdesign.com/product-all.php?m_id=13.%20%20สืบค้น
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เอกสำรอ้ำงอิงค้นคว้ำวิจัย 

ศักดิ์ชัย จันทร์แก้ว, เส้นใยพืชที่ใช้ในกำรผลิตงำนหัตถกรรมพื้นบ้ำน. ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ. 2544. 

“จากการศึกษาพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับเส้นใยพืชที่ใช้ในการผลิตงานหัตถกรรมพื นบ้านมีการทดลอง

และการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเส้นใย ผู้วิจัยได้ทดลองพัฒนาด้านเส้นใย กระบวนการย้อมสี 

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เส้นใยจากใบเตยหนามมีความเหนียวและนุ่ม สามารถพัฒนาก าหนดแนวทาง

ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชประเภทเส้นใย”                                                                                      

V.ANITHA, P.K. MURALEEDHARAN AND K.V.SANTHEEP.TRADITIONAL BAMBOO 

 PRODUCTS AND THEIR MAKET SUSTAINABILITY IN THE WAKE OF 

 GLOBILIZATON AN OPPROTUNTTY COST ANALYSIS: Forestry and Human 

 Dimensions, Kerala Forestry Research Institute, Peechi, Thrissur (Kerala) 1983. 

“Production and Marketing. Labor intensive method of Production in different stages with 

poor capital intake, make the processing and collection stages more the Consuming. Moreover, skill 

and efficiency of the make the production stage relative less time consumer.as the Production is 

most for meeting the seasonal local market demand, marketing. Also takes less time.” 

 

กำรวิเครำะห์ผลด้ำนกำรออกแบบ 

 การออกแบบค้นคว้าวิจัยองค์ประกอบต่างๆ  ผลการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้  ให้ความสะดวกสบายและมีความงามของการออกแบบโดยใช้  สี  เส้น  ช่องว่าง  

ตลอดจนส่วนสัดและขนาดของเฟอร์นิเจอร์สัมพันธ์กับขนาดของผู้ใช้ได้อย่างพอเหมาะ  จนสามารถที่จะใช้

สอยเฟอร์นิเจอร์นั นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสุข    

ลักษณะและประเภทของโต๊ะสัดส่วนของคนในลักษณะต่าง ๆที่มา : ( MANG  NOON  4 .IDEA  ; 

2531 : 143) 

 โต๊ะแบบธรรมดาที่ออกแบบใช้โครงสร้างพื นฐาน  ( Fixed  top-table ) โดยมีแผ่นหน้าโต๊ะปิดบน

ขาทั งส่ีขา ท าการยึดต่อเข้าด้วยกันหรือโครงสร้างขาโต๊ะอาจพับหรือปรับเปล่ียนได้  เพื่อสะดวกในการ

เคล่ือนย้ายขนาดและสัดส่วนของโต๊ะและเก้าอี   ความแตกต่างระหว่างความสูงของโต๊ะกับระดับของการนั่ง 

ถ้าผู้ใช้โต๊ะนั่งเก้าอี  ระดับความแตกต่างระหว่างความสูงของเก้าอี กับหน้าโต๊ะจะอยู่ประมาณ 27-30 

เซนติเมตร จะเป็นท่านั่งที่สบายและเหมาะสมกับการใช้งาน การใช้โต๊ะเพื่อการใดก็ตามจะต้องสัมพันธ์กับ

ท่านั่ง ท่านั่งที่เหมาะสมที่สุดคือ การนั่งล าตัวอยู่ในท่าสบายความสูงของโต๊ะจะอยู่ที่ระดับการพับของ

ข้อศอก หรือไม่เกินกว่า 15 องศาของมุมข้อศอกที่ยกขึ น ไม่ว่าจะนั่งบนเก้าอี หรือพื น โดยทั่วไปโต๊ะที่ ใช้

งานส าหรับรับประทานอาหารหรือท างานพร้อมเก้าอี  จะมีความสูงระหว่าง 65-76.2 เซนติเมตร 
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กำรวิเครำะห์วัสดุ 
 

 
 

ตำรำงที ่1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของไม้ไผ่ 

ท่ีมา : http://sci.bsru.ac.th/dept/product/research/1364264187/1364264187_chapter3.สืบค้นข้อมูล 

กุมภาพันธ์  2559              

 

ขั้นตอนกำรผลิตโต๊ะเครื่องแป้ง 

1. การออกแบบโต๊ะเครื่องแปง้ 

 

 

 

 

 

                                                               

ภาพที่ 5  แบบในการผลิต 

               

  27 สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

http://sci.bsru.ac.th/dept/product/research/1364264187/1364264187_chapter3.สืบค้นข้อมูล%20กุมภาพันธ์
http://sci.bsru.ac.th/dept/product/research/1364264187/1364264187_chapter3.สืบค้นข้อมูล%20กุมภาพันธ์
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 ภำพที ่6  ภาพเสก็ตชุดโต๊ะเครือ่งแป้ง 

            27 สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 
 

                                                                        

    

ภำพที่ 7 การออกแบบโต๊ะเครื่องแป้ง 

27 สิงหาคม 2558 

 

 

 

           ภำพที่ 8 การออกแบบสตูลส าหรับการนั่ง   

ภาพด้านบน ภาพไอโซเมตริก 

 

ภาพด้านข้าง ภาพด้านหน้า 

 

ภาพด้านบน ภาพด้านซ้าย ภาพไอโซเมตตริก ภาพด้านขวา 
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ภำพที ่9    การออกแบบกระจกดว้ยการสานไม้ไผ่ 

          27 สิงหาคม 2558 

ภำพขั้นตอนกำรผลิตชุดโต๊ะเครื่องแป้ง 

วัดและตัดไม้ไผ่ตามขนาดท่ีต้องการด้วยเครื่องเลื่อยวงเดือน พร้อมทั งตัดบริเวณหัวและท้าย

กระบอก 

 

 

 

 

                    

 

ภำพที ่9  การตัดไม้ไผ่ล าเล็ก แล้วน ามาขัดเพือ่น าไปตกแต่งเป็นซี่ส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ 

27 สิงหาคม 2558 
 

  

 

 

 
 

    ภำพที ่10  น าไม้ไผ่ที่เตรยีมไว้มาประกอบเป็นโครงสร้าง 

 

27  สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 

ภำพที ่11  น ามาเลื่อยปลายกระบอกเลาะบริเวณที่เลื่อยออก เพือ่ใช้ส าหรบัวางเบาะรองน่ังประกอบให้ครบทั งสี่ด้าน 

27 สิงหาคม 2558 
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ภำพที ่12   น ามาเสียบเข้ากับร่องไม้ไผ่ที่เซาะร่องเอาไวย้ึดเครือ่งสร้างทั งหมดด้วยแม๊กลม 

27 สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่13  ผลิตภัณฑ์สตูลนั่งที่เสร็จสมบูรณ ์

27 สิงหาคม 2558 

 

ขั้นตอนกำรผลิตกรอบกระจก 

ท ากรอบกระจกด้วยไม้เพลาะโครง เข้าปากมุมไม้ 45 องศา ยิงยึดโครงสร้างทั งหมดด้วยแม๊กลม

น าตอกที่จักแล้วมาวางเรียงกันตามแบบให้ได้ขนาดเท่ากับกรอบรูปแล้วจึงเริ่มสานลาย สานให้ได้ขนาด

เท่ากับมุมของกรอบกระจก 

 

  

  

      

                                    

       

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่14  การสานกระจก 

27 สิงหาคม 2558 
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ภำพที ่15  เครื่องเรือนชุดโต๊ะเครือ่งแป้งส าเร็จรูปตัวจริง 

27 สิงหาคม 2558 

 

กำรศึกษำรูปแบบลวดลำย และกรรมวิธีกำรผลิต 

จากข้อมูลการวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ประกอบด้วย 2 วิธี คือ ผลิตภัณฑ์จาก

เส้นตอกและ ผลิตภัณฑ์จากล าต้นและกิ่ง 

กำรอภิปรำยและสรุปผล 

ความรู้ในการวิจัยศึกษากระบวนการผลิตและเทคนิคการปฏิบัติงานเครื่องเรือนจากไม้ไผ่ ให้

ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและเทคนิคการปฏิบัติงานเครื่องเรือนจากไม้ไผ่สาน  ที่ได้มาตรฐานผ่าน

กระบวนการกรรมวิธีการสร้างและเทคนิคในการขึ นรูปตลอดจนการบ ารุงดูแลรักษาวัตถุดิบจนกระทั่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ส าเร็จรูปที่ย่ังยืน  (กรมป่าไม้,2543).ผู้ใช้โดยสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษใน

ปัจจุบันจึงต้องมีการรณรงค์ให้ทุกคนหันกลับมาให้ความส าคัญกับสารที่ได้จากธรรมชาติมากขึ น 

“น  าส้มสายชูกล่ัน” เป็นสารที่ได้จากการกล่ันที่มาจากธรรมชาติอีกที่ทั งยังมีคุณสมบัติที่ท าความสะอาด

ให้กับเครื่องเรือนประเภทวัสดุที่ท าจากไม้ตลอดจนช่วยให้ไม้มีความคงทนต่อการใช้งานจะท าให้เชื อรา

หายไปได้ช่วยยับยั งการผุกร่อนกัดกินในเนื อไม้ได้นานขึ น ความจ าเป็นไม้จริงค่อนข้างหายาก  ในปัจจุบัน

การท าเครื่องเรือนจึงต้องหาวัสดุที่หลากหลายอื่นๆ เพื่อน ามาใช้ทดแทน  โครงไม้ไผ่มีความมั่นคงแข็งแรง

เหมาะที่จะน ามาท าส่ิงก่อสร้าง อาคาร  บ้านเรือน เครื่องเรือน  และงานประดิษฐ์อย่างมากมาย  และ

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี  ซึ่งเครื่องเรือนปัจจุบันได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก    ไม้ไผ่ในปัจจุบันจึงต้องปลูกขึ นเพื่อสนองความต้องการในการใช้สอย  ทดแทนวัสดุไม้จริง 

โดยการน าไม้ไผ่ไปอบแห้ง   อาบน  ายากันเชื อราหรือน  าส้มสายชู มอดปลวกไม่ให้รบกวนท าให้ยืดอายุการ

ใช้งานนานขึ น แต่เมื่อน ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์จริงการอบน  ายานั นก็จะอยู่ได้เป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เท่านั นหรืออาจต้องทิ งไปซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวแก้ได้ด้วยการอบแห้งในน  าส้มสายชูกล่ันที่มีราคาไม่แพงอีก

ทั งยืดเวลาการใช้งานให้นานขึ นไม่มีมลภาวะเป็นพิษอีกด้วย 
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 ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะต่อยอดจากการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเครื่องเรือนจากไม้ไผ่ไห้มีความ

คงทนในการใช้งานให้มากขึ นด้วยกระบวนการกรรมวิธีการบ ารงุดูแลรักษาวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูปที่ย่ังยืนจากธรรมชาติท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั งได้ยังเชื่อมโยงในการน าเทคโนโลยี

และเทคนิคในการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดทักษะฝีมือ 

ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ 

การออกแบบและพัฒนา 

  จากการวิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบได้รูปแบบใหม่ของชุดโต๊ะเครื่องแป้งที่ท าจากไม้ไผ่แบบ

ท่อนและการผสมผสานงานสานลวดลายที่สวยงามที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและอ่อนช้อยในชุดเดียวกัน 

คุณสมบัติของไม้ไผ่ 

 จากการศึกษา  ทดลองและวิเคราะห์ไม้ไผ่มีคุณสมบัติโดยทั่วไป การผลิตและการตลาด  ราคาถูก  

ย้อมสีได้ ผิวเป็นมัน  น  าหนักเบา ขึ นรูปง่าย จากความแข็งแรงจึงขึ นรูปได้ด้วยตัวเอง  มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว  นอกจากนี ยังใช้เวลาน้อยลงการเลือกขั นตอนวิธีการผลิตเครื่องเรือนไม้ไผ่ที่ดีจากมวิธีที่แตกต่างกัน

จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยลง ( กรมป่าไม้.2543.)   

การทดสอบผลิตภัณฑ์ 

 จากการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนชุดโต๊ะเครื่องแป้งตามรอยจุดต่อต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  การ

ทดสอบจุดรับน  าหนักได้ไม่เกิน  50 กิโลกรัม  การรับแรงกระแทกทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  จ านวน  

10 ครั งมีความคงทนต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี 

การถ่ายทอดสู่ชุมชน  

ชุมชนกลุ่มจักสาน  ต าบลทาเหนือ  อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  มีความสนใจในการปฏิบัติงาน

โดยใช้ทักษะฝีมือในการท าและทดลองฝึกตามกระบวนการเทคนิคในการผลิตได้ตามแบบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงำนสร้ำงสรรค์/ผลกำรวิจัยเครื่องเรือน 

1.การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้งไม้ไผ่ชุมชนแม่ทาเหนือ 

           2.ผลการทดลองคุณสมบัติด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะ

เครื่องแป้งไม้ไผ่และการทดสอบเครื่องเรือน 

           3.การฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้ด้วยสู่ชุมชนกลุ่มจักสาน ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม ่      
 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

 1.1 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านฝีมือการผลิตและการออกแบบเครื่องเรือน

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เนื่องจากชุมชนต่างๆ ยังขาดความรู้ในด้านนี   

 1.2 ควรให้มีการอนุรักษ์ไม้ไผ่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อีกทั งยังมี

การตัดไม้ท าลายป่าจึงท าให้ไม้ไผ่ที่ให้สีจากธรรมชาติลดน้อยลงด้วยการส่งเสริมการปลูกทดแทนหรือปลูก

เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2073 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 1.3. ควร ให้ความรู้แก่ชุมชนด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

ชุมชน เพราะผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ นของแต่ละชุมชนยังขาดเครื่องหมายการค้าที่เป็นของตนเอง  

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องเรือนที่ได้จากไม้ไผ่ให้มีความหลากหลาย 

2.2 ควรอนุรักษ์ไม้ไผ่ส าหรับใช้ในงานหัตถกรรมพื นบ้าน เนื่องจากไม้ไผ่เป็นพืชที่ให้เส้นจักใยสาน

ลายละเอียดแล้วยังให้โครงสร้างที่สามารถน ามาพัฒนาด้านการแปรรูปวัสดุ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

อย่างหลากหลาย 

 2.3. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาวัสดุที่ได้จากธรรมชาติอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ

ชุมชน   

 

สมำชิกกลุ่ม “แปรรูปไม้ไผ่ 

 

 

ประธำนกลุ่ม 

นายสมบูรณ์  โปธาจุ่ม 
 

ที่ปรึกษำกลุ่ม 

นายส าราญ  กันตีมูล 

(ก านันบ้านทาเหนือ) 

 

รองประธำนกลุ่ม 

นายทอง  กันตีมูล 
 

เลขำกลุ่ม 

นายรัฐกร  กันทาหล้า 

 

ทะเบียนพัสดุ 

นายทองสุก  ใจยาสุนา 
 

 

ทะเบียนพัสดุ 

นายยอด  นางเมาะ 

 

เหรัญญิกกลุ่ม 

นายส าเนียง  ใจแก้วธิ 
 

สมำชิกกลุ่ม 

นายหมู  หมอช้าง 

  
  

 
 

 

 

 

ภำพที ่16   

สมำชิกกลุ่ม 27  สิงหาคม 2558 
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ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากวา่นยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น 

รจนา  ชื่นศิริกุลชัย1
* และเรืองชัย  ชื่นศิริกุลชัย2

 

Home textile Yaune-colored products to Japan market 

Rojana  Chuensirikulchai*1 and Reangchai  Chuensirikulchai2 

 
1สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

2คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  50000 

1Major design,  Faculty of Arts and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna , District, Province Chiengmai,  

Postal Code 50300. 

2Faculty of Arts, Chieng Mai Vocational College, District, Province Chiengmai,  Postal Code 50000. 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์และเพื่อน าต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น ใช้รูปแบบการวิจัย

ประยุกต์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม อบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม กับกลุ่มชนเผ่าอาข่า (อีก้อ )กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน

จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดประเด็น การวิจัยพบว่า การสร้างผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอู

เนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบ การก าหนดปัญหา การคิด สรุปวิเคราะห์ การตัดสินใจ 

การน าไปใช้ให้เกิดผล การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการออกแบบ สามารถน ามาต่อยอดทาง

ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคการเข้าถึงด้วยตนเอง ปลูกฝังวิธีคิดให้มีจิตวิญญาณ มีความรู้ ความสามารถในการ คิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นคุณค่าของอัตลักษณ์สีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ ผลการถ่ายทอด ผู้เข้ารับการอบรม มีความ

ตั้งใจ ที่จะรับความรู้ ไปใช้ประโยชน์ สามารถท าการออกแบบและต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

และการน าต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีน าไปทดลองตลาด

ได้รับการตอบรับท่ีดีมาก เป็นท่ีน่าสนใจกับกลุ่มผู้ประกอบการจากหลายประเทศประกอบด้วยประเทศ อเมริกา อินเดีย 

บลังคลาเทศ และอินโดนีเซีย และในกลุ่ม SUSTAINABLE FASHION ท่ีมาออกบูธในงาน เนื่องจากเป็นสินค้า เชิงภูมิ

ปัญญา วัฒนธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันท่ัวโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ทาง

เศรษฐกิจ สู่ชุมชน สังคมประเทศไทย 

ค าส าคญั : เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติ สีว่านยาอูเนะ สีธรรมชาติญึ่ปุ่น 

Abstract 

This research aims to create home textiles products using natural colors from the Ya-u-ne plant based on 

the creative economy in order to take the prototype products and home textiles colors from the Ya-u-ne plant to 

the Japanese markets. This research employed applied research model to collect data using structured interviews, 

participatory observations, participatory workshop and group discussions with the Arkha ethnic group and Chiang 

Rai SMEs. The data was then analyzed, synthesized and categorized, and the research outcomes are as followed: 

the implementation of natural dyed textile from the the Ya-u-ne was based on the concept of the creative economy 

through the design process namely, Problem Identification, Preliminary Ideas, Analysis, Decision and 

Implementation and Knowledge Transfer and providing in-depth guidelines for the designs to be extended on 

business practice with self-access principles. The trainees were trained to have knowledge and abilities to analyse, 

synthesize and value Ya-u-ne identity. The outcomes from training show that trainees intended to take the 
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knowledge from training to design and extend it to create their own products. The prototypes of textile products 

with natural colors from the Ya-u-ne were brought to test the market in Japan; and they received very good 

responses.  The foreign entrepreneurs from America, India, Bangladesh, Indonesia and SUSTAINABLE FASHION 

clusters at the exhibition were interested in the products due to the value of local wisdom, culture and being eco-

friendly that were complying with the the current trend of the world. And this has an economic and social impacts 

on empowering communities and society in Thailand.  

Keywords: natural color home textiles, color from Ya-u-ne plant, natural Japanese colors  

 

บทน า 

สืบเนื่องจากผลการวิจัย อัตลักษณ์แฟชั่นผ้าสีม่วงจากธรรมชาติ วัตถุดิบที่น ามาสกัดเป็นสีม่วงจาก

วัตถุดิบธรรมชาติมีชื่อวิทยาศาสตร์  Eleutherine americana Merr. วงศ์  IRIDACEAE ชื่อสามัญ ไม่มี ชื่อ

อื่นๆ ยาอูเนะ  บ่อเจอ เพาะบีเบ  ว่านไก่แดง ว่านข้าว ว่านเพลาะ  ว่านหมาก ว่านหอมแดง ลักษณะทั่วไป  

เป็นพืชล้มลุก มีหัวเป็นแบบกลีบขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน มีสีแดง ลักษณะคล้ายหัวหอม สีธรรมชาติจากยาอูเนะ 

สีที่ได้หลายสีแตกต่างกันไป เช่นสีม่วง สีชมพูอมม่วง สีชมพู สีน้ าตาล สีทอง ผ้าสีม่วงจากยาอูเนะที่ค้นพบ

ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่หายาก และได้น าไปทดสอบความคงทนของสีบนวัสดุส่ิง

ทอตามมาตรฐาน )Standard Test Method for Colour Fstness Testing On Textiles)  ตามมาตรฐานสากล 

พบว่าสีย้อมธรรมชาติสีม่วงจากยาอูเนะมีความคงทนต่อการซัก ต่อการขัดถูและต่อแสง ในระดับ  4-5 

นับเป็นส่ิงที่ดีต่อวงการส่ิงทอ จะเห็นได้ว่าวัสดุธรรมชาติ ที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็น

ตัวก าหนดรูปแบบสินค้า สร้างความแตกต่างของสินค้าได้และสามารถท าให้ทั่วโลกนิยมและต้องการ

น าไปใช้ การน าเอาความเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน น ามาปรับและพัฒนาให้เข้ากับแนวโน้มส่ิงทอโลก

ได้นั้นถือเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างบทบาทให้กับธุรกิจสิ่งทอไทยเป็นอย่างมาก )รจนา, 2554( 

 ปัจจุบันการส่งออกถือได้ว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งมี

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

เป็นสินค้าส่งออกของไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 6 ของสินค้าส่งออกทั้งหมด )กลยุทธิ์การ

พัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าอุตสาหกรรมส่ิงทอ.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

2551( 

อุตสาหกรรมส่ิงทอมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยและได้ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าหนึ่งล้าน

ต าแหน่งทั่วประเทศ อีกด้วย อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ

ยกระดับความเป็นอยู่และระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนให้เร่งท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน

หัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อจ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ โดยจัดตั้งเป็นยุทธศาสตร์เน้นการส่งเสริมการ

ผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส าหรับประชาชนระดับล่าง หรือระดับรากหญ้าให้สามารถได้ท างาน มี

รายได้อย่างทั่วถึง 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าเอาความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสีม่วง สีชมพูอม

ม่วง สีชมพู สีน้ าตาลและสีทอง น ามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดองค์ความรู้และท าให้

เกิดการพัฒนางานทางด้านสินค้าผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สู่ตลาดญี่ปุ่น 

สาเหตุท่ีเลือกตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักเนื่องจากตลาดญี่ปุ่นให้ความสนใจกับสินค้าที่เป็นสีธรรมชาติ )โครงการ
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ส ารวจตลาดสิ่งทอญี่ปุ่นเชิงลึก. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ. 2551( และเป็นต้นแบบทางความคิดใน

การสร้างสรรค์ แหล่งก าเนิดสินค้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สร้าง

ความแตกต่างให้กับสินค้า เพื่อให้ธุรกิจส่ิงทอ เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สู่ชนเผ่า 

ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างศักยภาพของ

ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในการอยู่ร่วมกันกันทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม อย่างสันติและเกื้อกูลสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ

ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในกรอบประเด็นการวิจัย RMUTL Center of Excellence กรอบงาน Design 

&Entrepreneur Center ด้าน Product 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2.  เพื่อน าต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา (Materials and Method) 

 ใช้รูปแบบการวิจัยแบบประยุกต์ โดยใช้กระบวนการเทคนิค PAR (Participatory Action 

Research) น าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทฤษฎีกระบวนการออกแบบ และทฤษฎีการพัฒนาที่ย่ังยืน

มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

วิธีการและเครื่องมือ 

วิธีการเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน )Co-Generative Learning) และการสร้างผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสี

ธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น สร้างความรู้สึกร่วมกัน ผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติให้เกิด

ความรู้ใหม่ให้กับกลุ่มชนเผ่าอาข่า และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ประชากรชนเผ่าอาข่า คนพื้นราบ และ

แบบบันทึกการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Passive Participation) ใช้สังเกต 

บุคลิกภาพของบุคคล กิจกรรม ทักษะความสามารถและอุปกรณ์ช่วยรวบรวมข้อมูลมีกล้องถ่ายรูป 

การเก็บข้อมูลและกิจกรรมวิจัย 

การด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน า

ข้อมูลทุกแหล่งมาสรุป 

2. เข้าพื้นที่จังหวัด เชียงรายเข้าพบกลุ่มประชากรเป้าหมายชนเผ่าอาข่า )อีก้อ( และกลุ่มวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. สร้างเครื่องมือ ปรับปรุงเครื่องมือ 

4. การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ 
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4.1 การสกัดและย้อมสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ  

4.2 การออกแบบ 

5.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 

5.1 การสัมมนาให้ความรู้ 

เนื้อหา การย้อมผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ การน าเข้าและส่งออกส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มของ

ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคญี่ปุ่น แนวโน้มแฟชั่น 

5.2 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ 

การสร้างผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอจากผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบ 6 ขั้นตอน 

6.  การน าต้นแบบสินค้าผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ในรูปแบบแคตตาล๊อคทดลองตลาดญี่ปุ่น 

7.  สรุปและประเมินผลงานวิจัย 

8.  เผยแพร่ผลงานรายงานวิจัยต่อสาธารณชนในรูปแบบบทความ วารสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ในครั้งนี้ โดยการจัดข้อมูลเป็นระบบแล้วแยกแยะจัดกลุ่มประเภท

ของข้อมูล ประมวลผลการศึกษา โดยวิธีวิเคราะห์จากต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสีธรรมชาติจากว่านยาอู

เนะ จากการถ่ายทอดองค์รู้ การสัมมนาให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติการออกแบบ และจากการน าต้นแบบ

สินค้าผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ทดลองตลาดญี่ปุ่น 

 

ผลการศึกษา (Results) 

การสร้างผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

วัตถุดิบธรรมชาติ ยาอูเนะ )ว่านหอมแดง( ที่น ามาสกัดได้ สีม่วง สีชมพูอมม่วง สีชมพู ว่านยาอู

เนะ มีชื่อวิทยาศาสตร์  Eleutherine americana Merr. วงศ์  IRIDACEAE ชื่อสามัญ ไม่มี มีชื่ออื่นๆ ยาอูเนะ 

)อาข่า เชียงราย( บ่อเจอ เพาะบีเบ )กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน( ว่านไก่แดง ว่านข้าว ว่านเพลาะ )เชียงใหม่( 

ว่านหมาก ว่านหอมแดง )ภาคกลาง( ลักษณะโดยทั่วไป  เป็นพืชล้มลุก มีหัวเป็นแบบกลีบขนาดเล็กอยู่ใต้

ดิน มีสีแดง ลักษณะคล้ายหัวหอม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปดาบ จีบพับซ้อนกันคล้ายพัด  

การสกัดและย้อมสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ  

การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการย้อมกับผ้าหลายชนิด อาทิ 

ผ้าไหมจีน ผ้าไหมไทย ผ้าฝ้ายเนื้อบาง ผ้าฝ้ายเนื้อหนา ผ้าลินิน ในการย้อมครั้งนี้เป็นวิธีการย้อมแบบไม่ใช้

สารช่วยติดสีหรือตัวแปรสี สีที่ได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมมีกระบวนการย้อม 

3 ขั้นตอนได้แก่การสกัดสีย้อม การเตรียมน้ าย้อมและการย้อม  

สรุปการทดสอบความคงทนของสีผลการทดลองการน าเอาสีย้อมธรรมชาติสีม่วงจากว่านยาอูเนะ

น าไปทดสอบความคงทนของสีบนวัสดุส่ิงทอตามมาตรฐาน(Standard Test Method for Colour Fstness Testing 

On Textiles)  ตามมาตรฐานสากล ที่สถาบันทดสอบคุณภาพส่ิงทอ กรุงเทพฯ โดยได้น าตัวอย่างผ้าไหมจีน 

ผ้าไหมไทย ผ้าฝ้ายเส้นเล็ก ผ้าฝ้ายหนาและผ้าลินิน มาท าการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง (To Light) 
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การทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู (To Rubbing) และการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก (To 

Washing) ซึ่งจะท าให้สีย้อมธรรมชาติสีม่วงจากว่านยาอูเนะเป็นสีย้อมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตาม

มาตรฐานสากล พบว่าสีย้อมธรรมชาติสีม่วงจากยาอูเนะมีความคงทนต่อการซัก ต่อการขัดถูและต่อแสง 

ในระดับ  4-5 

การย้อมสีม่วงจากว่านยาอูเนะสามารถท าการย้อมสีได้ทั้งย้อมร้อนและย้อมเย็น กับผ้าที่ทอจาก

วัสดุธรรมชาติทุกชนิดอาทิ ผ้าไหมไทย ผ้าไหมจีน ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง โดยการควบคุมอุณหภูมิ 

น้ า กรรมวิธีการย้อม ถ้าย้อมโดยไม่ใส่สารตัวติดสีและตัวแปรสีสีที่ได้เป็นสีชมพูอมม่วง สีม่วงอ่อน ม่วงเข้ม 

แต่ถ้าใส่ตัวติดสีพวก เกลือ สารส้ม น้ าด่าง สีจะแปรเปลี่ยนตามชนิดของผ้า เป็นสีต่างๆเช่นสีทอง สีน้ าตาล 

สีส้ม สีตกมากและสีที่ได้ไม่ใส ดูหมอง ส่วนน้ าย้อมที่เหลือสามารถทิ้งไว้ได้หลายวันจนมีกล่ิน สามารถ

น ามาย้อมได้อีกแต่สีที่ได้จะอ่อนลง  

การออกแบบ 

การน าผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะใช้ในงานออกแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) ด้านสินค้าผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอโดยใช้แนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ

ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีกระบวนการออกแบบ 6 ขั้น มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับตกแต่งที่พักอาศัย ทั้งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ าซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่

จะเน้นการใช้งานจริงเป็นหลัก และในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษย์ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะมาออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

ห้องนั่งเล่นจ านวน 10 รูปแบบ ประกอบด้วย โคมไฟ หมอนพิง เบาะรองเก้าอี้ สตูลนั่ง ผ้าปูโต๊ะ เครื่อง

แขวน หมอนอิง เบาะรองนั่ง พรมปูพื้นและรองเท้า อีกทั้งยังได้ท าการออกแบบชุดราตรียาว เพื่อน ามา

ตกแต่งในห้องนั่งเล่นอีก  1 รูปแบบตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดปัญหา (Problem Identification)  

เริ่มต้นด้วยท ากระดานภาพ Lifestyle Board การจ าแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ในงานวิจัย

นี้ได้เลือกกลุ่มลูกค้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ไม่มีการใช้เครื่องจักร และไม่ใช้สารเคมีในการผลิต อีกทั้งยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

วัฒนธรรมดั้งเดิม ของชนพื้นบ้าน และเห็นภาพว่าวิถีชีวิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไร เป็นรูปภาพ

ที่แสดงถึงการใช้ชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น การกิน การอยู่อาศัย การใช้สินค้าส่วนตัว อารมณ์ความรู้สึก

และรสนิยม เพื่อใช้ในการจินตนาการให้ได้ว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบนั้นได้สะท้อนและสอดคล้อง

กับวิถีชีวิตในด้านอื่นๆหรือไม่ 

ขั้นตอนที่ 2  การคิด (Preliminary Ideas) 

เป็นการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้น ด้วยการท ากระดานภาพ Trend Mood Board คือกระดานภาพที่

เล่าเรื่องทั้งหมดของส่ิงที่จะออกแบบที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อหัวข้อหลักของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอในห้องนั่งเล่น ด้วยการแสดงรายละเอียดที่ส าคัญๆ เช่นกลุ่มสี โครงสร้างรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ ชนิดผ้า ผิวสัมผัส รายละเอียดด้านเทคนิค  และอื่นๆลงในกระดานภาพซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอในห้องนั่งเล่นที่เป็นกรอบไม่ให้ความคิดในการออกแบบออกนอกกรอบ

มากเกินไปจนท าให้ไม่สามารถควบคุมในการออกแบบได้  
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ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบ (Design Refinement) 

เป็นขั้นของการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอในห้องนั่งเล่น ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าสี

ธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

และสร้างสรรค์โดยใช้องค์ประกอบของ การออกแบบ )Element of Design( สี รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก 

ลักษณะผิว ฯลฯ มาจัดวางให้เกิดความงามเหมาะสม ตามหลักการออกแบบ )Principle of Design( ความ

เป็นเอกภาพ ความสมดุล ความกลมกลืน การเน้น การซ้ า และการตัดกัน เพื่อให้งานด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอในห้องนั่งเล่นมีความสมบูรณ์และลงตัว ในรูปแบบร่าง โคมไฟ หมอนพิง เบาะรอง

เก้าอี้ เบาะนั่ง ผ้าปูโต๊ะ เครื่องแขวน หมอนอิง เบาะรองนั่ง พรมปูพื้นและรองเท้า จ านวน 10 รูปแบบ และ

ในแต่รูปแบบประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆอีก 10 รูปแบบ รวมจ านวนแบบร่างทั้งหมด 100 รูปแบบ   

ขั้นตอนที่ 4   การวิเคราะห์ (Analysis) 

เป็นการพิจารณาประเมินแบบร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอภายในห้องรับแขกจากกลุ่ม

ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มนักท่องเที่ยว ญี่ปุ่นเป็นผู้ที่ชอบความเรียบง่าย

ของสินค้าและเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากของคนญี่ปุ่นในปัจจุบัน ได้

ท าการวิเคราะห์แบบร่าง 

ขั้นตอนที่ 5   การตัดสินใจ (Decision) 

เป็นการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอท่ีได้จากการวิเคราะห์รูปแบบที่ดีและตรงตามที่ต้องการ

หรือไม่ แต่ถ้าไม่มีรูปแบบใดที่ดีดี ต้องกลับไปเริ่มต้นท าการออกแบบร่างผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ ใหม่

เพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอที่ลงตัวที่สุดที่ได้ตัดสินใจเลือกจากการวิเคราะห์จากกลุ่มผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกแบบร่างเพื่อที่จะน ามาผลิตต้นแบบ จ านวน 10 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบโคม

ไฟ หมอนพิง เบาะรองเก้าอี้ สตูลนั่ง ผ้าปูโต๊ะ เครื่องแขวน หมอนอิง เบาะรองนั่ง พรมปูพื้นและรองเท้า 

ขั้นตอนที่ 6  การน าไปใช้ให้เกิดผล (Implementation) 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการออกแบบ ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอที่สมบูรณ์

พร้อมที่จะน าเข้าสู่กระบวนการ การผลิต )Maker( ตามขั้นตอนและมีการควบคุม ทุกขั้นตอนของการผลิต 

เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วส่งต่อให้กับ จัดซื้อ  (Buyer) ของร้านต่างๆ เพื่อน าสินค้าไปขาย และ

ประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับตัวแทนด้านส่ือ (Press Agent) ประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชั่นตามส่ือต่างๆจนสินค้า

ถึงปลายทางที่ผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ท าการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ จ านวน 10 รูปแบบ 

ประกอบด้วย โคมไฟ หมอนพิง เบาะรองเก้าอี้ สตูลนั่ง ผ้าปูโต๊ะ เครื่องแขวน หมอนอิง เบาะรองนั่ง พรม

ปูพื้น รองเท้า และชุดราตรียาว  

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 

การน าชนเผ่าอาข่า)อีก้อ(และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัด

เชียงราย จ านวน 10 คน ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเทคนิค PAR (Participatory Action Research) ระดมความคิด หาข้อสรุป 

ร่วมกันพัฒนารูปแบบและหาแนวทางร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ออกแบบใช้แนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบ 6 ขั้นตอน
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ประกอบด้วย ขั้นตอนที่  1  การก าหนดปัญหา (Problem Identification)  ขั้นตอนที่  2  การคิด 

(Preliminary Ideas) ขั้นตอนที่  3  การออกแบบ (Design Refinement) ขั้นตอนที่  4 การวิ เคราะห์ 

(Analysis) ตอนที่ 5   การตัดสินใจ (Decision) ขั้นตอนที่ 6  การน าไปใช้ให้เกิดผล  ฝึกอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยี ในวันที่  8-10 มกราคม  2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย   

การน าต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น 

         การท าการตลาดที่ดี ต้องเริ่มมาจากการหาความต้องการของลูกค้า และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่

ชัดเจน ก่อนที่จะวาง Concept หรือสร้างแบรนด์ ซึ่งตรงจุดนี้ โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติ

จากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่นHome textile Yaune-colored products to Japan market  ได้ตระหนักและเห็น

คุณค่าของงานที่จะประสบผลส าเร็จได้ต้องมีการน าผลงานเสนอกลุ่มผู้บริโภค น าเสนอในรูปแบบของโบ

ชัวร์ทดลองตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ในงาน JFW-IFF JFW-INTERNATIONAL FASHION FAIR In 

TOKYO BIG SIGHT  ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งานที่จัดถือได้

ว่าเป็นงานใหญ่มากของญี่ปุ่น ภายในบริเวณงาน 4 F West Exhibition Hall,Tokyo Big Sight  เมืองโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น ได้น าเสนอผลงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ วันพิธีเปิดงาน มีกลุ่มผู้ประกอบการ และ

หน่วยงานต่างๆจากทั่วโลกสนใจเข้าชมงานและภายในงานจะประกอบไปด้วยบูธแสดงงาน MADE IN 

JAPAN แ ล ะ  INTERNATIONAL แ บ่ ง โ ซ น   MEN’S & UNISEX . LADIES, CREATOR’S VILLAGE 

SUSTAINABLE FASHION FASHION GOODS และภายในบริ เ วณ งานจะมี  SEMINAR STAGE A และ 

SEMINAR STAGE B   

           ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะได้รับความสนใจจาก

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  ประเทศ อเมริกา อินเดีย บลังคลาเทศ และอินโดนีเซียเจรจาเรื่องสินค้า 

และ กลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่ม SUSTAINABLE FASHION ที่มาออกบูธในงานประกอบด้วยบริษัท Japan’s 

finest hemp product , A S A F U K U , Art Libra , KT BANGLADESH LTD. , Color Ball จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์

ต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นที่

น่าสนใจเป็นอย่างมาก และจะท าการติดต่อเพื่อเจรจาเรื่องสินค้าอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มผู้ประกอบการ

ดังกล่าว  

          อีกทั้งยังได้พบกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ในบริเวณงานทางผู้จัดการ บริษัท 

เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จ ากัด สนใจ สีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ เป็นอย่างมากจะท าการติดต่อมาเพื่อน าสี

ธรรมชาติจากว่านยาอูเนะมาย้อมผลิตภัณฑ์แฟชั่นของทางบริษัท นับเป็นส่ิงที่ดีที่สามารถน ามาต่อยอดทาง

ธุรกิจ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม กลุ่มชนเผ่าอาข่า)อีก้อ( และกลุ่มวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ชุมชน ชนเผ่าอื่นๆ อีกทั้งยังได้เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก ดังภาพโบชัวร์แสดง 
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ภาพ โบชัวร์ผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น 1 
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ภาพ โบชัวร์ผลงานสรา้งสรรค์ผลติภัณฑ์สีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญีปุ่่น 2 

 

อภิปรายผลการศึกษา (Discussion) 
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การย้อมผ้าสีม่วงจากยาอูเนะสามารถท าการย้อมสีได้ทั้งย้อมร้อนและย้อมเย็น กับผ้าที่ทอจากวัสดุ

ธรรมชาติทุกชนิดอาทิ ผ้าไหมไทย ผ้าไหมจีน ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง โดยการควบคุมอุณหภูมิ น้ า 

กรรมวิธีการย้อม ย้อมโดยไม่ใส่สารตัวติดสีและตัวแปรสีสีที่ได้เป็นสีชมพูอมม่วง สีม่วงอ่อน ม่วงเข้ม เป็นสี

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและอีกทั้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดความย่ังยืน ต่อชุมชน ชนเผ่าซึ่ง

ผลที่ได้แตกต่างจากการย้อมผ้าของชนเผ่าดังที่ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม )2543( กล่าวว่าการย้อมผ้าของชนเผ่าปวาเกอญอ ม้ง เย้า และอาข่ามีลักษณะการย้อมที่แล้วแต่

ชนิดของพืชพันธุ์ท่ีต้องการสกัดสีย้อมบางอย่างใช้วิธีการแช่ทิ้งไว้หลายวัน ย้อมเย็น แต่ส่วนใหญ่ใส่สารช่วย

ติดสี พวกขี้เถ้า โซดาไฟ และเริ่มใช้สารเคมีเข้ามาช่วยในการย้อมผ้า สีที่ได้สีหมองไม่ใส  

การน าผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะใช้ในงานออกแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการ

ออกแบบ และการน าชนเผ่าอาข่า )อีก้อ( กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จังหวัดเชียงราย ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ส่ิงทอผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ การก าหนดปัญหา การคิด สรุปวิเคราะห์ การตัดสินใจ การน าไปใช้ให้เกิดผล การถ่ายทอดองค์

ความรู้ สอดคล้องกับ สรุปผลการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้ออ่อนของ

วิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี เพื่อขยายโอกาสในธุรกิจ ของทวีศักดิ์ มูลสวัสด์ิ. (2545) มีกระบวนการออกแบบ 

การวิเคราะห์และสรุปกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาการตลาดแนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาภายใต้

แนวคิดวิเคราะห์และสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ การก าหนดแนวทางการออกแบบ ด้านปัจจัย

เดิม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและปัจจัยใหม่กลุ่มเป้าหมายตลาดเครื่องประดับแฟชั่นอิตาลีทางเลือกในการ

ออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนาแบบครั้งที่ 1 วิเคราะห์เพื่อเลือกแบบ ขั้นตอนการพัฒนาแบบครั้งที่ 2 สรุป 

ผลการพัฒนาแบบครั้งที่ 2 ขั้นตอนการเขียนแบบและการทาหุ่นต้นแบบเพื่อการศึกษา  3 มิติ และ

กระบวนการผลิตต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับสรุปผลการวิจัยกระบวนการออกแบบชุดประจ าชาติไทย สาหรับ

การน าเสนอระดับนานาชาติ ของดนัย เรียบสกุล. (2556) เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน

การออกแบบชุดประจาชาติไทย น าเสนอระดับนานาชาติ มี 5 ขั้นตอนประกอบด้วยสรุปการออกแบบ 

แนวความคิด การแสดงออก ปฏิบัติการและการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก กับกลุ่มผู้ประกอบการต่างประเทศ ประเทศ

อเมริกา อินเดีย บลังคลาเทศ และอินโดนีเซียและในกลุ่ม SUSTAINABLE FASHION ที่มาออกบูธในงาน

ประกอบด้วยบริษัท  Japan’s finest hemp product , A S A F U K U , Art Libra , KT BANGLADESH LTD. , 

Color Ball สอดคล้องกับรายงานวิจัย 2558. ประเทศญี่ปุ่น” เพราะเป็นตลาดที่ชื่นชอบสินค้ามีคุณภาพ มี

ดีไซน์ และมีเอกลักษณ์ เป็นตลาดที่มีเสน่ห์ ท าให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจทั่วโลกทั้งประเทศไทยอยากเข้า

ไปบุกตลาดสร้างธุรกิจ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน สินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สินค้าเชิงนวัตกรรม และสินค้าที่มีความน่าสนใจเชิงภูมิ

ปัญญาหรือวัฒนธรรม  
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สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

การสร้างผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะได้ท าการทดลองการย้อมกับผ้าหลายชนิด อาทิ ผ้าไหมจีน ผ้าไหม

ไทย ผ้าฝ้ายเนื้อบาง ผ้าฝ้ายเนื้อหนา ผ้าลินิน การย้อมแบบไม่ใช้สารช่วยติดสีหรือตัวแปรสี สีที่ได้ไม่เป็น

อันตรายต่อผู้บริโภคและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมมีกระบวนการย้อม 3 ขั้นตอนได้แก่การสกัดสีย้อม การ

เตรียมน้ าย้อมและการย้อม  

สรุปการทดสอบความคงทนของสีผลการทดลองการน าเอาสีย้อมธรรมชาติสีม่วงจากว่านยาอูเนะ

น าไปทดสอบความคงทนของสีบนวัสดุส่ิงทอตามมาตรฐาน(Standard Test Method for Colour Fstness Testing 

On Textiles)  ตามมาตรฐานสากล ที่สถาบันทดสอบคุณภาพส่ิงทอ กรุงเทพฯ พบว่าสีย้อมธรรมชาติสีม่วง

จากยาอูเนะมีความคงทนต่อการซัก ต่อการขัดถูและต่อแสง ในระดับ  4-5 

การน าผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะใช้ในงานออกแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) ด้านสินค้าผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอโดยใช้แนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการ

ออกแบบ 6 ขั้นตอน มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ จ านวน 10 รูปแบบ ประกอบด้วย โคมไฟ 

หมอนพิง เบาะรองเก้าอี้ สตูลนั่ง ผ้าปูโต๊ะ เครื่องแขวน หมอนอิง เบาะรองนั่ง พรมปูพื้นและรองเท้า และ

ชุดราตรียาว ตามขั้นตอน  การก าหนดปัญหา (Problem Identification) การคิด (Preliminary Ideas) การ

ออกแบบ (Design Refinement) การวิเคราะห์ (Analysis)  การตัดสินใจ (Decision) การน าไปใช้ให้เกิดผล 

(Implementation) 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 

การน าชนเผ่าอาข่า)อีก้อ(และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัด

เชียงราย จ านวน 10 คน ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเทคนิค PAR (Participatory Action Research) ระดมความคิด หาข้อสรุป 

ร่วมกันพัฒนารูปแบบและหาแนวทางร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ออกแบบใช้แนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบตาม

แนวคิดทฤษฎีกระบวนการออกแบบ 6 ขั้น ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่  8-10 มกราคม  2559 

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ผลการถ่ายทอด ผู้เข้ารับการอบรม มีความต้ังใจ ที่จะรับความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ สามารถท าการออกแบบและต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

การน าต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น 

         การน าผลงาน น าเสนอในรูปแบบของโบชัวร์ทดลองตลาดกับกลุ่มผู้บริโภค ในงาน JFW-IFF JFW-

INTERNATIONAL FASHION FAIR In TOKYO BIG SIGHT ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลงานต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  

ประเทศ อเมริกา อินเดีย บลังคลาเทศ และอินโดนีเซียเจรจาเรื่องสินค้า และ กลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่ม  

SUSTAINABLE FASHION ที่มาออกบูธในงานประกอบด้วยบริษัท Japan’s finest hemp product , A S A F U K 

U , Art Libra , KT BANGLADESH LTD. , Color Ball จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสี

ธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และจะท า
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การติดต่อเพื่อเจรจาเรื่องสินค้าอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวอีกทั้งยังได้พบกับมูลนิธิพัฒนา

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ในบริเวณงานทางผู้จัดการ บริษัท เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จ ากัด สนใจ สี

ธรรมชาติจากว่านยาอูเนะ เป็นอย่างมากจะท าการติดต่อมาเพื่อน าสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะมาย้อม

ผลิตภัณฑ์แฟชั่นของทางบริษัท นับเป็นส่ิงที่ดีที่สามารถน ามาต่อยอดทางธุรกิจ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม กลุ่มชนเผ่าอาข่า)อีก้อ( และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชุมชน ชนเผ่า

อื่นๆ อีกทั้งยังได้เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางทั่วโลก 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง เพลงพิธีกรรมงานศพม้ง ต าบลเนิ่นเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยท่ีเกิดขึ้น

จากการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมงานศพม้ง ต าบล

เนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกพบว่า พิธีกรรมงานศพม้งใช้เพลงเพื่อการสื่อสารกับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต 

และเป็นเสมือนสัญญาณบอกให้ผู้มาร่วมงานรับรู้ขั้นตอนต่างๆในพิธีกรรมมีเพลงท้ังหมด 6 เพลง คือตูเสีย น่อหมอ จ้อ

เจีย หรื่อก้านดัว หล่าซะ และเชียวเก ด้านองค์ประกอบทางดนตรีพบว่าเพลงท้ัง 6 เพลง มีช่วงเสียงท่ีใช้อยู่ในระยะขั้นคู่ 8 

เพอร์เฟค (P8) ใช้บันไดเสียงบีแฟล็ตเมเจอร์เพนตาโทนิก (Bb Major Pentatonic Scale) ท านองเพลงส่วนใหญ่มีทิศทาง

คงที่และมีการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขั้น จังหวะในบทเพลงแต่ละเพลงมีความแตกต่างกันตามผู้บรรเลง 

ค าส าคญั: เพลงพิธีกรรม งานศพม้ง ดนตรีม้ง ตเูสีย คติความเชือ่ 

Abstract 

 The research project on Funeral song of Hmong in Nernperm Sub-district, Nakornthai District, Phitsanulok 

is a partial fulfillment of the Master of Arts in music and dance, Faculty of Humanities, Naresuan University. The 

study is qualitative in nature aiming at studying the songs played in the funeral ritual of Hmong people. The results 

of the study reveal that the songs are a means to communicate with the spirit of the deceased and a signal of funeral 

ritual procedures. They have six songs in their funeral ritual, namelyTuSia, Nor MOR, JorJia, LueKanDua, La Sa, 

and ChioKe. These six songs obtain the perfect 8 intervals sounding range and Bb Major Pentatonic scale. They 

possess constant direction of melody and disjunctive motion. The rhythm of each song differs depending largely on 

the musicians. 

Keywords: Ritual Song, Funeral Hmong, Hmong Music, TuSia, Folklore 

 

บทน า 

 ดนตรีเป็นศิลปศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้เสียงเป็นส่ือ ให้เกิดการตอบสนองทางด้านอารมณ์ แล้ว

ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึก และความสุนทรีย์ของมนุษย์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างยาวนาน มนุษย์ได้น า

ดนตรีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและกระบวนการทางวัฒนธรรมได้อย่างมีระบบระเบียบแบบแผน โดย

สอดแทรกอยู่ในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีแห่นางแมว พิธีบวช

นาค พิธีแต่งงาน พิธีศพ เป็นต้น ซ่ึงยึดถือปฏิบัติตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ อีกทั้งดนตรียังถูกน าไปใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อเสริมให้พิธีกรรมนั้นเกิด

ความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ขาดหายไม่ได้ เนื่องจากมนุษย์ใช้ดนตรีเพื่อเชื่อมโยง
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ส่ือสารกับส่ิงที่ เคารพและศรัทธาในชาติพันธุ์ของตน แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ ล้วนมี

วัตถุประสงค์ในการน าดนตรีมาใช้เพื่อท าให้ขั้นตอนของพิธีกรรมนั้นด าเนินไปอย่างราบรื่น 

 ชาวม้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ที่ใช้เสียงดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรม ชาวม้งเชื่อว่า

เสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีเป็นเสียงที่สามารถส่ือสารกับวิญญาณได้ ฉะนั้นชาวม้งจึงให้ความส าคัญกับ

เสียงดนตรีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพิธีกรรมศพดนตรีมีบทบาทที่ส าคัญมาก ชาวม้งเชื่อว่าเป็นเสมือนการ

ส่ือสารกับดวงวิญญาณให้เดินทางกลับไปสู่ยังภพภูมิท่ีบรรพบุรุษอาศัยอยู่ในอดีตที่ประเทศจีน ก่อนที่จะท า

การสู้รบกับชาวจีนแล้วอพยพลงมา ผ่านทางประเทศเวียดนาม ลาวและทางภาคเหนือของประเทศไทย

ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ เลย เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก (สุนทรี, 2540) ซึ่งต าบลเนินเพิ่ม 

อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ท่ีมีชาวม้งอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีหมู่บ้านที่เป็นชาวม้งตั้งอยู่

ในพื้นที่เป็นจ านวน 3 หมู่บ้านถือว่ามีจ านวนมากที่สุดใน จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ หมู่บ้านร่องกล้า หมู่บ้าน

ห้วยน้ าไซและหมู่บ้านห้วยน้ าไซใต้ ปัจจุบันทั้ง 3 หมู่บ้านมีสภาพทางสังคมที่เปล่ียนไปจากวิถีชีวิตเดิม ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการคมนาคมที่เข้าถึง ท าให้วิถีชีวิตของชาวม้งพื้นที่นี้มีความสะดวกขึ้น แต่รูปแบบ

ทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวม้งยังคงยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ 

เช่น พิธีกรรมแต่งงาน พิธีกรรมฮูปี พิธีกรรมจอปี พิธีกรรมศพ เป็นต้น 

 พิธีกรรมงานศพม้ง เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ชาวม้งให้ความส าคัญในขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ซึ่งถ้าไม่

ปฏิบัติอย่างถูกต้องจะส่งผลให้พิธีกรรมนั้นไม่เสร็จส้ินและท าให้เกิดความไม่สบายใจของผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน 

แต่ละขั้นตอนของพิธีกรรมงานศพม้งมีการสอดแทรกกระบวนการของการท างานแต่ละหน้าที่ไว้ได้อย่าง

น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ รูปแบบของขั้นตอนเป็นไปอย่างมีแบบ

แผน อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสในกลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบ

โครงสร้างการปกครองของชาวม้งได้อย่างเหนียวแน่น เนื่องจากชาวม้งยังมีความเชื่อที่ว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิต

เกิดขึ้น ดวงวิญญาณนั้นต้องท าการบอกลาพื้นที่ท ามาหากินเพื่อเป็นการแสดงความรักและความเคารพต่อ

แผ่นดินตอนมีชีวิตอยู่ โดยขั้นตอนส าคัญนี้เครื่องที่ใช้ส่ือสารกับดวงวิญญาณคือเพลงที่บรรเลงจากเครื่อง

ดนตรี ฉะนั้นเพลงจึงมีบทบาทส าคัญมากต่อพิธีกรรมงานศพ เพลงพิธีกรรมงานศพม้งเป็นเพลงที่มีท านอง 

เนื้อหา และความหมายของเพลงเพื่อบอกถึงเรื่องราวของขั้นตอนต่างๆ เช่น เป็นการชี้น าดวงวิญญาณให้

ไปยังที่ต่างๆ เพื่อไปขอเปิดประตูฟ้าดิน ให้แก่ดวงวิญญาณได้เดินทางไปในภพภูมิใหม่อย่างสะดวก เป็น

ต้น นอกจากนี้เพลงที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพยังมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของขั้นตอน

ต่างๆ เพลงเหล่านี้จะบรรเลงถ่ายทอดจากนักดนตรีด้วยเครื่องดนตรี เพลงพิธีกรรมนี้แสดงให้เห็นถึง

ความส าคัญของเพลงที่มีต่อคติความเชื่อ อีกทั้งภูมิความรู้ด้านดนตรีของนักดนตรีได้อย่างน่าสนใจ   

 จากที่กล่าวมาข้างต้น เพลงมีความส าคัญต่อพิธีกรรมงานศพม้งอย่างย่ิง เนื่องจากชาวม้งยังคง

ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดพิธีกรรมได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีคามสนใจท าการศึกษาคติความเชื่อและลักษณะ

ของเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพม้ง ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และผู้วิจัยคาดหวังว่า

งานวิจัยฉบับนี้จะสามารถเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์รูปแบบของเพลงพิธีกรรม ในวิถีชีวิตชาวม้งและเป็น

แนวทางการศึกษาเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆต่อไปได้ 
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วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาคติความเชื่อและลักษณะของเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพม้ง ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอ

นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1) การวางแผนงานเบื้องต้น ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

และเลือกพื้นที่ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ศึกษา 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการสังเกต

และสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลด้านดนตรีคือ นายเปลี้ยงท้ง ฤทธิ์เนติกุล และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ด้านพิธีกรรม คือนายพุฒิอัฑฒ์ ธนสิริพงษ์            

3) การจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย 

4) การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเรียบเรียงไปตรวจสอบกับบุคคลข้อมูลอีกครั้ง 

5) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีดนตรีสากลของ ณัชชา พันธุ์เจริญ และทฤษฎี

หน้าที่นิยมของมาลีนอสกี (Malinowski) 

6) การสรุปผลและน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้และน าเสนอข้อมูลด้วย

วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 

7) ขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาคติความเชื่อ ความหมายของแต่ละเพลงและลักษณะทาง

ดนตรีของเพลง ที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพม้ง ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลการศึกษา 

 พิธีกรรมงานศพม้งเป็นพิธีกรรมท่ีใช้เสียงของเครื่องดนตรีเข้ามาเป็นสื่อเพื่อติดต่อกับดวงวิญญาณ

ของผู้เสียชีวิตในกระบวนการต่างๆของพิธีกรรม อีกทั้งเพลงที่ใช้บรรเลงยังเป็นเสมือนส่ิงที่บ่งบอกถึง

ขั้นตอนในพิธีกรรมนั้นๆ ต่อดวงวิญญาณว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและท าอะไรบ้าง ส่วนผู้ที่มาร่วมงานก็

สามารถรับรู้ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมจากเพลงที่ได้รับฟังอีกด้วย ดังนั้นเพลงพิธีกรรมงานศพจึงมี

ความส าคัญที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากการเก็บข้อมูลภาคสนามใน

พื้นที่ต าบลเนินเพิ่ม ผู้วิจัยพบว่า เพลงที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพม้งมีจ านวนทั้งหมด 6 เพลง คือ เพลงตูเสีย 

เพลงน่อหมอ เพลงจ้อเจีย เพลงหรื่อก้านดัว เพลงหล่าซะ และเพลงเชียวเก เพลงต่างๆมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

1) เพลงตูเสีย หมายถึง เพลงส้ินชีพ สามารถแบ่งออกเป็น 10 ท่อน เพื่อชี้น าดวงวิญญาณให้

รับทราบและปฏิบัติภารกิจตามความเชื่อของชาวม้งให้เสร็จส้ิน โดยแต่ละท่อนเพลงมีความหมายที่

แตกต่างกันไปคือ ท่อน 1 แจ้งให้ทราบว่าตนเองเสียชีวิตแล้ว ท่อน 2 เล่าประวัติของผู้เสียชีวิตตอนมีชีวิต

อยู่ ท่อน 3 แจ้งให้บอกลาญาติพี่น้อง ท่อน 4 แจ้งให้ทราบว่าก าลังมีการขุดเส้ือผ้าตอนเกิดของผู้เสียชีวิต

เพื่อน าไปเผา ท่อน 5 แจ้งให้บอกลาพื้นที่ที่ตนเองใช้ประกอบอาชีพ ท่อน 6 แจ้งให้ไปขอเปิดประตูฟ้าดิน 
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ท่อน 7 แจ้งให้เสียค่าธรรมเนียมผ่านประตูฟ้าดิน ท่อน 8 แจ้งให้จองสิทธิ์เพื่อกลับมาเกิดอีกครั้ง ท่อน 9 

แจ้งให้ไปขึ้นทะเบียนการเสียชีวิต และท่อน 10 แจ้งให้ไปพบกับวิญญาณบรรพบุรุษ 

  

 
 

 

รูปที่ 1 โน้ตเพลงตูเสีย, โดย นพดล พันธ์ุเพ็ชร ์

 

2) เพลงน่อหมอ หมายถึง เพลงกินข้าว เพลงนี้เป็นการเชิญผู้ที่มาร่วมงานศพให้รับประทาน

อาหาร และเป็นการบอกให้ดวงวิญญาณรับประทานอาหารด้วย แบ่งช่วงเวลาการรับประทานเป็น 3 ช่วง 

คือ น่อชาย หมายถึง ข้าวมื้อเช้า น่อชู หมายถึง ข้าวมื้อกลางวัน และน่อมอ หมายถึง ข้าวมื้อเย็น 
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รูปที่ 2 โน้ตเพลงน่อหมอ, โดย นพดล พนัธ์ุเพช็ร์ 

 

3) เพลงจ้อเจีย หมายถึง เพลงฆ่าสัตว์ เพลงนี้เป็นการบอกดวงวิญญาณว่าก าลังจะฆ่าสัตว์ เพื่อ

มอบให้ดวงวิญญาณน าติดตัวไปใช้ในภพภูมิใหม่ อีกทั้งเสร็จส้ินการมอบแล้ว ญาติจะน ามาใช้ประกอบ

อาหารให้ผู้ท่ีมาร่วมงานได้รับประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 โน้ตเพลงจ้อเจีย, โดย นพดล พันธ์ุเพ็ชร ์

4) เพลงหรื่อก้านดัว หมายถึง เพลงหลบผี เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงตามความเชื่อของนักดนตรีว่า 

เมื่อดวงวิญญาณเกิดความไม่พอใจและไม่ยอมปฏิบัติตามค าบอกกล่าวของนักดนตรี วิญญาณจะเข้ามาท า

ร้ายหรือท าให้นักดนตรีผู้นั้นเจ็บป่วย ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นักดนตรีต้องบรรเลงเพลงนี้พร้อม

ทั้งเต้นเพื่อหลบซ่อนตัวจากดวงวิญญาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 โน้ตเพลงหรื่อก้านดัว, โดย นพดล พนัธ์ุเพ็ชร ์
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5) เพลงหล่าซะ หมายถึง เพลงที่บรรเลงเพื่อคลายความโศกเศร้า เนื่องจากพิธีกรรมงานศพเป็น

พิธีแห่งการสูญเสีย ดังนั้นญาติพี่น้องและผู้ที่มาร่วมงานจึงมีแต่ความโศกเศร้า นักดนตรีจะบรรเลงเพลงนี้

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศภายในงานให้ดีขึ้นและเพื่อสร้างก าลังใจให้แก่ญาติและผู้ร่วมงานอีกด้วย โดย

เพลงนี้สามารถน ามาบรรเลงในช่วงเวลาที่รอการประกอบพิธีกรรมข้ันตอนถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 โน้ตเพลงหล่าซะ, โดย นพดล พันธ์ุเพ็ชร ์

 

6) เพลงเชียวเก หมายถึง เพลงส าหรับการเคล่ือนย้ายศพ เพลงนี้ใช้บรรเลงในวันที่ญาติท าการ

เคล่ือนศพเพื่อน าไปฝัง และยังเป็นการบอกกล่าวกับดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายเพื่อให้ดวงวิญญาณได้ไปสู่

สรวงสวรรค์  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 โน้ตเพลงเชียวเก, โดย นพดล พนัธ์ุเพช็ร์ 
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บทเพลงทั้งหมดนี้ เมื่อผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี พบว่า ช่วงเสียงที่ใช้อยู่ใน

ระยะขั้นคู่ 8 เพอร์เฟค (P8) ใช้บันไดเสียงบีแฟล็ตเมเจอร์เพนตาโทนิก (Bb Major Pentatonic Scale) 

ท านองเพลงส่วนใหญ่มีทิศทางคงที่และมีการเคล่ือนที่แบบข้ามขั้น ส่วนจังหวะในบทเพลงแต่ละเพลงมี

ความแตกต่างกันออกไปตามท่ีผู้บรรเลงก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ควรศึกษาเพลงพิธีกรรมอื่นๆที่นอกจากเพลงพิธีกรรมงานศพ 

เช่น พิธีฮูปี พิธีตจอปี การส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของชาวม้งต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลกเพราะยังคงมีการร้องเพลง และบรรเลงดนตรีเพื่อประกอบพิธีกรรม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

เพลงพิธีกรรมงานศพม้งใช้ในการส่ือสารกับดวงวิญญาณ โดยมีบทบาทหน้าที่ในพิธีกรรม คือ 

เพลงตูเสียมีบทบาทเพื่อชี้น าดวงวิญญาณให้รับทราบและปฏิบัติภารกิจตามความเชื่อของชาวม้งให้เสร็จส้ิน                              

เพลงน่อหมอ มีบทบาทเพื่อเชิญผู้ที่มาร่วมงานและเป็นการบอกให้ดวงวิญญาณรับประทานอาหารพร้อม

กัน เพลงจ้อเจียมีบทบาทเพื่อส่ือสารบอกดวงวิญญาณว่าก าลังจะฆ่าสัตว์ เพลงหรื่อก้านดัวมีบทบาทเพื่อ

หลบซ่อนตัวจากดวงวิญญาณจะเข้ามาท าร้าย เพลงหล่าซะมีบทบาทเพื่อคลายความโศกเศร้า และเพลง

เชียวเกมีบทบาทเพื่อให้ญาติท าการเคล่ือนศพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีหน้าที่นิยมของมาลีนอสกี 

(Malinowski) อ้างอิงใน สุเทพ สุนทรเภสัช (2553) ที่เสนอว่า ความเชื่อและการปฏิบัติต่างๆทางวัฒนธรรม

จะช่วยให้เกิดความราบรื่นในการท าหน้าที่ของสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปุถุชนด้านจิตวิทยา 

และแสดงให้เห็นบนพื้นฐานของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เจนยุทธ พุฒหมื่น (2556) ได้กล่าวว่า พิธีกรรมศพของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งสามารถส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวง

สวรรค์ บทเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมจะเปลี่ยนไปตามล าดับขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม 

เมื่อผู้วิจัยน าบทเพลงทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านดนตรี พบว่า ช่วงเสียงที่ใช้อยู่ใน

ระยะขั้นคู่ 8 เพอร์เฟค (P8) ใช้บันไดเสียงบีแฟล็ตเมเจอร์เพนตาโทนิก (Bb Major Pentatonic Scale) 

ท านองเพลงส่วนใหญ่มีทิศทางขึ้นลงแบบคงที่และการเคล่ือนที่ของท านองแบบข้ามขั้น โดยใช้เสียงส้ันและ

เสียงยาวสลับกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญลอย จันทร์ทอง (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ดนตรีชาวเขา

เผ่าม้ง พบว่า เพลงพิธีกรรมงานศพ  มีท านองที่ประกอบด้วยกลุ่มโน้ตเสียงยาวสลับกับกลุ่มโน้ตที่เป็นเสียง

ส้ันๆส่วนจังหวะในบทเพลง แต่ละเพลงมีท้ัง ช้า ปานกลาง และเร็วตามท่ีผู้บรรเลงต้องการก าหนดขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และนักดนตรีบ้านห้วยน้ าไซใต้ 

บ้านห้วยน้ าไซและบ้านร่องกล้า รวมถึงเจ้าของบ้านพิธีกรรมงานศพ ที่ให้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการ

ให้ข้อมูลของการวิจัยเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่ ส าหรับค าสอน แนวคิดต่างๆ ท าให้เกิดแรง

บันดาลใจในการวิจัยครั้งนี้ และที่ขาดมิได้คือ ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.กมล

ธรรม เกื้อบุตร ซึ่งให้ความเสียสละแก้ไขข้อบกพร่อง ค าแนะน า ตักเตือน เสนอแนะ องค์ความรู้ด้านการ

วิจัย ด้านดนตรีชาติพันธุ์ ท าให้วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ และขอบคุณเพื่อน พี่ น้องร่วมงาน
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คณาจารย์สาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจ และขอขอบพระคุณ

อย่างย่ิง พ่อ แม่ ภรรยา และลูกๆ ซึ่งคอยห่วงใยและเป็นพลังให้ผู้วิจัย 
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ภาพถ่ายทางอากาศ :ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา 

รัฐพล พรหมมาศ 

Aerial Photography: An Alternative Endorsement of Brand Advertising 
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บทคัดย่อ 

ในยุคปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ขึ้นมา นั่นคือการ

ถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งผลงานท้ังในส่วนของภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวที่ได้นั้น สามารถน าไปสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

หลากหลายผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์และจุดดีของการน าภาพถ่ายทางอากาศ โดยเป้าหมายท่ีส าคัญคือเพื่อเป็นโครงการ

น าร่องส าหรับการน าภาพถ่ายทางอากาศ มาใช้ในงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน

ให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะ

การสร้างสรรค์ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศและ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด

ในการการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศ โดยมีวิธีด าเนินการงานวิจัยตามข้ันตอนดังนี้คือ 1) ศึกษาองค์

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ศึกษาเก่ียวกับอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานถ่ายภาพทาง

อากาศ 3) เลือกกิจกรรม/สถานท่ีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อท าการวางแผนในการสร้างสรรค์ผลงาน 4) น าเสนอแบบ

ร่างของผลงานสร้างสรรค์ให้กับผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้เสีย และ 5) ท าการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

ผลสรุปการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานภาพถ่ายทางอากาศท่ีได้สามารถน าไปสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาได้ท้ั งใน

ส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มุมมองของภาพแบบทัศนมิติช่วยสร้างสรรค์มุมมองของภาพท่ีแปลกตา เร้าความ

สนใจให้กับผู้รับชมผลงาน และในส่วนปัญหาในเชิงเทคนิคท่ีพบคือ ปัญหาจากข้อจ ากัดระยะท าการของอากาศยานไร้

คนขับปัญหาจากธรรมชาติคือกระแสลม นอกจากนั้นยังพบข้อจ ากัดท่ีส าคัญคือ เขตห้ามท าการบินและการขออนุญาตท า

การบิน 

ค าส าคัญ : การสร้างสรรค์ ภาพถ่ายทางอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Abstract 

An advanced technology today provides the new ways of photography -- aerial photography creating still 

and moving images that can be used in several creative works. The researcher notices that aerial photography can 

be utilized as a model of product advertising and branding for Chiang Mai University. This creative research aims 

to 1) create product advertisement from aerial photographs in order to examine how pictures can be presented in 

the advertisement and which camera angle enhances and endorses the product, and; 2) study the issues and limitation 

of aerial photography on product advertising in terms of technical problems and limitation during the process. The 

study is expected to be the module for aerial photography as an alternative method for promoting the image of the 

institute, in this case, Chiang Mai University. The process is as follows: 1) unfolding the aerial photography 

concepts and framing the research, 2) studying functions of the tools, 3) selecting activities/locations in Chiang 

Mai University, 4) proposing the products to the experts, and 5) developing the photographs. 

The outcome of this research indicates that both still and moving images from aerial photography can be 

used in product advertising. The aerial shot creates fascinating perspective of the pictures and captivates the audience’ 
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attention in the event. However, there are some technical problems resulted from the limited range of the drone, the 

wind, no-fly zone, and drone permission requirements.       

Keywords: creative, Aerial Photography, Chiangmai University 

 

บทน า 

การสร้างสรรค์งานโฆษณาเป็นความพยายามในการใช้การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนแนวคิดไปสู่ผู้บริโภคตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ใน

อดีตการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณานั้น การถ่ายภาพถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่

ในยุคปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ขึ้นมา นั่น

คือการถ่ายภาพทางอากาศ (Aerial Photography) หมายถึง ภาพของภูมิประเทศที่ได้จากการถ่ายรูปทาง

อากาศด้วยวิธีน ากล้องถ่ายรูปติดกับอากาศยานที่บินไปเหนือภูมิประเทศที่จะท าการถ่ายรูป แล้วท าการ

ถ่ายรูปตามต าแหน่งทิศทางและความสูงของการบินที่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้ว หลังจากนั้นน าอัดภาพ ก็จะได้

รูปที่มีรายละเอียดภูมิประเทศในบริเวณที่ต้องการถ่ายปรากฏอยู่ ยุคสมัยเริ่มต้นของการถ่ายภาพทาง

อากาศนั้น ผลงานภาพถ่ายถูกน ามาใช้ประโยชน์เฉพาะในหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมแผนที่ทหาร 

กระทรวงกลาโหม น าภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ประโยชน์ในการส ารวจเพื่อการพัฒนาความเจริญของ

บ้านเมืองท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับภาพถ่าย

ที่ถ่ายในระยะเวลาที่แตกต่างกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าผลงานภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการ

อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศท าให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่ ต่างๆ 

เพื่อก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป มีผลงานภาพถ่ายทางอากาศเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีการ

น ามาใช้งานในส่วนของการท าถ่ายภาพยนตร์ เนื่องจากต้นทุนในการได้มาซึ่งภาพถ่ายทางอากาศนั้น มี

มูลค่าสูง และต้องอาศัยผ่านหน่วยงานภาครัฐในการขอการสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยาน 

หรือจากภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากนั้น ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้นั้น จะมีความละเอียดค่อนข้างหยาบ 

เนื่องจากเป็นการถ่ายภาพในระดับสูง อากาศยานซึ่งท าการบันทึกภาพมีการเคล่ือนที่ด้วยความเร็ว และมี

ทิศทางในการเคล่ือนที่เพื่อการบันทึกภาพที่ค่อนข้างจ ากัด ส่งผลให้ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้นั้นถูกน ามาใช้

ประโยชน์ในวงจ ากัด 

ส าหรับการถ่ายภาพทางอากาศในยุคปัจจุบันนิยมใช้อากาศยานไร้คนขับในการบันทึกภาพ อากาศ

ยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle (UAV) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ โดรน (Drone) หมายถึงอากาศ

ยานที่ไม่มีคนขับเป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล สามารถท าการบันทึกภาพได้ทั้งในแบบภาพนิ่ง

และภาพเคล่ือนไหว มีเพดานบินในระดับต่ ากว่าอากาศยานทั่วไปนั้นคือระดับไม่เกิน 700 เมตร ท าให้โด

รนมีความสามารถถ่ายภาพพื้นดินได้ชัดเจนและเก็บรายละเอียดได้ดี และมีต้นทุนในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่ต่ ากว่าการใช้อากาศยานประเภทอื่นๆ ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์และจุดดีของการน าโดรนมาใช้ใน

การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศ โดยเป้าหมายที่ส าคัญของงานวิจัยครั้งนี้คือเป็นการทดลองในเชิง

เทคนิคส าหรับการน าภาพถ่ายทางอากาศ มาพัฒนาและต่อยอดใช้ในงานเพื่อการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์/

โฆษณาให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนางานสร้างสรรค์ด้าน

การส่ือสารในรูปแบบใหม่ให้กับการถ่ายภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนให้สามารถท างานด้านการถ่ายภาพและด้านการผลิตส่ือใหม่ได้จริง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างสรรค์ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศ  

2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์   

1.1 ประเภทของภาพประชาสัมพันธ์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้   

  1) การถ่ายภาพสถานที่ขององค์การ อาคารและสถานที่ขององค์การมีความส าคัญอย่างมากต่อ

การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ เนื่องจากเป็นรูปธรรมที่คนภายนอกมองเห็นครั้งแรก การออกแบบ

ตกแต่งอาคารสถานที่ควรสอดคล้องกับการวางแนวทางขององค์กร เช่น หากวางแนวทางขององค์การว่ามี

ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ควรส่ือสารถึงการออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในสถานที่ที่ดูทันสมัย

ด้วยสีสัน รูปทรง และวัสดุตกแต่งภายใน ในทางตรงกันข้ามหากเป็นองค์กรที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  

รูปลักษณ์ของการออกแบบตกแต่งควรเน้นความรู้สึกที่อบอุ่น คลาสสิก โดยใช้วัสดุที่เป็นศิลปะไทยในการ

ตกแต่ง 

  2) การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพบุคคลเป็นการสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลและหาก

บุคคลนั้นเป็นผู้บริหารองค์การก็จะสะท้อนถึงลักษณะองค์การนั้นด้วย ผู้บริหารจึงเปรียบเสมือนตัวแทน

ของสมาชิกทั้งหมด ดังนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงควรดูแลให้ผู้บริหารมีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 

เพราะภาพถ่ายเป็นส่ิงที่อยู่ยาวนานในส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ หรือแม้แต่ในหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์การให้สมาชิกรู้สึกไว้วางใจที่มีผู้บริหารที่เป็นกันเอง ภาพผู้บริหารควรแต่งตัวใน

ลักษณะสบายๆ และมีการจัดท่าทางให้เป็นธรรมชาติ แต่หากจะส่ือสารผู้บริหารต่อคนภายนอกว่า องค์กร

นี้มีความทันสมัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ช่างภาพควรส่ืออารมณ์ผู้บริหารด้วยเครื่องแต่งกาย 

และจัดวางท่าทางที่สง่างาม เป็นต้น 

  3) การถ่ายภาพกิจกรรมขององค์การ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  

การสร้างกิจกรรมขององค์การขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักและจดจ า

องค์การนั้นๆ โดยช่างภาพประชาสัมพันธ์ต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ ไว้ เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ พิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาส

คล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติที่

ส าคัญ เป็นต้น 

2. แนวคิดการถ่ายภาพทางอากาศ 

การถ่ายภาพทางอากาศ คือ การถ่ายนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวทางอากาศ โดยผ่านเลนส์กล้อง และ

ฟิล์ม หรือข้อมูลเชิงเลข ซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่น าไปในอากาศยาน ได้แก่ บัลลูน เครื่องบิน เป็นต้น ในสมัย

ปัจจุบันมีการถ่ายรูปทางอากาศจากยานอวกาศ และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ได้ด้วย รูปถ่ายทาง

อากาศจะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด นอกจากนี้ รูปถ่ายทางอากาศมีการถ่ายรูปซ้อนทับพื้นที่บนรูปที่
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ต่อเนื่องกัน จึงสามารถดูเป็นภาพสามมิติหรือทรวดทรงของผิวโลกได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในด้าน

ภูมิศาสตร์ ประเภทของภาพถ่ายทางอากาศ มี 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการถ่ายรูปดังนี้ 

2.1 ภาพถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง เป็นภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายรูปในแนวตั้งฉากกับผิวโลกและไม่

เห็นแนวขอบฟ้า 

2.2 ภาพถ่ายทางอากาศแนวเฉียง เป็นภาพถ่ายที่เกิดจากการก าหนดแกนกล้องในลักษณะเฉียง 

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

  1) ภาพถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูง ลักษณะรูปถ่ายจะเห็นแนวขอบฟ้าเป็นแนวกว้างใหญ่ 

  2) ภาพถ่ายทางอากาศแนวเฉียงต่ า เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่ไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้าในภาพถ่าย

ทางอากาศแนวเฉียงสูงและแนวเฉียงต่ าใช้แสดงภาพรวมของพื้นที่แต่มีมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ

แตกต่างกัน รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมีมาตราส่วนในรูปค่อนข้างคงที่ จึงเป็นที่นิยมน ามาใช้ท าแผนที่ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ภาพถ่ายทางอากาศ :ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา” จะท าการศึกษา

มุ่งเน้นในด้านการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย และผลงานภาพยนตร์โฆษณาด้วยการประยุกต์ใช้ผลงาน

ภาพถ่ายทางอากาศ โดยมีขอบเขตดังนี้ 

1. ด้านเนื้อหา เลือกท าการบันทึก กิจกรรม/สถานที่ๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. ด้านรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงาน 4 รูปแบบคือ หนึ่ง ภาพถ่ายเพื่อใช้ในการท าโปสการ์ด สอง 

ภาพถ่ายเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ สาม ภาพถ่ายเพื่อการเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์, เว็บไซต์ และ 

ส่ี ภาพเคล่ือนไหวเพื่อประกอบการจัดท าสื่อภาพยนตร์โฆษณา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวด้วยการถ่ายภาพทางอากาศ  

2. ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว จาก

ผลงานภาพถ่ายทางอากาศ 

3. เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาในการน าอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านอื่นๆ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นขั้นตอนการด าเนินการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาเปรียบเทียบอากาศยานไร้คนขับจ านวนทั้งหมด 4 รูปแบบ ซึ่งทุกแบบติดตั้งโปรแกรม GPS 

เพื่อใช้ยึดเครื่องให้ลอยล านิ่งในอากาศ พร้อมชุดควบคุมเครื่องและควบคุมกล้องถ่ายภาพด้วยสัญญาณ

วิทยุระยะไกล ซึ่งจะเป็นการน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ถึงจุดดีและข้อจ ากัดของอากาศไร้คนขับแต่ละ

ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  2.1 อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัด DJI Phantom 2 ติดตั้งกล้อง Gopro Hero3+ 

พร้อมเลนส์มุมกว้าง 170˚ อุปกรณ์กันภาพส่ันไหว 3 แกน รองรับวิดีโอความละเอียดขนาด 4K และ

บันทึกภาพนิ่งขนาดความละเอียดสูงสุด 12 MP 

  2.2  อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัด DJI Phantom 3 Advance ติดตั้งกล้อง DJI 

FC300S พร้อมเลนส์มุมกว้าง 94˚ อุปกรณ์กันภาพส่ันไหว 3 แกน รองรับวิดีโอความละเอียดขนาด Full 

HD และบันทึกภาพนิ่งขนาดความละเอียดสูงสุด 12 MP 

  2.3 อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัดแบบ Custom ติดตั้งกล้อง Xiaomi Yi Camera 

พร้อมเลนส์มุมกว้าง 155˚ อุปกรณ์กันภาพส่ันไหว 3 แกน รองรับวิดีโอความละเอียดขนาด Full HD 

และบันทึกภาพนิ่งขนาดความละเอียดสูงสุด 16 MP 

  2.4 อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 6 ใบพัดแบบ Custom ติดตั้งกล้อง Digital DSLR 

Nikon D800 พร้อมเลนส์ขนาด 24-85 mm. อุปกรณ์กันภาพส่ันไหว 3 แกน รองรับวิดีโอความละเอียด

ขนาด Full HD และบันทึกภาพนิ่งขนาดความละเอียดสูงสุด 36 MP 

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการบินเก็บภาพโดยการเคล่ือนที่กล้องในหลากหลายรูปแบบ 

เช่นการแพนกล้องจากซ้ายไปขวา แพนกล้องขวาไปซ้าย การเคล่ือนกล้องขึ้นลงสลับกัน เพื่อน าภาพนิ่งและ

ภาพเคล่ือนไหวทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและกระบวนการตัดต่อวิดีโอ 

การด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการทดลองในเชิงเทคนิค เพื่อค้นหาผลสัมฤทธิ์ของอุปกรณ์ที่น ามา

เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากการใช้งานอากาศยานไร้คนขับสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายทาง

อากาศนั้น ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย มีผลงานวิจัยน้อย ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดลอง

เพื่อเก็บข้อมูล และน าผลงานทั้งหมดมาท าการเปรียบเทียบทั้งในด้านของทัศนมิติของภาพ มุมมองภาพที่

แตกต่างจากการบันทึกภาพ ในแบบปรกติ และต้นทุนในการสร้างสรรค์ผลงานภาพ 

3. เมื่อได้ข้อสรุปจากขั้นตอนที่ 2 น าผลการศึกษาเบื้องต้นเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ 

และผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนด้านการถ่ายภาพ รวมจ านวน 5 ท่าน 

4. เมื่อได้ข้อสรุปในเชิงเทคนิคแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้เสีย ส าหรับ

การทดลองบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศ และน าผลงานภาพถ่ายเหล่านี้มาใช้ในการผลิตส่ือ

ประชาสัมพันธ์จริง โดยได้ข้อสรุปดังนี้คือ 

  4.1 ให้ผู้วิจัยท าการบันทึกภาพนิ่งสภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยกล้องถ่ายภาพ

ทางอากาศ เพื่อน าผลงานภาพถ่ายที่ได้ มาให้ทางคณะกรรมการงานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

คัดเลือกผลงานเพื่อน าภาพที่ได้ไปใช้ในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และภาพส าหรับการจัดท าโปสการ์ด 

ส.ค.ส. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะต้องเป็นภาพถ่าย ซึ่งน าเสนอ “มุมมองใหม่” ของสถานที่ต่างๆ ภาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาพที่ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือก และมอบให้ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกมีจ านวน

ทั้งสิ้น 30 ภาพ 

  4.2 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้วิจัยรับผิดชอบในการบันทึกภาพเคล่ือนไหว กิจกรรม / 

โครงการ ส าคัญๆ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศ และให้ท าการสรุปผล

ผลงานออกมาด้วยส่ือภาพยนตร์โฆษณา เพื่อใช้ในการน าเสนอ 
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4. น าเสนอผลงานส่ือภาพยนตร์โฆษณา ให้กับผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้เสีย ท าการปรับแก้ไข 

5. น าส่ือวีดิทัศน์เผยแพร่ 

 

ผลการวิจัย 

งานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งผลของการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่คือ 

1. ประเด็นในการประเมินเปรียบเทียบจุดดีและข้อจ ากัดอากาศยานไร้คนขับจ านวนทั้งหมด 4 

รูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยน ามาทดสอบบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ ได้ผลสรุปดังนี้ 

  1.1 อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัด DJI Phantom 2 เป็นอากาศยานฯ ซึ่งมีจุดเด่น

ในด้านการมีอัตราการตอบสนองต่อการบังคับที่ไวปานกลาง ส่งผลให้รูปแบบการบินเพื่อบันทึกภาพถ่าย

ทางอากาศมีความล่ืนไหล ผู้ควบคุมสามารถเคล่ือนที่อากาศยานฯ เพื่อบันทึกภาพได้อย่างนิ่มนวล มีระยะ

ท าการบินปานกลาง โดยระยะทางซึ่งสามารถบินได้คือรัศมี 1 กิโลเมตร มีระยะเวลาในการท าการบินเฉล่ีย 

15 -20 นาที เลนส์มุมกว้าง 170˚ ช่วยให้การเก็บภาพมุมกว้างได้ภาพที่มีมุมมมองแปลกตา สร้างความ

น่าสนใจให้กับผู้ชมผลงาน นอกจากนั้นกล้อง Gopro Hero3+ มีคุณภาพสูง สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้

คุณภาพไฟล์สูง ท าการบันทึกภาพในแบบย้อนแสงได้ดี ระบบวัดแสงแม่นย า ส่ิงเหล่านี้เป็นตัวเสริมให้

ผลงานภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มีคุณภาพในเกณฑ์ค่อนข้างสูง 

  ข้อจ ากัดที่ส าคัญของอากาศยานฯ ประเภทนี้คือ ไม่สามารถควบคุมกล้องในการบันทึกภาพได้ ผู้

ควบคุมจะต้องท าการตั้งค่าต่างๆของกล้องถ่ายภาพก่อนท าการบิน จะไม่สามารถเปล่ียนค่าต่างๆของกล้อง

ได้ ผู้ควบคุมสามารถท าได้เพียงการควบคุมให้กล้องท าการเคล่ือนที่ขึ้นและลง หรือแพนกล้องตามการ

หมุนตัวของอากาศยานฯ นอกจากนั้น เลนส์มุมกว้าง ส่งผลให้ภาพที่ได้มีความบิดเบี้ยว ความรกในเนื้อหา

ของภาพ วิธีการแก้ไขคือการปรับแก้ไขมุมโค้งของเลนส์ในกล้อง ซึ่งก็จะส่งผลให้ขนาดของภาพถ่ายที่ได้ลด

ขนาดลงค่อนข้างมาก นั่นคือ จาก 12 MP จะลดขนาดลงเหลือ 7 MP และ 5 MP ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 1 ภาพที่ได้จาก Gopro Hero3+ แบบ 12 MP จะเปน็ภาพมุมโค้ง ชื่อภาพ “คณะการสื่อสารมวลชนในอีกหนึง่

มุมมอง” 
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รูปที่ 2 ภาพที่ได้จาก Gopro Hero3+ แบบ 7 MP ความมุมโค้งจะลดลง ชื่อภาพ “สวนปาล์มในอีกหนึ่งมุมมอง” 

 

1.2  อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัด DJI Phantom 3 Advance เป็นอากาศยานฯ ซึ่ง

มีจุดเด่นในด้านการมีอัตราการตอบสนองต่อการบังคับที่ไว คล่องแคล่ว มีระยะท าการบินค่อนข้างไกล คือ

สามารถบินได้คือรัศมี 2 กิโลเมตร มีระยะเวลาในการท าการบินเฉล่ีย 15 -20 นาที เลนส์มุมกว้าง 94˚ 

ช่วยให้ภาพที่ได้ลดความบิดเบี้ยวลง กล้องที่ติดมากับอากาศยานฯ มีคุณภาพสูง สามารถควบคุมทั้งการ

บันทึกภาพนิ่ง/วีดิโอสลับกันได้ทันที ปรับตั้งค่าต่างๆของอากาศยานฯ และกล้องได้จากโปรแกรมซึ่ง

เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ชนิด Smartphone จุดเด่นที่ส าคัญที่สุดคือระบบความปลอดภัยของอากาศยานฯ ซึ่งมี

ความสมบูรณ์แบบมากกว่าทุกประเภทซึ่งน ามาทดสอบ นอกจากนั้นเนื่องจากระบบ GPS มีความทันสมัย 

ท าให้การลอยล าอยู่กับที่มีความนิ่งมาก สามารถบันทึกภาพในช่วงเวลากลางคืนได้ดี 

ข้อจ ากัดของอากาศยานฯ ประเภทนี้ คือ การแพนกล้องซ้าย/ขวา จะต้องอาศัยการหมุนตัวอากาศ

ยานฯ ช่วย ท าให้ การบันทึกภาพเวลาท างานบินตีโค้งไม่นิ่มนวล อุปกรณ์เสริมมีราคาสูง และตัว Sensor 

กล้องมีขนาดเล็ก ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย 

  1.3 อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัดแบบ Custom มีอัตราการตอบสนองต่อการ

บังคับที่ไวปานกลาง มีระยะท าการบินปานกลาง โดยระยะทางซึ่งสามารถบินได้คือรัศมี 1 กิโลเมตร มี

ระยะเวลาในการท าการบินเฉล่ีย 10 -15 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่) จุดเด่นอยู่ท่ีสามารถท าการ

เปล่ียนกล้องค่อนข้างสะดวก เนื่องจากมิได้เป็นส่วนที่ยึดติดกับตัวอากาศยานฯ ค่าซ่อมบ ารุงมีต้นทุนต่ า

กว่าประเภทอื่นๆ 

ข้อจ ากัดของอากาศยานฯ ประเภทนี้ คือมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่า อากาศยานฯ ประเภทประกอบ

ส าเร็จจากโรงงาน การควบคุมต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษ มีประเด็นจุกจิกในการซ่อมบ ารุงรักษา 

ไฟล์ภาพวีดิโอที่ได้นั้นอยู่ในระดับ “พอใช้”ด้วยข้อจ ากัดเหล่านี้ ผู้วิจัย ได้ก าหนดการใช้งานส าหรับอากาศ

ยานฯ ประเภทนี้ไว้เป็นเครื่องท าการส ารวจสถานที่ มุมมองภาพ ก่อนจะท าการถ่ายภาพจริง  

  1.4 อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 6 ใบพัดแบบ Custom อากาศยานฯ สามารถหวังผล

ด้านคุณภาพของภาพถ่ายและวีดิโอ ได้มากที่สุด เนื่องจากใช้การบันทึกจากกล้อง Digital DSLR ตามการ
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ค านวณ สามารถรับน้ าหนักในการยกกล้องถ่ายภาพและเลนส์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้รวม 2 กิโลกรัม มีอัตรา

การตอบสนองต่อการบังคับที่ค่อนข้างต่ า ระยะท าการบินปานกลาง โดยระยะทางซึ่งสามารถบินได้คือรัศมี 

1 กิโลเมตร มีระยะเวลาในการท าการบินเฉล่ีย 8 -12 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่) กล้องสามารถ

หมุนได้รอบทิศทาง ท าให้การบันทึกภาพสามารถท าได้อิสระแยกจากการบังคับอากาศยานฯ  ในส่วนการ

บันทึกภาพ สามารถกดเลือกบันทึกภาพสลับกับวีดิโอได้ แต่ไม่สามารถปรับตั้งค่าใดๆได้ 

ข้อจ ากัดของอากาศยานฯ ประเภทนี้ คือมีขนาดใหญ่ ต้นทุนในการท างานสูงกว่าอากาศยานฯ  

ประเภทอื่นๆ เสียงที่ค่อนข้างดัง นอกจากนั้น จ าเป็นจะต้องมีการใช้บุคลากรในการท างาน 2 คน นั่นคือ 

บุคคลที่หนึ่งเพื่อควบคุมอากาศยานฯ และบุคคลที่สอง เพื่อควบคุมและท าการบันทึกภาพ 

เมื่อได้ข้อสรุปจากการทดสอบแล้ว ผู้วิจัยเลือก อากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัด DJI 

Phantom 3 Advance เป็นอากาศยานฯ หลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยท าการบันทึกทั้งในส่วนของ

ภาพถ่ายและวีดิโอ และอากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 4 ใบพัดแบบ Custom เป็นอากาศยานฯ รอง 

ท าบินส ารวจพื้นที่/หามุมในการถ่ายภาพ และบันทึกเฉพาะภาพถ่ายหรือภาพถ่ายในรูปแบบ Near IR (ซึ่ง

หลายครั้งผู้วิจัยจะได้ภาพส าคัญจากอากาศยานฯ ล านี้)  

2. ผลงานสร้างสรรค์ ส าหรับการงานสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย และผลงานภาพยนตร์โฆษณาด้วย

การประยุกต์ใช้ผลงานภาพถ่ายทางอากาศสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  2.1 ภาพถ่ายเพื่อการจัดท าโปสการ์ด ส.ค.ส. ผู้วิจัยได้รับการขอความอนุเคราะห์ภาพถ่ายทาง

อากาศ จากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เพื่อการจัดท าโปสการ์ด ส.ค.ส. พ.ศ.2559 โดยภาพมุมมองใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการ

เผยแพร่มีดังนี้ 

 

 
รูปที่ 3 ภาพ ส.ค.ส กองประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชือ่ภาพ “อ่างแก้ว” 
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รูปที่ 4 ภาพ ส.ค.ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชื่อภาพ “อาคารสุจิณโณ” 

   

  2.2 ภาพถ่ายเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ ผู้วิจัยได้รับการขอความอนุเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 

จากทางชมรมภาพถ่ายสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อใช้ในนิทรรศการแสดง

ภาพถ่าย @Chiangmai จัดขึ้นในช่วงวันที่ 5 -29 มกราคม 2559 ณ.โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อ

เป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการถ่ายภาพของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานภาพถ่าย

ทางอากาศ ท่ีได้รับการเผยแพร่ได้แก่ 

 

 
รูปที่ 5 ภาพในนิทรรศการแสดงภาพถ่าย @Chiangmai ชื่อภาพ “มหาวิทยาลัยแห่งความร่มรื่น” 

 

 2.3 ภาพถ่ายเพื่อการเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผลงานภาพถ่ายทางอากาศ

ผ่านเพจสังคมออนไลน์ “ที่มช..” (https://www.facebook.com/CMUphotocontest/) ซึ่งเป็นโครงการ

ประกวดภาพถ่ายสวยงาม มช.ร่มแดนช้าง ปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยเป็นหัวหน้าคณะท างานโครงการนี้ นอกจากนั้น
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หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  

  2.4 ภาพเคล่ือนไหวเพื่อประกอบการจัดท าส่ือภาพยนตร์โฆษณา ผู้วิจัยได้น าภาพวีดิโอจากอากาศ

ยานไร้คนขับ มาเป็นส่วนหนึ่งของการท าภาพยนตร์โฆษณาและสื่อภาพยนตร์เพื่อการเผยแพร่ ดังมีรายชื่อ

ผลงานดังนี้ 

    1) Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลงานร่วมกับทีมงานบันทึกภาพเฉพาะ

กิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ/ประสานถ่ายภาพทางอากาศ

ทั้งหมดในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมทั้งร่วมถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศสดกับทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่) ผลงานชิ้นนี้ได้รับค าชื่นชมจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า “เป็นผลงานวีดิโอแห่งปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

    2) ภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวโครงการประกวดภาพถ่ายสวยงาม มช.ร่มแดนช้าง ปีที่ 2 “ที่ มช

..” 

    3) ภาพยนตร์โฆษณาสรุปโครงการประกวดภาพถ่ายสวยงาม มช.ร่มแดนช้าง ปีที่ 2 “ที่ มช..” 

    4) ภาพยนตร์สรุปโครงการ “แมสคอม มช ชวนปั่น ตอน ช้างย้ิม” กิจกรรมชวนปั่นจักรยานเพื่อ

การกุศล 

หมายเหตุ : ผลงานเหล่านี้ท าการเผยแพร่และน าเสนอผ่านระบบโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และผ่านเว็บไซต์ http://www.youtube.com   

 

สรุปผลการวิจัย 

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าผลงานภาพถ่ายทางอากาศในส่วนของวีดิโอนั้นสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาได้อย่างเหมาะสม มุมมองของภาพแบบทัศนมิติช่วยสร้างสรรค์

มุมมองของภาพที่แปลกตา เร้าความสนใจให้กับผู้รับชมผลงาน ส าหรับกระบวนการในการบันทึกภาพนั้น 

ผู้วิจัยพบว่า การน าอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการบันทึกภาพวิดีโอนั้น สามารถทดแทนการใช้อุปกรณ์

ประเภทเครนหรือดอลล่ีได้ในหลายสถานการณ์ ไฟล์ท่ีได้มีคุณภาพสูง สามารถน าไปตัดต่อและท าการผลิต

ไฟล์ภาพยนนตร์ต้นฉบับได้ถึงระดับ Full High Definition ที่ขนาด 1920 × 1080 ที่เฟรมเรท 25 ภาพ/

วินาที ซึ่งถือว่าเป็นไฟล์ต้นฉบับที่มีความละเอียดสูง สามารถน าไปเผยแพร่ได้ทั้งในในส่วนของส่ือออนไลน์ 

และเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์ดิจิทัลได้ 

ส าหรับภาพนิ่งที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศนั้น อยู่ในระดับ “ใช้งานได้ดี”  ส าหรับการน าไปผลิตส่ือ

ประเภทเว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ต่างๆ สามารถน าไฟล์ภาพที่ได้ท าการพิมพ์เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ

ผลงานภาพถ่ายได้ขนาด 13 × 19 นิ้ว หากต้องการไฟล์ภาพซึ่งมีความละเอียดสูงกว่านั้น สามารถ

เลือกใช้การบันทึกภาพทางอากาศผ่านอากาศยานไร้คนขับแบบ Multirotor 6 ใบพัดแบบ Custom ได้ 

เนื่องจากสามารถบันทึกภาพผ่านกล้อง DSLR ได้ จากการทดสอบไฟล์ภาพที่ได้จากกล้อง DSLR Nikon 

D800 นั้น เพียงพอต่อการท างานระดับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ได้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศผ่านอากาศยานไร้

คนขับ ซ่ึงการสร้างสรรค์จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีทักษะที่ส าคัญ 2 ด้านคือ 

ทักษะในด้านการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากการถ่ายภาพทางอากาศตัวกล้องมิได้อยู่ในการ

ควบคุมของผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยตรง แต่เป็นการบังคับผ่านเครื่องควบคุมระยะไกล นอกจากนั้น หาก

ขาดทักษะในด้านการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน/มุมมองภาพที่ได้ก็จะไม่สามารถน ามาใช้งานได้ ซึ่ง

ทั้งหมดนี้จะค้องท างานอยู่บนข้อจ ากัดเรื่องเวลา เนื่องจากระยะเวลาในการท าการบินเพื่อบันทึกภาพ มี

จ ากัด ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานจากกล้องถ่ายภาพทางอากาศ จะต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนและอาศัย

การประสานการส่ังงานทั้งในส่วนของสมอง สายตา และการบังคับด้วยนิ้วมือเข้าด้วยกัน 

ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศนั้นส่วนใหญ่จากการรับชมผลงานจะพบการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

เลนส์มุมกว้างพิเศษเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลจากการตอบรับของผู้รับชมผลงาน ผู้วิจัยพบว่า ภาพถ่ายที่ได้จาก

มุมมองแบบกว้าง แต่ไม่บิดโค้ง สามารถน าไปใช้งานได้ค่อนข้างกว้างขวาง นอกจากนั้นกระบวนการตัดต่อ

ที่รวดเร็ว ฉับไว สามารถเร้าอารมณ์ผู้รับชมผลงานได้ผลที่ดี 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาในเชิงเทคนิคที่พบคือ ปัญหาจากข้อจ ากัดระยะท าการของอากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากการ

ควบคุมอากาศยานฯ นั้น จะต้องอาศัยการบังคับจากเครื่องควบคุม ซึ่งทุกประเภทสามารถคบคุมระยะไกล

ได้ขั้นต่ า 1 กิโลเมตร ซึ่งการบังคับในระยะสายตา ผู้ควบคุมสามารถควบคุมได้จากสายตาซึ่งมองเห็น 

อากาศยานฯ  แต่หากบินไปไกลเกินระยะสายตา ผู้ควบคุมจะต้องอาศัยมองจากจอมอนิเตอร์ซึ่งแสดงภาพ

แบบ FPV หรือ First Person View แทนสายตามนุษย์ ซึ่งสัญญาณภาพนั้นค่อนข้างถูกรบกวนง่าย หลาย

ครั้งที่ผู้วิจัยพบว่าไม่สามารถดูสัญญาณภาพจากจอมอนิเตอร์ได้ แต่ยังสามารถควบคุมอากาศยานฯ ได้ 

ปัญหานี้ส่งผลการท างานเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลให้ท าการบันทึกภาพได้ไม่ตรงตามที่ต้อง การ 

นอกจากนั้น ยังเป็นการเส่ียงต่อความเสียหายจากการตกได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผลจากความผิดพลาด

เรื่องระยะท าการของอากาศยานฯ ส่งผลให้ อากาศยานฯ Phantom2 ของผู้วิจัยตก และได้รับความช ารุด 

น าไปสู่การปลดระวางการท างานในที่สุด 

ปัญหาจากธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดคือกระแสลม เพราะจะท าให้การควบคุมอากาศยานฯ ท าได้

ค่อนข้างล าบาก ต้องพยายามประคองอากาศยานฯ  เพื่อให้ได้ภาพตามมุมองที่ต้องการ นอกจากนั้นโอกาส

ที่ภาพจะเสียหายเพราะความเบลอก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกัน  

ข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ เขตห้ามท าการบิน ในหลายครั้งที่ผู้วิจัยจะต้องท าการบินขึ้นเพื่อบันทึกภาพนั้น 

ในอากาศยานฯ บางประเภทเช่น Phamtom3 จะไม่อนุญาติให้น าเครื่องขึ้นบิน โดยจะท าการตัดระบบการ

ท างานของเครื่อง และมีตัวหนังสือเตือนตลอดเวลา ซึ่งเขตห้ามท าการบิน จะเป็นพื้นที่ซึ่งติดกับเขต

สนามบิน หรืออาคารสูงหลายแห่งซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการท างานโดยถึงขั้นต้องย้ายจุดที่

จะต้องท าการถ่ายภาพ 

ส าหรั บการขออนุญาตท าก ารบินนั้ น  เนื่ อ ง จ ากผู้ วิ จั ยท า กา รบั นทึ กภาพภายใน เขต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้อนุญาติให้ผู้วิจัย สามารถท าการบินเพื่อบันทึกภาพได้อย่าง
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ถูกต้อง และผู้วิจัยได้ประสานงานแจ้งกับทางหอบังคับการบินเชียงใหม่ทุกครั้งในการบินเพื่อถ่ายภาพงาน

ส าคัญๆ ซึ่งหอบังคับการบินจะให้ค าแนะน าหลายปนะการเช่น ไม่ควรบินขึ้นในทิศทางเครื่องบิน ขึ้นลง ไม่

บินสูงเกินระยะ 150 เมตร ในเขตตัวเมือง และหลีกเล่ียงการบินในลักษณะก่อความร าคาญหรือรบกวน

ผู้อื่น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนผลักดันจาก อ.ค ารณ คุณะ

ดิลก ท่านได้จุดประกายความคิดและให้การสนับสนุนในการฝึกฝนและท าการบินเพื่อบันทึกภาพทาง

อากาศ ซึ่งผู้วิจัยเริ่มต้นจากศูนย์ จนสามารถที่จะน าองค์ความรู้ที่ได้นั้นมาสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ผู้วิจัยขอ

กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

 ขอบพระคุณคณะการส่ือสารมวลชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้าน

เงินทุนด้านการติดต่อประสานงาน และการอนุญาติให้ท าการบันทึกภาพภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

ที่ส าคัญที่สุดต้องขอขอบคุณทีมงานสนับสนุนทุกท่าน หากไม่มีท่านทั้งหลายช่วยเหลืองานก็ไม่อาจจะส าเร็จ

เสร็จสิ้นลงได้  
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อพลวัต-การเคลื่อนไหว 1.0 : รับรู้การเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ  

ในงานนาฏศิลป์ร่วมสมยัผ่านศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น 

Static-Motion 1.0: Understanding Movement Quality in Contemporary Dance through 

Data Art 

Pattarawut Subyen    

 

เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง  

 (ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัด ปทุมธานี 12120) 

9/1 Moo. 5 Phaholyotin Road, Klong 1, Klong Luang 

 (Department of Communication Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkok University Pathumthani 12120) 

 

บทคัดย่อ 

 “อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0” คือ งานศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ (ดาต้าอาร์ต) ที่

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ การเคล่ือนไหวแบบลาบัน (Laban Movement Analysis หรือ LMA) ใน

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ เช่น น้ าหนัก พื้นที่ และเวลา ในงานนาฏศิลป์

ร่วมสมัย การสร้างงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาค้นคว้าวิธีการน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวในงาน

นาฏศิลป์ร่วมสมัยโดยใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบัน (2) น าเสนอกรอบแนวคิดและออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์และน าเสนอมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพจากทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบ

ลาบัน (3) น าเสนอวิธีการแสดงข้อมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ได้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบันให้อยู่ในรูปแบบที่บุคคลทั่วไป และ (4) สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพหรือดาต้าอาร์ต โดยการท างานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ใช้การปฏิบัติเป็น

เครื่องมือ (Practice-Based) ในการศึกษา วิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบโดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินการดังนี้  (1) ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบันและศึกษางานนาฏศิลป์ร่วมสมัย

เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา (2) ออกแบบกรอบแนวคิดศิลปะการน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวด้วยภาพ และ 

(3)  ทดลองหาวิธีการน าเสนอข้อมูลและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหว

เชิงคุณภาพ จากการศึกษาและทดลองปฏิบัติพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์งานแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

หลักๆ คือ  (1) วิธีประยุต์ใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบันในการวิเคราะห์งานนาฏศิลป์ร่วมสมัย (2) 

กรอบแนวคิดที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวโดยการจ าแนก

การเคล่ือนไหวเป็นข้อมูลตัวเลขที่สามารถน ามาใช้สร้างงานดาต้าอาร์ตได้ (3) วิธีการน าเสนอข้อมูลการ

เคล่ือนไหวในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบสองมิติที่ง่ายต่อการรับรู้ของบุคคลทั่ว ไป (4) ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งท าหน้าที่แปลงข้อมูลการเคล่ือนไหวที่อยู่ในรูปแบบตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบภาพสองมิติ 

และ (5) งานดาต้าอาร์ต ชื่อ“อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0” ที่นอกจากมีคุณค่าในเชิงสุนทรียศาสตร์และ
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ยังสามารถส่ือสารข้อมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่บุคคลทั่วไปได้เข้าใจมาก

ย่ิงขึ้น 

ค าส าคัญ: อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0, ศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ, การน าเสนอข้อมูลการ

เคล่ือนไหวในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

Abstract 

“Static-Motion 1.0” is a data art that uses Laban Movement Analysis (LMA) framework to 

analyze movement properties in contemporary dance piece such as weight, space, and time. This 

artistic project (1 )  explores how can LMA be used as the theory for visualizing movement data in 

contemporary dance, (2) proposes a conceptual framework and design data art engine for visualizing 

motion data, and (3) communicates complex movement data to an ‘everyday’ audience. This creative 

work uses practice-based art research to (1 )  study how to use LMA theory for analyzing 

contemporary dance, (2 )  explore how to design a conceptual framework for visualizing movement 

data in contemporary dance, and (3) experiment with various computation techniques for visualizing 

movement data. The contributions of this art practice separate into four main categories: 1) an analytic 

method for analyzing contemporary dance; 2) a conceptual framework for visualizing movement data 

in contemporary dance; 3) a method for communicating movement data with an ‘everyday’ audience; 

4) a data art visualization system design; and (5) the “Static-Motion 1.0.” artwork. 

Keywords: Static-Motion 1.0, Data Art, Contemporary Dance Visualization 

 

บทน า 

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันการศึกษาเรื่องการเคล่ือนไหวของมนุษย์ (Human Movement Study) 

เป็นศาสตร์ที่ถูกค้นคว้าวิจัยในหลายสาขาวิชาได้แก่ ชีวกลศาสตร์ กายวิภาค คณิตศาสตร์ จิตวิทยา 

ประสาทวิทยาศาสตร์ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เมื่อ

คอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทในการศึกษาวิจัยท าให้เทคโนโลยีและและความก้าวหน้าทางวิทยา การ

คอมพิวเตอร์ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพของมนุษย์ เช่น การวัดค่า

อารมณ์จากการเคล่ือนไหว (Emotion Recognition)  การจ าแนกรูปทรงจากการเคล่ือนไหว (Shape 

Recognition) และการแบ่งส่วนการเคล่ือนไหว (Movement Segmentation)  

การเคล่ือนไหวของมนุษย์เป็นหัวข้อที่ถูกค้นคว้าและจัดท าเป็นผลงานศิลปะทั้งแบบที่ใช้องค์

ความรู้จากวิทยาการคอมพิวเตอร์และไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ เช่น 

ผลงาน “Nude” ใช้การถ่ายภาพแบบ Long Exposure ในการถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ในการเคล่ือนไหว 

(Maruyama, 2012) ผลงาน “Recreating Movement” น าเสนอการเคล่ือนไหวแบบแบ่งส่วนในรูปแบบ

สามมิติ  (Hilpoltsteiner, 2005) ผลงาน “Forms” น าเสนอการเคล่ือนไหวในรูปแบบนามธรรมสามมิติ 

(Quayola and Akten, 2012) ผลงาน “Synchronous Objects” น าเสนอข้อโครงสร้างของงานนาฏศิลป์

ร่วมสมัยในรูปแบบประติมากรรมสามมิติ (Palazzi and Shaw, 2009) ผลงาน “EMVIZ” น าเสนอข้อมูล
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การเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวนามธรรมโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ การเคล่ือนไหว

แบบลาบัน (Subyen, 2011; 2013)  

การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ได้น าองค์ความรู้ของสองศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาเรื่องการ

เคล่ือนไหวของมนุษย์  และศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพมาผสมผสานเพื่อวิเคราะห์งานนาฏศิลป์ร่วม

สมัยชื่อ “ปัจจัยความงาม” น าแสดง โดย แองจี เฮาเซอร์  โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบ

ลาบันในการถอดค่าตัวแปรหลักหรือพารามิเตอร์ของการเคล่ือนไหวในงานนาฏศิลป์ฯ เช่น น้ าหนัก พื้นที่ 

และเวลาให้อยู่ในรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากตามปกติข้อมูลเหล่านี้ต้องใช้

ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจถ้าผู้ชมไม่ได้มีความรู้และความ

เชี่ยวชาญในสาขานาฏศิลป์   ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจะมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ในการจ าแนกการเคล่ือนไหว จากนั้นจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และทดลองใช้เทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล โดยผลงาน

สุดท้ายจะอยู่ในรูปแบบงานพิมพ์ดิจิตอลบน ผืนผ้าใบขนาด 8.3 x 5.8 นิ้ว จ านวน 25 ชิ้น และเมื่อน ามา

ประกอบกันจะมีขนาด  1.04 X 0.73 เมตร จ านวน 1 ชิ้น วิธีการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวสามารถท าให้

ผู้ชมสามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ข้อมูลต่างๆในงานฯได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นการท าให้

งานนาฏศิลป์ร่วมสมัยซึ่งเป็นส่ือที่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาและเนื้อหา (Time-Based Media) อยู่ใน

รูปแบบสองมิติที่ง่ายต่อการรับรู้ของมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิธีการน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยโดยใช้ทฤษฎีการ

เคล่ือนไหว แบบลาบัน 

2. เพื่อเสนอกรอบแนวคิดและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์และน าเสนอมูลการ

เคล่ือนไหวเชิงคุณภาพจากทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบัน  

3. เพื่อเสนอวิธีการแสดงข้อมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบันส าหรับบุคคลทั่วไป 

4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพหรือดาต้าอาร์ต 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

งานสร้างสรรค์ “อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0” ได้ก าหนดกรอบแนวคิดโดยการน า (1) ทฤษฎี

การเคล่ือนไหวแบบ ลาบัน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสีของมนุษย์ และ (3) เทคโนโลยี

แบบส่วมใส่ (Wearable Sensor) ที่ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และซอฟท์แวร์ที่สามารถจ าแนกการ

เคล่ือนไหวของมนุษย์ตามทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบ ลาบัน รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ค์

ผลงาน “อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0” 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ค์ผลงาน “อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0” 

 

ทฤษฎีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบลาบัน 

ทฤษฎีการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบลาบันเป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย ลูดอล์ฟ ลาบัน ศิลปินนัก

เต้นและนักทฤษฎีชาวฮังการี ลาบันได้ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการเคล่ือนไหวไว้ว่าการเคล่ือนไหวของ

ส่ิงมีชีวิตประกอบไปด้วย 3 พารามิเตอร์หรือตัวแปรหลัก ได้แก่ พื้นที่ (Space) เวลา (Time) และน้ าหนัก 

(Weight) โดยแต่ละตัวแปรมีสองคุณสมบัติย่อยคือ (1) การเคล่ือนที่ในพื้นที่ (Space) สามารถเคล่ือนที่

แบบตรง (Direct) และอ้อม (Indirect) (2) การเคล่ือนที่ตามเวลา (Time) สามารถเคล่ือนที่แบบ

ทันทีทันใด (Sudden) และแบบประคับประคอง (Sustained) และ (3) การเคล่ือนที่ตามน้ าหนัก 

(Weight) สามารถลงน้ าหนักได้แบบแข็งแรง (Strong) และบางเบา (Light) เมื่อประกอบ 3 ตัวแปรการ

เคล่ือนไหวเข้าด้วยกันเรียกว่า การเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบ (The Eight Basic-Efforts-Actions) 

สามารถน ามาใช้อธิบายการเคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิตได้  ตารางที่ 1 แสดง 3 ตัวแปรหลักของการ

เคล่ือนไหว คุณสมบัติย่อยและการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบ  

ตารางที่ 1  ตวัแปรหลักของการเคล่ือนไหว คุณสมบัติย่อยและการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบ 
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ในการสร้างงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้จะใช้การเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบในการอธิบายการเคล่ือนไหวใน

งานนาฏศิลป์ร่วมสมัย “ปัจจัยความงาม” เป็นกรณีศึกษาที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ เช่น ล าดับการ

เคล่ือนไหวในวินาทีที่ 1 -10 นักเต้นเคล่ือนไหวแบบกดทับ (Press) หรือเป็นแนวตรงโดยใช้ความเร็ว

แบบประคับประคอง แต่มีน้ าหนักที่ที่แข็งแรง จากนั้นนาทีที่ 11- 20 เปล่ียนการเคล่ือนไหวเป็นการฟาด

ฟัน (Slash หรือแบบฉับพลัน แข็งแรง และมีทิศทางการเคล่ือนไหวเป็นแนวโค้ง) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องสีของมนุษย์และทฤษฎีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบลาบัน 

Subyen (2013) ได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสี และการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบตาม

ทฤษฎีการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบลาบันโดยใช้กรอบแนวคิดสีโทนร้อนและเย็นของนักทฤษฎีสี 

Johannes Itten ไว้ว่าสีโทนร้อนสามารถเทียบเคียงได้กับตัวแปรของการเคล่ือนไหวแบบตรง (Direct) 

ทันทีทันใด (Sudden) แข็งแรง (Strong) และสีโทนเย็นสามารถเทียบเคียงได้กับตัวแปรของการ

เคล่ือนไหวแบบอ้อม (Indirect) ประคับประคอง (Sustained) บางเบา (Light) รูปที่ 2 แสดงการ

ก าหนดค่าสีให้กับการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบตามทฤษฎีการวิเคราะห์การเคล่ือนไหว แบบลาบัน 

 

 
 

รูปที่ 2 การก าหนดค่าสีและการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบตามทฤษฎีการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบลาบัน 

 

การจ าแนกการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 8 แบบตามทฤษฎีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบลาบันโดย

ใช้เทคโนโลยี แบบส่วมใส่ (Wearable Sensor) ที่ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

Subyen (2013) ได้ใช้เทคโนโลยีแบบสวมใส่ที่สามารถจ าแนกการการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 

แบบ คือ กดทับ (Press) ร่อน (Glide) ชก (Punch) แตะ Dab บิดหมุน (Wring) ล่องลอย (Float) ฟัน 

(Slash) และสะบัด (Flick) ระบบดังกล่าวได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจ าแนกการเคล่ือนไหว โดยการใช้

นักวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบลาบัน (Laban Movement Analyst) เป็นผู้ฝึกฝนระบบประดิษฐ์ ข้อมูลที่

ส่งออกจากเทคโนโลยีแบบสวมใส่จะอยู่ในรูปแบบข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) รูปที่ 3 แสดง

การท างานของเทคโนโลยีใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การจ าแนกการเคล่ือนไหว 
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รูปที่ 3 เทคโนโลยีใชป้ัญญาประดิษฐ์ท่ีใช้การจ าแนกการเคล่ือนไหว
1

 

 

วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 

ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้มีโจทย์คือการน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยจาก

บันทึกการแสดง ผู้สร้างสรรค์จึงปรึกษากับผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงและการเต้น (Professional and 

Experienced Dancer) คัดเลือกงานชื่อ “ปัจจัยความงาม2” เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากมีการเคล่ือนไหวที่

หลากหลายครอบคลุมการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบตามทฤษฎีการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบลา

บัน หลังเลือกกรณีศึกษาจึงได้ก าหนดวิธีการสร้างสรรค์ดังนี้ 

1. ให้ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงและการเต้นศึกษาการเคล่ือนไหว “ปัจจัยความงาม” 

และทดลอง เคล่ือนไหวตามเพื่อให้ได้การเคล่ือนไหวที่ใกล้เคียงกับในบันทึกการแสดง 

2. ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงและการเต้นทดลองเต้นตามงาน “ปัจจัยความงาม”  

3. ผู้ท าการสร้างสรรค์ท าการติดตั้งเซ็นเซอร์ (เทคโนโลยีแบบส่วมใส่) ที่ข้อมือของผู้ท าการ

เต้น และทดสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างเซ็นเซอร์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 

4. ท าการบันทึกข้อมูลของการเคล่ือนไหวเมื่อนักเต้นท าการเต้นตามงาน “ปัจจัยความงาม” 

5. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการบันทึกและดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้กับบันทึกการ

แสดง “ปัจจัยความงาม” 

6. ท าการออกแบบระบบศิลปะการน าเสนอข้อมูล (Data Art Visualization Engine) 

7. ออกแบบระบบ Playback ข้อมูล 

8. ทดลองประมวลผลข้อมูลโดยน าข้อมูลการเคล่ือนไหวที่บันทึกได้มาประกอบกับบันทึก

การแสดง “ปัจจัยความงาม” 

9. ทดลองประมวลผลภาพด้วยเทคนิคต่างๆ 

รูปที่ 4 สรุปขั้นตอนและวิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ และรูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูลของการ

เคล่ือนไหวเมื่อนักเต้นท าการเต้นตามงาน“ปัจจัยความงาม” 

                                           
1
  https://goo.gl/GmGO18 

2
 https://goo.gl/q11JkN 
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รูปที่ 4 สรุปขัน้ตอนและวิธีด าเนนิการสร้างสรรค ์

 

 
รูปที่ 5 การบันทึกข้อมูลของการเคล่ือนไหวเม่ือนักเต้นท าการเตน้ตามงาน“ปัจจัยความงาม” 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

เซ็นเซอร์แบบสวมใส่ (Wearable Sensor) และซอฟท์แวร์ 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

ซอฟท์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ Max/Msp และ Java Processing 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดาต้าอาร์ตทีน่ าเสนอข้อมูลการ

เคล่ือนไหวในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยโดยใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบัน ผู้สร้างสรรค์น าเสนอกรอบ

แนวคิดและออกแบบระบบ (Data Art Visualization Engine) เพื่อน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวในงาน 

“ปัจจัยความงาม” ให้อยู่ในรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ โดยผลการทดลองจากการสร้างสรรค์

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) การทดลองย้อมสีวิดีโอบันทึกการแสดง “ปัจจัยความงาม” ตามข้อมูลที่บันทึกได้จากเซ็นเซอร์แบบสวม

ใส่ โดยสีใน แต่ละเฟรมแสดงถึงการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 8 แบบตามทฤษฎีการวิเคราะห์การเคล่ือนไหว

แบบลาบัน คือ กดทับ (Press) ร่อน (Glide) ชก (Punch) แตะ Dab บิดหมุน (Wring) ล่องลอย (Float) 

ฟัน (Slash) และ สะบัด (Flick) และค่าน้ าหนักของสีแสดงถึงความชัดเจนของการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ 

8 แบบที่พบในล าดับการเคล่ือนไหวนั้นๆ 

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างการก าหนดค่าสีให้กับ “ปัจจัยความงาม” ตามข้อมูลที่บันทึกได้จากเซ็นเซอร์แบบ

สวมใส่ 

 

 
สีเทา (None) : ไม่พบการเคล่ือนไหวเชงิคุณภาพ 

ในการเคล่ือนไหว 

  
สีม่วง (Dab) : เคล่ือนไหวแบบมุ่งม่ัน แนว่แน ่ 

อย่างรวดเรว็ แต่บางเบา 

 
สีน้ าเงนิ (Wring) : เคล่ือนไหวแบบล่องลอย แบบช้าๆ 

แต่เต็มไปดว้ยพลัง 

 
สีเขียว (Float) : เคล่ือนไหวแบบล่องลอย 

แบบช้าๆ และบางเบา 

รูปที่ 6 การก าหนดค่าสีให้กับ “ปัจจัยความงาม” ตามข้อมูลท่ีบันทึกได้จากเซน็เซอร์แบบสวมใส่ 

 

2) การแปลงภาพการเคล่ือนไหวให้อยู่ในรูปแบบ 2 มิติ โดยใช้เทคนิค Slit-Scan ที่มีการน ากึ่งกลางของ

แต่ละแฟรมของบันทึกการแสดง “ปัจจัยความงาม” กว้าง 1 พิกเซล มาเรียงต่อกัน การใช้เทคนิคดังกล่าว

ฯ ให้ความรู้สึกล่ืนไหลและเคล่ือนไหวเมื่อท าการรวมเฟรมวีดิโอความยาว 15 วินาทีให้อยู่ในรูปแบบภาพ

สองมิติขนาด 8.3 x 5.8 นิ้ว  

รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิค Slit-Scan กับงาน “ปัจจัยความงาม” ซึ่งมีความยาว 15 

วินาท ี



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2114 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 
รูปที่ 7 การประยุกตใ์ช้เทคนิค Slit-Scan กับงาน “ปัจจัยความงาม” ความยาว 15 วินาท ี

3) การแปลงภาพการที่ได้จากการท า Slit-Scan โดยใช้เทคนิค Non-Photorealistic Rendering (NPR 

[Oil Painting]) เพื่อน าเสนอภาพแบบสีน้ ามันบนผืนผ้าใบ รูปที่ 8 แสดงการน าเสนอภาพแบบสีน้ ามัน

และความหมายของการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ นาทีที่ 0:00:00 - 0.15:00 

 

 

รูปที่ 8 ปัจจัยความงาม” นาทีท่ี 0:00:00 - 0.15:00 (ช่วงต้นของงานฯ ไม่พบการเคล่ือนไหวเชงิคุณภาพ [สีเทา] จากนั้น

พบการเคล่ือนไหวแบบล่องลอยแบบช้าๆ แต่เต็มไปดว้ยพลัง [สีน้ าเงนิอ่อนๆ] ตามด้วยการเคล่ือนไหวแบบไร้ทิศทาง

อย่างรวดเรว็แต่บางเบา [สเีขียวเหลืองอ่อนๆ] และกลับไปสู่การเคล่ือนไหวแบบล่องลอยแบบช้าๆ แต่เต็มไปด้วยพลงั [สี

น้ าเงินอ่อนๆ] จากนัน้พบเคล่ือนไหวแบบไร้ทิศทางรวดเรว็แต่เต็มไปด้วยพลงัแบบฉับพลัน [สีส้ม] และกลับไปสู่การ

เคล่ือนไหวแบบล่องลอยแบบช้าๆ แต่เต็มไปดว้ยพลัง [สนี้ าเงนิเข้ม] ในช่วงท้ายของการเคล่ือนไหว) 

 

รูปที่ 9-12 แสดงการน าเสนอภาพแบบสีน้ ามันในชว่งอ่ืนๆของ “ปัจจัยความงาม” ตารางที่ 2  แสดงการอ่าน

ความหมายของผลงานสร้างสรรค์ข้ันสุดท้าย 
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รูปที่ 9 ปัจจัยความงาม” นาทีท่ี  0:46:00 - 1.02:00 

 

 
รูปที่ 10 ปัจจัยความงาม” นาทท่ีี  1:02:00 - 1.17:00 
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รูปที่ 11 ปัจจัยความงาม” นาทท่ีี  1:48:00 - 2.04:00 

 

 

 
 

รูปที่ 12 ผลงานสร้างสรรค์ขัน้สดุท้าย  
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ตารางที่ 2  การอ่านความหมายของผลงานสร้างสรรค์ขัน้สุดท้าย 

0:00:00 (ช่วงต้นของงานฯ ไม่พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] จากนัน้พบการเคลื่อนไหวแบบล่องลอยแบบช้าๆ แต่เต็มไปด้วย

พลัง [สีน้ าเงินอ่อนๆ] ตามดว้ยการเคล่ือนไหวแบบไร้ทิศทางอย่างรวดเร็วแต่บางเบา [สีเขียวเหลืองอ่อนๆ] และกลับไปสู่การเคลื่อนไหว

แบบล่องลอยแบบช้าๆ แต่เต็มไปด้วยพลัง [สีน้ าเงินอ่อนๆ] จากนั้นพบเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางรวดเร็วแต่เตม็ไปด้วยพลังแบบฉับพลัน 

[สีส้ม] และกลับไปสู่การเคลื่อนไหวแบบล่องลอยแบบช้าๆ แต่เต็มไปด้วยพลัง [สีน้ าเงินเข้ม] ในช่วงท้ายของการเคล่ือนไหว 

0.31:056 (การเคลือ่นไหวแบบไร้ทิศทางอย่างรวดเรว็ [สีเขียว] จากนั้นช่วงส้ันๆไม่พบการเคลื่อนไหว [สีเทา] จากนั้นจึงเริ่มพบการ

เคลื่อนไหวแบบล่องลอยแบบช้าๆ แตเ่ต็มไปด้วยพลัง [สีน้ าเงินอ่อนๆ] ตามด้วยการไม่พบการเคลื่อนไหว [สีเทา])  

0.46:584 (พบการเคลื่อนไหวแบบล่องลอยแบบช้าๆ แต่เต็มไปด้วยพลัง [สีน้ าเงินอ่อนๆ] และค่อยๆ จางลงเป็นหยุดเคลื่อนไหว ใน

ฉับพลันเกิดการเคลื่อนไหวแบบมุ่งมั่นแน่วแน่และเต็มไปด้วยพลังในช่วงส้ันๆ [สีแดง] จากนั้นเปล่ียนเป็นล่องลอยอย่างช้าๆแต่เต็มไป

ด้วยพลัง [สีน้ าเงินอ่อนๆ] และเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางอย่างรวดเรว็แต่บางเบา [สีเหลืองและสีเขียว] และเปลี่ยนเป็นไร้

ทิศทางรวดเรว็แต่เต็มไปด้วยพลังอย่างรวดเรว็ [สีส้ม] ตามด้วยการเคลื่อนไหวแบบมุ่งมั่นอย่างช้าๆ และเต็มไปดว้ยพลัง [สีม่วง] โดยมี

ความเข้มข้นสลับจาก อ่อน-เข้ม-อ่อน-เข้ม และลดลงจนไม่พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] 

1.02:584 พบการเคลือ่นไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอย่างชา้ๆและเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] สลับกับไม่พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] 

สามารถอธิบายโดยใช้สีแทนได้ดังต่อไปนี้ [สีเทา] [สีม่วง] [สีเทา] [สีม่วงอ่อนๆ] [สีเทา] [สีม่วงอ่อนๆ] [สีเทา] [สีม่วงค่อยๆเข้มขึ้น] [สี

เทา] [สีม่วง] 

1.17:64 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบมุ่งมั่นอยา่งช้าๆ และเต็มไปดว้ยพลัง [สีม่วง] ช่วงเสี้ยววินาที จากนัน้ไม่พบการเคลื่อนไหว

เชิงคุณภาพ [สีเทา] ต่อมาพบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอย่างช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วงเข้ม] จากนัน้พบการเคลื่อนไหวแบบ

ไร้ทิศทางอย่างรวดเร็ว [สีเขียว] และเปลี่ยนเป็นการเคลือ่นไหวแบบไร้ทิศทางอย่างรวดเร็วแต่บางเบา [สีเหลือง] ในช่วงส้ันๆ ไม่พบการ

เคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] จากนัน้เปล่ียนเป็นพบการเคลื่อนไหวแบบมุง่มั่นอย่างช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] ต่อด้วยการ

เคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางอยา่งรวดเร็ว [สีเขียว] และค่อยๆลดลงจนไม่พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] ในช่วงท้ายพบการ

เคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางรวดเร็วแต่เต็มไปด้วยพลังอย่างรวดเร็ว [สีส้ม] ค่อยๆออ่นลงและเข้มขึ้น 

1.33:16 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบไร้ทิศทางรวดเร็วแต่เต็มไปด้วยพลังอย่างรวดเรว็ [สีส้ม] ค่อยๆอ่อนลงและเข้มขึ้นจากนั้น

เปล่ียนอย่างฉับพลันเป็นไม่พบการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] ในช่วงท้ายเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวเชิงคณุภาพมุ่งมั่นอย่างช้าๆ และ

เต็มไปด้วยพลัง [สีม่วงเข้ม] 

1.48:69 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบช้าๆ แต่เต็มไปด้วยพลัง [สีน้ าเงิน] โดยสลับจาก เข้ม -ออ่น-เข้ม  

2.04:22 พบการเคลื่อนไหวแบบมุ่งมัน่ แน่วแน่อย่างรวดเรว็ แต่บางเบา [สีม่วงแดง] โดยมีความเขม้ข้นมากและคอ่ยๆลดลง  

2.19:75 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอยา่งช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] แบบอ่อนๆ จากนั้นสลับเป็น เข้ม-อ่อน-เข้ม-อ่อน 

2.35:28 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอยา่งช้าๆและเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] แบบอ่อนๆ จากนั้นเปล่ียนเป็นไร้ทิศทางรวดเร็วแต่

เต็มไปด้วยพลังอย่างรวดเรว็ [สีส้ม] อย่างเฉียบพลันก่อนคอ่ยๆก่อนเปลี่ยนเป็นไม่พบการเคลื่อนไหว [สีเทา] สลับกับพบการเคลื่อนไหว

เชิงคุณภาพมุ่งมั่นอย่างช้าๆและเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง]  

2.50:80 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอยา่งช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] แบบอ่อนๆ จากนั้นเปล่ียนเป็นการเคลื่อนไหวแบบ

มุ่งมั่น แน่วแน่อย่างรวดเรว็ แต่บางเบา [สีม่วงแดง] ในช่วงท้ายพบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบไร้ทิศทางรวดเรว็แต่เต็มไปด้วยพลัง

อย่างรวดเร็ว [สีส้ม] 

3.06:33 พบการเคลื่อนไหวแบบมุ่งมัน่ แน่วแน่อย่างรวดเรว็ แต่บางเบา [สีม่วงแดง] ก่อนเปลี่ยนเป็นไมพ่บการเคล่ือนไหว [สีเทา] ตาม

ด้วยการเคลื่อนไหวแบบไรท้ิศทางอย่างรวดเรว็แต่บางเบา [สีเหลืองออ่น] ในตอนท้ายพบการเคลื่อนไหวแบบมุ่งมัน่ แน่วแน่อย่างรวดเรว็ 

แต่บางเบา [สีแดงม่วง] 

3.21:86 พบการเคลื่อนไหวแบบมุ่งมัน่ แน่วแน่อย่างรวดเรว็ แต่บางเบา [สีแดงม่วง] ก่อนค่อยๆ จางลงและเปลี่ยนเป็นพบการ

เคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอย่างช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] 

3.37:79 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอยา่งช้าๆและเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] ค่อยๆกอ่นเปลี่ยนเป็นไมพ่บการเคลื่อนไหว [สีเทา] 

3.52:92 พบการเคลื่อนไหวแบบไร้ทศิทางอย่างรวดเร็วแต่บางเบา [สีเขียว] ก่อนเปลี่ยนเป็นพบการเคลื่อนไหวเชงิคุณภาพมุ่งมั่นอย่าง

ช้าๆและเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] อย่างฉับพลันและจางลงก่อนเข้มขึ้นและจางลงและเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวแบบล่องลอย แบบช้าๆ 

แต่เต็มไปด้วยพลัง [สีน้ าเงินม่วง] ในตอนท้ายพบการเคลื่อนไหวแบบมุ่งมัน่ แน่วแน่อย่างรวดเรว็ แต่บางเบา [สีแดงม่วง] และพบการ

เคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอย่างช้าๆและเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง] 

4.08:44 - 4.23:97 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นอยา่งช้าๆและเตม็ไปด้วยพลัง [สีม่วง] จากนั้น ในฉบัพลันเกิดการเคลื่อนไหว

แบบมุ่งมั่นแน่วแน่และเต็มไปด้วยพลังในช่วงส้ันๆ [สีแดง] 
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4.39:50 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพมุ่งมั่นแน่วแน่และเต็มไปด้วยพลังในช่วงส้ันๆ [สีแดง] จากนั้นพบการเคลือ่นไหวแบบไร้ทิศทาง

อย่างรวดเร็วแต่บางเบา [สีเขียว] แบบอ่อนๆ 

4.55:03 พบการเคลื่อนไหวแบบไร้ทศิทางอย่างรวดเร็วแต่บางเบา [สีเขียว] แบบอ่อนๆ และเข้มขึ้นก่อนเปลี่ยนเป็นไม่พบการเคลื่อนไหว

เชิงคุณภาพ [สีเทา] โดยในตอนท้ายพบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบมุ่งมัน่อย่างช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง]  

5.0:56 พบการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางอย่างรวดเรว็แต่บางเบา [สีเหลือง] ก่อนเปลี่ยนเป็นไมพ่บการเคลือ่นไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] 

5.26:08 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบมุ่งมั่นอยา่งช้าๆ และเต็มไปดว้ยพลัง [สีม่วง] แบบอ่อนๆ และเคล่ือนไหวแบบล่องลอยช้าๆ

และบางเบา [น้ าเงินอ่อนๆ]  

5.41:61 ถึงช่วงต้นของ 6.12:67 พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบเปล่ียนเป็นไร้ทิศทางรวดเร็วแต่เต็มไปด้วยพลังอย่างรวดเร็ว [สีส้ม] 

โดยในช่วงทา้ยพบการเคลื่อนไหวเชิงคณุภาพแบบมุ่งมั่นอย่างช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง]  

6.28:20 ไม่พบการเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพ [สีเทา] จากนั้นเปล่ียนเป็นเคลื่อนไหวเชิงคุณภาพแบบ มุ่งมั่นอยา่งช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง 

[สีม่วง] ไร้ทิศทางรวดเร็วแต่เตม็ไปด้วยพลังอย่างรวดเรว็ [สีส้ม] ตามด้วยการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางอย่างรวดเรว็แต่บางเบา [สีเขียว

เหลือง] ก่อนเปลี่ยนเป็นแบบมุ่งมั่นอยา่งช้าๆ และเต็มไปด้วยพลัง [สีม่วง]  

 

ผลการสร้างสรรค์ในขั้นสุดท้ายจะอยู่ในรูปแบบงานพิมพ์ดิจิตอลบนผืนผ้าใบขนาด 8.3 x 5.8 นิ้ว 

จ านวน 25 ชิ้นและเมื่อน ามาประกอบกันจะมีขนาด  1.04 X 0.73 เมตร จ านวน 1 ชิ้น โดยในแต่ละชิ้น

แสดงถึงข้อมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพความยาวประมาณ 15 วินาที ในงาน“ปัจจัยความงาม”  

 

อภิปรายและสรุปผล 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพหรือ ดาต้าอาร์ต “อพลวัต-การเคล่ือนไหว 

1.0” ผู้สร้าง สรรค์งานใช้การปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ 1.) 

ศึกษาค้นคว้าวิธีการน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยโดยใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหว

แบบลาบัน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้ค้นพบวิธีประยุต์ใช้ทฤษฎีฯ ในการวิเคราะห์งานนาฏศิลป์ร่วม

สมัย จึงนับได้ว่าการค้นพบดังกล่าวเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหว

แบบลาบัน 2.) เสนอกรอบแนวคิดในการท างานเพื่อมาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่วิเคราะห์และ

น าเสนอมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพจากทฤษฎีการเคล่ือนไหวแบบลาบัน จากการด าเนินการดังกล่าวผู้

สร้างสรรค์ค้นพบแนวทางในการน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคนิค Colorize  Slit-Scan  และ NPR แบบสี

น้ ามัน ซึ่งการใช้เทคนิคดังกล่าวฯสามารถน าเสนอข้อมูลการเคล่ือนไหวเชิงคุณภาพในงานนาฏศิลป์ร่วม

สมัยส าหรับบุคคลทั่วไป อีกทั้งมีคุณค่าในเชิงสุนทรียศาสตร์ 3.) เพื่อเสนอวิธีการแสดงข้อมูลให้อยู่ใน

รูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ในขั้นตอนนี้ผู้สร้างสรรค์งานทดลองเทคนิคการน าเสนองาน

แบบต่างๆ และในท้ายท่ีสุดมาลงตัวที่การน าเสนอข้อมูลส่ือที่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาและเนื้อหาซึ่งก็คือ

งานนาฏศิลป์ร่วมสมัยให้อยู่ในรูปแบบสองมิติ โดยวิธีการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวสามารถท าให้ผู้ชม

สามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ข้อมูลต่างๆในงานฯได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการน าเสนองานใน

รูปแบบสองมิติง่ายต่อการรับรู้ของมนุษย์ และ 4.) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ

หรือ ดาต้าอาร์ต  โดยการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมดท าให้เกิดงานสร้างสรรค์ชื่อ  

“อพลวัต-การเคล่ือนไหว 1.0” 

 

 

 



  
  
  

นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2119 

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

เอกสารอ้างอิง 

Hilpoltsteiner, M.  ( 2005) .  Recreating Movement.  Retrieved January 10, 2016, from 

http://www.recreatingmovement.com /index.html 

Maranan, D. , Fdili Alaoui, S. , Schiphorst, T. , Pasquier, P. , Subyen, P. , & Bartram, L.  (2014) . 

Designing for Movement:  Evaluating Computational Models Using LMA Effort Qualities 

(pp. 991–1000). New York, NY, USA: ACM.  

Maruyama, S. (2012). Nude. Retrieved July 21, 2014, from http://www.shinichimaruyama.com/ 

Quayola, & Akten, M. (2012). Forms. Retrieved July 21, 2014, from 

 http://www.memo.tv/forms/ 

Palazzi, M., & Shaw, N. Z. (2009). Synchronous Objects for One Flat Thing, Reproduced. New 

York, NY, USA: ACM. 

Subyen, P., Maranan, D., Schiphorst, T., Pasquier, P., & Bartram, L. (2011). EMVIZ: The Poetics 

of Movement Quality Visualization.  In Proceedings of the International Symposium on 

Computational Aesthetics in Graphics, Visualization, and Imaging ( p.  121–128) .  New 

York, NY, USA: ACM.  

Subyen, P., Carlson, K., Maranan, D., & Schiphorst, T. (2013 a). Recognizing Movement Qualities: 

Mapping LMA Effort Factors to Visualization of Movement. Workshop presented at the ACM 

Creativity & Cognition 2013 Workshop:  Beautiful Dance Moves:  Mapping Movement, 

Technology & Computation, Sydney, Australia.  

Subyen, P. , Schiphorst, T. , & Pasquier, P.  (2013 b) .  EMVIZ ( flow) :  An Artistic Tool for 

Visualising Movement Quality. In K. Ng, J. P.Bowen, & S. McDald (Eds.), Electronic Workshops 

 in Computing ( eWiC) :  Proceedings of Electronic Visualisation and the Arts London 2013 

 ( pp.  32–39) .  London, UK:  Computer Arts Society, a specialist group of the Chartered 

 Institute for IT (BCS). 



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2120 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

อัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงานสถาปัตยกรรมภายใน ผ่านการบูรณาการเรียนการสอน 

กรณีศึกษา สปาชุมชนบ้านขามสุ่มเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

สุรกานต์  จันทรวงค์ 

Local identity In Interior Architecture Through the integrated learning.  

Case studies Community Spa Ban Kham sume Vieng Phrao , Chiang Mai 

Surakan   Chantarawong 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture  Faculty of Arts and Architecture   

Rajamangala University of Technology Lanna 

*Corresponding author. E-mail: Surakan.int@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

หาก พิจารณาคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน คือการใช้วัสดุท้องถ่ินสร้างโดยคนท้องถ่ิน พัฒนาโดยคน

ท้องถ่ิน ใช้เทคโนโลยีท้องถ่ิน สนองการใช้สอยของคนท้องถ่ิน แล้วลองมาวิเคราะห์กระบวนการออกแบบของ โครงการ

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของชุมชน ให้เปลี่ยนเป็น สปาชุมชน ที่ต้องการให้มีเอกลักษณ์พื้นถ่ิน โดยผ่านกระบวน 

บูรณาการ เรียนการสอนวิชา Building Renovation หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งมีความน่าสนใจท้ังกระบวนการ

ออกแบบท่ีชุมชนมีส่วนร่วม น าไปสู่ผลงานสร้างสรรค์ ท าให้ได้งานออกแบบปรับปรุงสปาชุมชนที่มีอัตลักษณ์พื้นถ่ิน  

นิยามศัพท์ :  สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน , สปาชุมชน , การเรียน การสอนแบบบูรณาการ 

Abstract 

The considering a feature of vernacular architecture is the use of local materials by making, developing 

and using technology from local people to respond local user then, analyze the design process of the project. 

The renovation of multipurpose community replaces the spa community which requires the unique of Thai 

vernacular through the process integration in Building Renovation subject, Interior Architecture program. In this 

research, there is particularly interesting design process and the creation of a local identity which lead to develop 

new design for Thai vernacular with different from others. 

Keywords: vernacular Architecture, Community Spa, integrated Learning 

 

บทน า 

        โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีบ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 

ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้น้อมน าเอา

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเป้าหมาย 

เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีส่ิงแวดล้อมชุมชนที่ด ี

 กลุ่มพร้าวรักษ์สุขภาพ เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มนวดแผนไทยบ้านขามสุ่มเวียง ในปี 

พ.ศ. 2558  ในการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งทางกลุ่มได้ก าหนดเป้าหมายหรือความต้องการใน

เรื่องของการจัดตั้งสปาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่ที่ใช้ในการให้บริการทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ บ าบัด
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หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย พร้อมท้ังเป็นสถานที่ดูแลด้านความงาม แต่ในปัจจุบันทางชุมชนมีเพียงอาคาร

ที่ใช้เก็บของเท่านั้น และได้มีมติให้แบ่งพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อน ามาสร้างเป็นสปาชุมชนในอนาคต ทาง

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความร่วมมือ ด้านการ

ออกแบบปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ สอดคล้องบริบทของพื้นถิ่น และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอันมีค่า      

ดังนั้น จึงจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและ คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์

ผลงานการออกแบบสปาชุมชนบ้านขามสุ่มเวียง นอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว บุคลากร

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิดการพัฒนาองค์ความรู้จากการให้บริการ

วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และพัฒนานักศึกษาในการสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา

จากประสบการณ์จริงสมกับปณิธานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง   โดยได้น า

ข้อมูลความต้องการจากชุมชน อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เกณฑ์การออกแบบสปาของกระทรวง

สาธารณะสุข น ามาอภิปลาย เพื่อหาแนวทางการออกแบบและแบ่งกลุ่มเพื่อจัดท าแบบร่างเบื้องต้น และน า

กลับไปให้ชุมชนพิจารณา คัดเลือกผลงานที่เหมาะสมพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลงานการ

ออกแบบต่อไป การที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนี้เป็นไปตามแนวทางของการสร้างงานสถาปัตยก

รรมพื้นถิ่นในอดีต เพียงแต่ในครั้งนี้ได้มีหน่วยงาน ทางวิชาการมาช่วยประมวลข้อมูลและสร้างงานน าเสนอ

ที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยในการตัดสินใจของชุมชน ได้ชัดเจนขึ้นก่อนการด าเนินการก่อสร้าง  

  

ขั้นตอนการด าเนินการ ออกแบบ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวบ้าน และ ชุมชน  

ร่วมกับทีป่รึกษา 

นักศึกษา และอาจารยท์ี่
ปรึกษาโครงการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ 

ชาวบ้าน และ ชุมชน  

ร่วมกับทีป่รึกษา 

ชุมชน ก าหนด ความต้องการใช้สอย 

และ สภาพกายภาพพื้นที่ที่จะท าการปรับปรุง 

น าข้อมูลจากชุมชน มาบูรณาการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียนเพือ่สรุปหาแนวทางการออกแบบ 

และจัดท าผลงานออกแบบเบือ้งต้น 14 ชิ้น 

คณะกรรมการชุมชน ประชุมเพื่อสรปุเลือกงาน

ออกแบบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

น าผลงานออกแบบเบือ้งต้น และข้อเสนอแนะ จาก

ชุมชน มาจัดท าแบบจากผลงานการออกแบบ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. การศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการและสภาพกายภาพก่อน ท าการออกแบบ 

อาคารที่ใช้ในการปรับปรงุปจัจุบันเป็นอาคารเอนกประสงค์ (โรงเก็บของ) โครงสร้างค.ส.ล 

หลังคาแผ่นโลหะลอน  ผนังโดยรอบช่วงล่างก่ออิฐฉาบปูนสูง 0.90 ซม. ช่วงบน กรุแผงเหล็กลวดกรงไก่  

 

ภาพที่1 ผังแปลนอาคารท่ีจะท าการปรับปรุง 

 

ภาพที่ 2 อาคารท่ีจะท าการปรับปรุง 

    
ภาพที่ 3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
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ภาพที่4 อุปกรณ์และการจัดเก็บวัสด ุ

2. การศึกษาความต้องการของชุมชน 

จากการประชุมซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มพร้าวรักษ์สุขภาพบ้านขามสุ่มเวียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ตัวแทนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้

ข้อสรุปความต้องการ ของโครงการ   

2.1 ด้านการใช้สอยพื้นที่  ดังนี ้

- บริการนวดไทย   -      บริการนวดฝ่าเท้า 

- บริการนวดน้ ามัน   -      บริการสปาหู 

- บริการอบไอน้ าสมุนไพร  -       ห้องน้ า แยก ชาย-หญิง 

- มีองค์ประกอบครบถ่วนตามมาตรฐานสปาที่สาธารณะสุขก าหนด 

- ป้ายสถานบริการที่สวยงาน และมีอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

- ใช้พื้นที่ด้านข้างอาคารติดล าเหมืองให้เป็นประโยชน์ 

- สะพานและประตูทางเข้า ที่สะดวก สังเกตได้ชัดเจน 

2.2 ความต้องการด้าน อัตลักษณ์พื้นถิ่น ชุมชน  

- ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาง่ายในท้องถิ่น 

- ใช้เทคโนโลยีที่ช่างท้องถิ่นสามารถท าได้ 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

3. การบูรณาโครงการออกแบบปรับปรุง เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน  ข้อสรุปแนวทางการ

ออกแบบ 

 เมื่อได้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการและความต้องการเบื้องต้นจากชุมชนมาแล้ว จึงจัด

โปรแกรมให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในวิชา Building Renovation ที่มีเนื้อหาในการศึกษา และฝึก

ปฏิบัติงานปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเก่า ซ่ึงตรงกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดย

ได้จัดท าโปรแกรม และ ใบงาน โดยมีขั้นตอนการเรียนแบบบูรราการดังนี้ 

 3.1 Work Shop เพื่อหาแนวทางการออกแบบ  

- ชี่แจงที่มา และโปรแกรมการท างาน  

- บรรยาย   - รายละเอียด และข้อมูลความต้องการที่ได้รับมาจากชุมชน 

             - ลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (ท่ีมีวิชาโดยเฉพาะอยู่แล้ว) 
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               - เกณฑ์มาตรฐานสปาที่สาธารณะสุขก าหนด 

- จัด Work Shop แบ่งกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน ออกเบ็น 4 กลุ่ม ให้ศึกษาหาข้อมูล

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องทั้ง3ประเด็นจากการบรรยาย ภายในเวลาเรียน 

- น าเสนอแนวทางการการออกแบบปรับปรุง ตามแนวทางของแต่ละกลุ่ม ต่อหน้าชั้น

เรียน  

- ร่วมกัน อภิปลายผล แนวทางการออกแบบของแต่ละกลุ่มที่ได้น าเสนอมา 

 3.2 จัดท างานออกแบบปรบัปรุงเบื้องต้น 

  ให้นักศึกษาจับคู่ กลุ่มละ 2 คน เพื่อจัดท าผลงานออกแบบเบื้องต้นตามแนวทางการ

ออกแบบที่ได้สรุปไว้ในการ Work Shop โดยให้จัดท าเป็นไฟร์งาน และปรินท์เป็นกระดาษขนาด A3 ไม่

จ ากัดจ านวนแผ่น  เพื่อคัดเลือกส่งไปให้ชุมชนพิจารณา ได้ผลงานออกแบบเบื้องต้น 14 ชิ้น ดังตัวอย่าง

บางส่วนดังนี ้
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ภาพ5  ผลงานการอกแบบของนักศึกษา (บางส่วน) 

 

4. การประชุมพิจารณา ผลงานออกแบบเบื้องต้นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงาน 

คณะฯ ได้ชุมชนกับเพื่อพิจารณาผลงานการออกแบบเบือ้งต้นของนักศึกษาทั้ง 14 ชิ้น ได้ผลงานที่

เห็นว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด 2 ชิ้น ทั้งในด้านการใช้สอย ความสวยงาม การใช้

วัสดุท้องถิ่นและงบประมาณซึ่งชุมชนมีงบประมาณในการปรับปรุงครั้งนี้ 300,000 บาท (สาม

แสนบาท) ดังนี้ 

ชิ้นที ่1 เลือกเฉพาะส่วนของป้ายและประตูทางเข้าด้านหน้า   

 
ภาพที่6 ผลงานท่ีเลือกส่วนของประตูทางเข้า 
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ชิ่นที ่2  เลือกเพราะมีความเป็นไปได้ในการท างานก่อสรา้ง  วัสดุ และงบประมาณ ได้แก่  

        
ภาพที่7 ผลงานท่ีเลือกส่วนงานปรับปรุงภายใน 

ภาพการประชุมน าเสนอผลงานออกแบบเบื้องต้นของนักศึกษาต่อชุมชน และอธิบายรายละเอียด 

ณ สถานที่จริง 

      

           
ภาพที่8 การประชุมเพื่อพิจารณาผลงานการออกแบบเบ้ืองต้น 
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5. การน าผลงานการออกแบบเบื้องต้น และข้อเสนอแนะมาพัฒนา และจัดท าแบบรูปราบการ 

จากผลการพัฒนาแบบร่าง สามารถก าหนดพื้นที่ใช้สอยตามข้อก าหนดของทางสาธารณะสุข และ

งบประมาณที่ก าหนดไว้ ดังนี้    

-ป้ายชื่อสถานประกอบการ       

-ทางเข้าและบริเวณต้อนรับ 

-ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ชาย/หญิง ตู้เก็บเส้ือผ้าหรือทรัพย์สิน ของมีค่า  

-ห้องน้ า -ห้องส้วม แยกชาย-หญิง 

-ห้องเตรียมผลิตภัณฑ์ส าหรับให้บริการ      

-อ่างล้างมือ 

-ห้องอบไอน้ า อบความร้อน อ่างน้ าวน ฯลฯ     

-ส่วนเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

-บริเวณซักล้าง        

-บริเวณก าจัดขยะและน้ าเสีย 

 
ภาพที่ 9 ผงัแปลนงานออกแบบสปาชุมชน  
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ป้ายและประตูทางเข้า  ออกแบบเป็นซุ้มประตูมีหลังคาซ้อนชั้น และมุงด้วยหลังคาดินขอ พื้นปูด้วย

กระเบื้องดินเผาเว้นร่องบานประตูไม้เนื้อแข็งตีเว้นร่องขอบขนโค้ง ซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  

ตัวป้ายเป็นผนังก่ออิฐผิวซีเมนต์ขัดมัน ขอบคิ้วเป็นลักษณะฐานบัว 

 
ภาพที่10 ป้าย และประตูทางเขา้ 

 

ระเบียงด้านข้าง บริการนวดเท้า  เนื่องจากเป็นพื้นที่ภายนอกชุมชนต้องการการเป็นพื้นไม้หรือไม้เทียม แต่

เกินงบประมาณจึงต้องปรับแก้เป็น พื้นคอนกรีตปูด้วยกระเบื้องเลียนแบบลายไม้เหมือนชานแดด เรือน

ไทย ผนังเปิดช่องกรุกรจกใส สลับกับผนังกรุล าไม้ไผ่ และสร้างหลังคามุงไม้ระแนงด้านใต้ และมุงแผ่นโพ

ลีคาร์บอเนตด้านบน  

 

 
ภาพที่ 11 สว่นระเบียงใชเ้ปน็พืน้ท่ีบริการนวดเท้า 

ส่วนบริการนวดไทย  มีการยกพื้นโครงเหล็กปิดแผ่นสมาร์ทบอร์ด กรุเส่ือกก ผนังหัวเตียง เป็นซีเมนต์ขัด

มัน ติดตู้แขวนไม้แต่งด้วยล าไม้ไผ่ แบบอิสระ  กั้นพื้นที่โดยราวไม้ ติดผ้าม่านผ้าฝ้าย ฝ้าเพดานกรุแผ่นไม้

ไผ่อัดส าเร็จรูป มีขอบลดซ่อนชุดไฟ LED 
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ภาพที่ 12 สว่นบริการนวดไทย 

ตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนเปล่ียนเส้ือผ้า  ออกแบบให้เป็นเครื่องเรือนหลายการใช้งาน คือสามารถเก็บ 

วัสดุ และอุปกรณ์การนวด ต่างๆ, ที่เก็บชุดเปล่ียนเวลานวด และผ้าขนหนูเพื่อใช้งานขนาดต่างๆ, มีพื้นที่

เก็บตะกร้าใส่ผ้าใช้งานแล้วเพื่อเตรียมเอาไปซัก, เป็นเส้ือผ้าและของส่วนตัวของผู้มาใช้บริการ พื้นที่

ด้านข้างมีราวผ้าม่านโค้ง เพื่อเป็นพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า 

   

 
ภาพที1่3 ส่วนเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

ส่วนอบไอน้ าสมุนไพร   ติดตั้งกระโจมผ้าส าหรับนั่งอบไอน้ าสมุนไพรแบบแขวน 2 ชุดโครงเป็นไม้ กระโจม

โครงไม้ลักษณะคล้ายโครงร่ม สามารถกางและหุบได้ ตัวกระโจมเป็นผ้าฝ้ายสามารถถอดเปลี่ยนได้ 
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ภาพที1่4 ส่วนsink ล้างมือและสว่นอบสมุนไพร 

ส่วนห้องนวดน้ ามัน  พื้นซีเมนต์ขัดมันปูเส่ือกกชิ้น ผนังหัวเตียงเป็นซีเมนต์ขัดมัน ติดตู้แขวนไม้แต่งด้วย

ล าไม้ไผ่แบบอิสระ กั้นพื้นที่โดยราวไม้ติดผ้าม่านผ้าฝ้าย ฝ้าเพดานกรุแผ่นไม้ไผ่อัดส าเร็จรูป มีขอบลดซ่อน

ชุดไฟ LED 

  
ภาพที่ 15 ส่วนห้องนวดน้ ามัน 
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ส่วนห้องน้ า   ใช้กระเบื้องเคลือบที่ผลิตในท้องถิ่นสีสว่างในการปูผนังร่วมกับซีเมนต์ขัดมัน และใช้ไม้ไผ่ใน

การตกแต่ง 

 
ภาพที่ 16 ส่วนห้องน้ า  

 

สรุปผลงานสร้างสรรค์ 

 จากกระบวนการและผลการด าเนินการข้างต้นสามารถสรุปผลได้2ประเด็นคือได้ดังนี้ 

1. การบูรณาการการเรียนการสอนจากโครงการจริงในครั้งนี้ได้น าเอาหลักการในวิชาการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงการใช้สอยอาคาร มาฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่ การศึกษา สภาพอาคารก่อนการปรับปรุง  ความ

ต้องการของผู้ใช้  กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยการ 

- แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลดังกล่าว แล้วน ามาน าเสนอและอภิปลาย แบ่งปันองค์ความรู้ และมุมมอง

ให้เกิดการกระจายความรู้ และตกผลึกทางความคิด 

- ฝึกปฏิบัติงานออกแบบเบื้องต้น ตามแนวคิดของตน และประเมินผลการออกแบบจากการ

พิจารณาของชุมชนเจ้าของโครงการ 

ท าให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม สามารถวิเคราะห์และ

บูรณาการข้อมูลจริงจนสามารถออกแบบชิ้นงานได้ตรงตามโจทย์ และความต้องการ โดยผ่านการประเมิน

จากผู้ใช้จริง  ผลงานนักศึกษาที่น าเสนอส่วนมากเป็นที่พึงพอใจแก่คณะกรรมการชุมชน แต่ส่วนใหญ่ไม่

เลือกเพราะเห็นว่า งานดูหรูเกินกว่าสปาชุมชน  ใช้วัสดุและเทคนิคราคาแพงเกรงว่าราคาจะเกิน

งบประมาณที่ต้ังไว้ 

2. การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงานสถาปัตยกรรมภายใน พบว่า  

- งบประมาณในการท างานสถาปัตยกรรมให้มีอัตลักษณ์พื้นถิ่นอาจจะไม่ได้ถูกอย่างที่คิด  

เนื่องจากมีการผลิตน้อย ต้องใช้ความช านาญในการผลิต  

- วสัดุพื้นถิ่น และเทคนิคการก่อสร้างบางอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ทั่วไปในท้องถิ่นในอดีต ปัจจุบันหา

ยากและมีราคาแพง การจะเลือกใช้ในงานออกแบบต้องพิจารณาปริมาณ และต าแหน่งในการเลือกใช้ให้
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เกิดประโยชน์ชัดเจนสวยงามจริงๆ  เช่นกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา กระเบื้องปูพื้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ

ขนาดต่างๆ  แผ่นไม้ไผ่อัด ไม้สัก  

- ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่แสดงถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น หาได้ง่าย ราคาถูก ช่างพื้นถิ่นถนัดในการใช้ แต่มี

ข้อเสียในการดูแลรักษา และความทนทาน ถ้าจะใช้ในการตกแต่งต้อมเตรียมป้องกันมอดเพื่อยืดอายุกรใช้

งาน 

- รูปแบบและส่วนงานตกแต่งที่มีลักษณะพื้นถิ่น ที่ต้องใช้ฝีมือในการผลิต ยังสามารถหาช่างท าได้

อยู่ และมีหลายระดับฝีมือและค่าแรงแตกต่างกันมาก  เจ้าของและผู้ออกแบบจึงต้องพิจารณา ระดับของ

คุณภาพและงบประมาณที่มีอยู่ด้วย เช่น    ปูนปั้น ไม้แกะสลัด การดุนลวดลายโลหะต่างๆ 

จากที่กล่าวมาจึงพอสรุปได้ว่า งานออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่น ควรต้องมีการ

ยืดหยุ่นในการใช้ร่วมกันทั้งลักษณะและวัสดุดั้งเดิม กับรูปแบบและวัสดุทดแทนร่วมสมัย ที่หาได้ง่ายและมี

ราคาถูกกว่า โดยยึดหลักการ เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงานพื้นถิ่น คือ หาง่ายทนทาน ราคาไม่แพง 

สามารถสร้างได้โดยคนพื้นถิ่น จึงจะเป็นการต่อยอด  อัตลักษณ์พื้นถิ่นส าหรับชุมชนได้ต่อไปในอนาคต 
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กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง 

อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย1* และธิติ เฮงรัศมี2 

Design and Construction Process of Studio Building,  
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Preecha Mektippachai1* and Dhiti Hengrasmee2 
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2 Architecture Program, Faculty of Applied Art and Design, Ubon Ratchathani University, Amphoe Warin Chamrap, Ubon 
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บทคัดย่อ 

 อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เป็นอาคารท่ีมีโครงสร้างหลักเป็น

ระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง มีความสูง ๕ ชั้น จ านวน ๗ ระดับ และมีขนาดพื้นท่ี ๑๒,๕๕๐ ตารางเมตร เพื่อ

รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี กระบวนการสร้างสรรค์ผ่านขั้นตอน (๑) การจัดท ารายละเอียด

โครงการทางสถาปัตยกรรม (๒) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิดของลัทธิสมัยใหม่นิยม เอกภาพของผัง

บริเวณกลุ่มอาคาร สัมพันธภาพของผังเปิดโล่งและผังพื้นท่ีใช้สอย และรูปแบบสถาปัตยกรรมสามัญปราศจากเครื่อง

ตกแต่ง โดยใช้กลวิธีการประกอบรูปเรขาคณิตบนเส้นตะแกรงควบคู่ไปกับการจัดองค์ประกอบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 

และ (๓) การก่อสร้างโครงการ โดยมีแผนปฏิบัติงาน ๔ ระยะ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้แก่ การจัดผังบริเวณกลุ่ม

อาคาร และการออกแบบและก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั้นห้าและหลังคา 

การออกแบบและปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอยของกลุ่มอาคาร และการออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าก าลังของกลุ่มอาคาร 

การด าเนินโครงการแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ค าส าคญั:  สถาปัตยกรรม  การก่อสร้าง  การออกแบบ  พื้นท่ีใชส้อย  อาคารปฏิบัติการ 

Abstract 

 Faculty of Architecture’s studio building at Naresuan University, Phitsanulok is a building with post-

tensioned main structure. The building has 5 floors and 7 levels. The functional area of 12,550 square meters is 

used to support teaching and learning activities of undergraduate programs. The creation process was through the 

steps of: (1) architectural programming; (2) architectural design under the concept of Modernism, the unity of 

building site planning, the relationship of open plan and functional plan, and the simple architectural style without 

decoration, using the techniques of geometric shapes on the grid alongside the composition of fundamental 

architectural elements; and (3) construction. The objective plan was divided into 4 stages from 2007: the layout 

planning and design and construction of floor 1 to 4 of the studio building, the construction of floor 5 of the studio 

building, the design and improvement of the functional area of the group of buildings and the design and 

improvement of electrical power system. The project was finished in 2014. 

Keyword:  Architecture, Construction,  Design,  Function,  Studio Building 
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บทน า 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ 

โดยสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระยะแรก คณะตั้งอยู่ท่ีกลุ่มอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (๒๕๓๘-

๒๕๓๙) ในเวลาต่อมาได้ย้ายสถานที่มายังกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (๒๕๓๙-๒๕๕๕) ในช่วง

เวลาดังกล่าว คณะได้จัดท าโครงการออกแบบและก่อสร้างจ ากัดงบประมาณ อาคารคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ (๒๕๔๗-๒๕๔๙) อาคารหลังแรกขึ้น และต่อมาได้ย้ายการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติไปยัง

อาคารดังกล่าว แต่การจัดการเรียนการสอนหลักและการบริหารจัดการคณะยังคงด าเนินการอยู่ที่อาคาร

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากอาคารหลังแรกนั้นเป็นอาคารเรียนเดี่ยวรูปแบบผังพื้นเปิดโล่ง

และมีขนาดพื้นที่ใช้สอยจ ากัด ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันนั้น คณะจึงได้จัดท าโครงการออกแบบและก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๒๕๕๐-๒๕๕๗) ซึ่งเป็นอาคารส่วนต่อขยายจากอาคารหลัง

แรก และที่สุดได้ย้ายการบริหารจัดการคณะและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาไปยังอาคาร

หลังแรก และการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีไปยังอาคารหลังที่สอง จึงเป็นผลให้คณะมีสถาน

ที่ต้ังเป็นรูปแบบกลุ่มอาคารเรียน ประกอบด้วย อาคารบริหารและบัณฑิตศึกษา และอาคารปฏิบัติการ (รูป

ที่ ๑) 

 
รูปที่ ๑ แบบทัศนียภาพของกลุ่มอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ประกอบด้วย อาคารปฏิบัติการ (รหัสอาคาร ARC) และอาคารบริหารและบัณฑิตศึกษา (รหัสอาคาร ARL) 

 

 โครงการอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้างอาคาร

ARC 

ARL 
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ปฏิบัติการอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดเชิงนโยบายรัฐและการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทั้งส้ิน ๗๒ ล้าน

บาท การด าเนินโครงการจึงแบ่งแผนปฏิบัติงานเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่ง การออกแบบผังบริเวณ

กลุ่มอาคาร และการออกแบบและก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั้นหนึ่งถึงชั้นส่ี พุทธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 

ระยะที่สอง การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั้นห้าและหลังคา พุทธศักราช ๒๕๕๔ ระยะที่สาม การออกแบบ

และปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๕๕ และระยะที่ส่ี การออกแบบและ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าก าลังของกลุ่มอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดโครงการทาง

สถาปัตยกรรม กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม และแผนด าเนินการก่อสร้างโครงการอาคาร

ปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็น

กรณีศึกษาส าหรับโครงการอาคารเรียนอื่น ๆ ในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การจัดท ารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม (Architectural 

programming) 

การศึกษาโครงการ (Study) ศึกษาขอบเขต วิธีการ และแผนการด าเนินการโครงการ ความเป็นมา

และลักษณะของโครงการ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ใช้และความต้องการพื้นฐาน ความเป็นไป

ได้เชิงนโยบาย กายภาพ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีและการก่อสร้าง ศักยภาพของท าเลที่ต้ังและการ

ส ารวจสภาพพื้นที่ตั้ง งบประมาณโครงการเบื้องต้น ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบ

สถาปัตยกรรม เปรียบเทียบโครงการกรณีศึกษาอาคารประเภทเดียวกัน และกฎหมายควบคุมอาคาร 

 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ (Analysis and evaluation) ค้นคว้า จัดเก็บ รวบรวมสถิติและ

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ จินตภาพโครงการเชิงสถาปตัยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม แนวคิด

องค์ประกอบโครงการ (Program concept) วิเคราะห์และประเมินโครงสร้างองค์กรและบุคลากรบริหาร

โครงการ จ านวนผู้ใช้อาคารท้ังส้ิน ๑,๐๙๑ คน ประกอบด้วย นิสิต ๑,๐๑๓ คน คณาจารย์ ๕๓ คน และ

เจ้าหน้าที่ ๒๕ คน พฤติกรรม กิจกรรม ความถี่ และระยะเวลาเพื่อก าหนดโปรแกรมหรือแผนการใช้สอย 

(Program) องค์ประกอบโครงการหลัก (Zone) และองค์ประกอบโครงการย่อย (Function) ส าหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การออกแบบส่ือนวัตกรรม และการออกแบบทัศนศิลป์) 

วิเคราะห์และประเมินกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อก าหนดข้อบังคับเฉพาะโครงการ วิเคราะห์และประเมิน

คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และข้อมูลจ าเพาะเพื่อก าหนดงานระบบวศิวกรรมและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 

และวิเคราะห์และประเมินพื้นที่ตั้งโครงการ ขนาด ๕ ไร่ ๒ งาน 

 การประมวลโครงการ (Processing) ประมวลข้อมูลด้วยแผนภูมิ ตาราง กราฟิก และภาพ แนวคิด

และแผนภูมิแสดงสัมพันธภาพของโครงการ ประมวลความสัมพันธ์ของล าดับการเข้าถึง การสัญจร 

องค์ประกอบโครงการหลัก และองค์ประกอบโครงการย่อย ประมวลระบบวิศวกรรมอาคารและอุปกรณ์

ประกอบ ประมวลข้อบังคับและกฎหมายควบคุมอาคารเฉพาะโครงการ ประมวลรายละเอียดและข้อจ ากัด

ของสภาพที่ต้ังโครงการ ประมวลความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์ประกอบและพื้นที่ต้ังโครงการ เพื่อออกแบบ
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สัดส่วนองค์ประกอบโครงการ พื้นที่ใช้สอย และเครื่องประกอบหรือเฟอร์นิเจอร์ (Tabulation) จัดกลุ่ม

องค์ประกอบโครงการและก าหนดผังบริเวณ และจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรม 

 ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural design process) ออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิดของลัทธิสมัยใหม่นิยม (Modernism) โดยใช้กลวิธี (Technique) การ

ประกอบรูปเรขาคณิตบนเส้นตะแกรงควบคู่ไปกับการจดัองค์ประกอบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม เพื่อ

รูปแบบสถาปัตยกรรมสามัญปราศจากเครื่องตกแต่ง ผ่านกระบวนการออกแบบรา่ง การออกแบบเบื้องต้น 

การแก้ไข ปรับปรงุ และพัฒนาแบบไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสุดท้าย ผลิตผลงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม ได้แก่ แบบสถาปัตยกรรม แบบภูมิสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมอาคาร หุ่นจ าลองอาคาร 

และวัสดุส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบน าเสนอผลงานออกแบบโครงการ และด าเนินการขออนุมัติ

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโครงการ 

 ขั้นตอนที่ ๓ การก่อสร้างโครงการ (Construction) เขียนแบบก่อสร้าง ก าหนดรายละเอียด

ประกอบแบบก่อสรา้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดท าบญัชีแสดงประมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง สืบค้น

และก าหนดราคากลางงานกอ่สร้าง ก าหนดแผนด าเนินงานก่อสร้าง ประกวดราคาจา้งก่อสร้างและผู้

ควบคุมงานก่อสร้าง สัญญาจ้าง ศึกษารายการตรวจสอบการจ้างก่อสร้าง ประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือ

เร่งรัดงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน ตรวจสอบ

เอกสารขออนุมัติและหรือสอบถามผู้ออกแบบ ตรวจงานก่อสร้างที่สถานที่ก่อสร้าง ประชุมการตรวจการ

จ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์ 

 ระยะที่ ๑ การออกแบบผังบริเวณกลุ่มอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ

และก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั้นหน่ึงถึงชั้นสี่ (๒๕๕๓) กลุ่มอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งอยู่บน

ผืนที่ดินรูปสี่เหล่ียมผืนผ้าสัดส่วน ๑๑๒.๕ ต่อ ๗๘.๕ เมตร และพื้นที่ตั้งอาคารมีเนื้อที่ ๘,๘๓๑.๒๕ ตาราง

เมตร มีพื้นที่อาคาร ๑๖,๗๗๐ ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๘,๑๔๐ ตารางเมตร และพื้นที่ถนนภายใน

โครงการ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร (รูปที่ ๒) 

 การจัดผังบริเวณเพื่อก าหนดต าแหน่งอาคารปฏิบัติการเชือ่มต่อกับอาคารบริหารและบัณฑิตศึกษา 

มีแนวคิดการออกแบบให้กลุ่มอาคารมีความเป็นเอกภาพ โดยใช้กลวิธีการจัดองค์ประกอบสถาปัตยกรรม 

(Architectural element) จุด (Dot) เส้น (Line) ระนาบ (Plane) ภาพและพื้นภาพ (Figure ground) การ

ออกแบบอาคารรปูทรงจัตุรสัเปิดโล่ง ภาพพยัญชนะโอ (Figure O) เป็นองค์ประกอบระนาบซ้อนแนวราบ 

จ านวนส่ีระดับ เพื่อการเปลี่ยนผ่านและประสาน อาคารปฏิบัติการ อาคารใหม่ ภาพพยัญชนะซี (Figure 

C) ให้กลมกลืนกับอาคารบรหิารและบัณฑิตศึกษา อาคารเดิม ภาพพยัญชนะแอล (Figure L) เมื่อสมการ

องค์ประกอบ ซี โอ และแอล ท้ังสามถูกเชื่อมโยงกันด้วยองค์ประกอบเส้น เพื่อการสัญจรและสภาวะ

อากาศ [COL] ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ ลานจัตุรัสเปิดโล่ง พื้นภาพพยัญชนะโอ (Ground O) เป็นองค์ประกอบจุด

ในพิกัดศูนย์กลางกลุ่มอาคาร [CO
OL] เพื่อสะท้อนการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม (Architectural perception) 

และวัฏจักรแห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative learning)  
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รูปที่ ๒ แบบผังบริเวณของกลุ่มอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทิศเหนืออยู่ทางด้านขวา

ของภาพ 

 

 อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัสอาคาร ARC) งบประมาณก่อสร้าง ๔๑ ล้าน

บาท เป็นอาคารระบบโครงสร้างผสม เสา คาน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง 

และพื้นเหล็ก ความสูง ๔ ชั้น จ านวน ๕ ระดับ รูปแบบผังพื้นเปิดโล่ง (Open plan) (รูปที่ ๓) มีพื้นที่

อาคาร ๙,๑๗๕/๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยจ านวน ๓๓ หน่วย ขนาด ๑๐,๔๐๐/๑๒,๕๕๐ 

ตารางเมตร 

 • ลานกิจกรรม ลานจอดยานพาหนะ และภูมิทัศน์ พื้นที่ใช้สอย ๑,๒๒๕ ตารางเมตร  

 • ชั้นหนึ่ง โถงเอนกประสงค์และห้องน้ า พื้นที่ใช้สอย ๒,๒๒๕ ตารางเมตร  

 • ชั้นลอย โถงจัดแสดงและห้องน้ า พื้นที่ใช้สอย ๕๗๕ ตารางเมตร  

 • ชั้นสอง โถง ห้องบรรยาย ๑ ห้องปฏิบัติการ ๑-๓ และห้องน้ า พื้นที่ใช้สอย ๒,๑๒๕ ตาราง

 เมตร  

 • ชั้นสาม โถง ห้องบรรยาย ๒ ห้องปฏิบัติการ ๔-๖ และห้องน้ า พื้นที่ใช้สอย ๒,๑๒๕ ตาราง

 เมตร  

 • ชั้นสี่ โถง ห้องบรรยาย ๓ ห้องปฏิบัติการ ๗-๙ และห้องน้ า พื้นที่ใช้สอย ๒,๑๒๕ ตารางเมตร  



นเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

 

 

2138 

  
  
  

ก
ล
ุ่ม
ผ
ล
งา
น
วจิ
ัย
ท
าง
ศ
ิล
ป
ะแ
ล
ะผ
ล
งา
น
ส
รา้
งส
รร
ค
 ์

 

รูปที่ ๓ แบบผังพื้นชัน้สองของอาคารปฏิบัติการ และอาคารบริหารและบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 การจัดผังพื้นมีแนวคิดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าเรียงล าดับต่อเนื่องและพลิกตัว

ตามเข็มนาฬิกา เพื่อสร้างภาพพยัญชนะซีโอบล้อมความว่างเปล่า ประเดิมด้วยรูปจัตุรัสแรก แทรกแซงเพื่อ

แบ่งการจัดการเรียนการสอนระหว่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

หากแต่ ประสานการใช้สอยในส่วนบริการอาคารและระบบสัญจรแนวดิ่ง สกัดด้วยรูปจัตุรัสถัดไป เพื่อสร้าง

ความสมดุลย์ของภาพ ล้อมรอบด้วยเส้นการสัญจรเดี่ยว เพื่อถ่ายเทอากาศและกรองแสงธรรมชาติ เส้น

รอบภายในเป็นทางเดินด้านเดียวเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ใช้สอย ส่วนเส้นรอบภายนอกเป็นทางบริการและชายคา

อาคาร ผสานด้วยรูปจัตุรัสท้ายสุด เพื่อผนวกอาคารเดิมในภาพพยัญชนะแอล จากความว่างเปล่าจึง

ก่อให้เกิดท่ีว่างกึ่งปิดล้อมท่ามกลางกลุ่มอาคาร (รูปที่ ๔) 
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รูปที่ ๔ ท่ีว่างรูปแบบก่ึงปิดล้อมภายในกลุ่มอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 ระยะที่ ๒ การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั้นห้าและหลังคา  (๒๕๕๔) ระบบโครงสร้างพื้น

คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงและหลังคาเหล็กถัก ความสูง ๑ ชั้น จ านวน ๒ ระดับ (รูปที่ ๕) พื้นที่อาคาร 

๒,๓๒๕/๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยจ านวน ๙ หน่วย ขนาด ๒,๑๕๐/๑๒,๕๕๐ ตารางเมตร 

 • ชั้นห้า โถง ห้องปฏิบัติการ ๑๐-๑๒ และห้องน้ า พื้นที่ใช้สอย ๑,๙๕๐ ตารางเมตร 

 • ชั้นดาดฟ้า พื้นที่งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล พื้นที่ใช้สอย ๒๐๐ ตารางเมตร 

 ในส่วนของอาคารบริหารและบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัสอาคาร ARL) เป็น

อาคารระบบโครงสร้างเสา คาน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และหลังคาเหล็กถัก ความสูง ๔ ชั้น รูปแบบผัง

พื้นเปิดโล่ง มีพื้นที่อาคาร ๕,๒๗๐ ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยจ านวน ๓๘ หน่วย ขนาด ๕,๕๙๐ ตาราง

เมตร ได้แก่ ลานจอดยานพาหนะ ๓๒๐ ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยชั้นหนึ่ง ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พื้นที่ใช้

สอยชั้นสอง ๑,๒๓๐ ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยชั้นสาม ๑,๒๖๐ ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยชั้นส่ี ๑,๐๘๐ 

ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยชั้นดาดฟ้า ๓๔๐ ตารางเมตร 

 

รูปที่ ๕ แบบรูปด้านฝัง่ทิศใต้ของอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ระยะที่ ๒. 

ระยะที่ ๑. 
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 การจัดองค์ประกอบอาคารมีแนวคิดการออกแบบรูปด้านด้วยเส้นตั้งและเส้นนอนให้มีรูปแบบ

สามัญ ใช้วัสดุปูนทรายเสริมเหล็ก เหล็ก กระจก และไม้เทียม ชั้นหนึ่งถูกซ้อนทับด้วยชั้นลอยที่เป็นระนาบ

กึ่งหนึ่งแยกอิสระ เพื่อลดทอนสัดส่วนความสูงโปร่ง ๕.๖ เมตร เป็นส่วนกิจกรรมและสาธารณะ สามารถ

สัญจรเชื่อมต่อไปยังใต้ถุนอาคารเรียนได้ทั่ววิทยาเขต ระนาบยกระดับทุก ๓.๘๕ เมตร ชั้นสองถึงชั้นห้า 

เป็นส่วนจัดการเรียนการสอน ระนาบแนวดิ่งประกบแนวราบ ฝั่งทิศใต้เป็นแผงระแนงซ่อนการระบาย

อากาศของส่วนบริการและประดับป้ายหลักสูตร ในฝั่งตะวันออกเป็นจุดเน้นการเข้าถึงและประดับป้าย

สถาบัน (รูปที่ ๘) การคงสภาพซ้ าจังหวะช่องเปิดและช่องปิดส่วนปลายโดยไม่ก าหนดจุดเน้นที่แตกต่าง 

เพื่อสะท้อนผังพื้นเปิดโล่งและสอดคล้องต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยที่แปรผันตามการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนอย่างกลมกลืน 

 ระยะที่ ๓ การออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคาร  (๒๕๕๕) งบประมาณ

ก่อสร้าง ๒๘.๕ ล้านบาท การปรับปรุงกลุ่มอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอย ๑๘,๑๔๐ ตารางเมตร ให้มีประสิทธิภาพ

ในการรองรับการบริหารและจัดการเรียนการสอน โดยการก าหนด ค านวณ และออกแบบภายในพื้นที่ใช้

สอยและเครื่องประกอบ ปรับเปล่ียนสภาพอาคารที่มีผังพื้นเปิดโล่งและพื้นที่ใช้สอย จ านวน ๘๐ หน่วย 

เป็นผังพื้นแบ่งพื้นที่ใช้สอย จ านวน ๑๖๑ หน่วย 

 • ลานจอดรถยนต์ ลานกิจกรรม ภูมิทัศน์ ที่จอดรถขนถ่ายชั่วคราว ลานจอดจักรยานยนต์ ร้าน

กาแฟ และลานเสาเอก 

 • ชั้นหนึ่ง ARC1 โถงสถาปัตยกรรม สโมสรศิลปราศรัย โถงกลาง ห้องน้ า แม่บ้านและระบบ

วิศวกรรมอาคาร งานรักษาความปลอดภัย โถงล็อกเกอร์ โรงอาหาร และโถงศิลปะและการออกแบบ  – 

โถงหยุดรับส่ง – ARL1 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน โถงทางเข้า งานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน งาน

อาคารสถานที่ ยานพาหนะและช่างเทคนิค ชมรมกิจกรรมนิสิต สโมสรนิสิต สมาคมนิสิตเก่าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนิสิต อุปกรณ์อาคารและสถานที่ เก็บของขนถ่ายชั่วคราว 

พยาบาล ระบบวิศวกรรมอาคาร ห้องน้ า โถงปฏิบัติการประติมากรรม วัสดุอุปกรณ์ศิลปะและการออกแบบ 

และลานประติมากรรม 

 • ชั้นลอย ARCM นิทรรศกรรมตะวันออก ห้องน้ า แม่บ้านและระบบวิศวกรรมอาคาร วัสดุ

อุปกรณ์นิทรรศกรรม และนิทรรศกรรมตะวันตก 

 • ชั้นสอง ARC2 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ห้องสมุดและศูนย์

ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สาขา คณาจารย์สถาปัตยกรรม ๑-๖ ห้องน้ า แม่บ้านและ

ระบบวิศวกรรมอาคาร คณาจารย์ศิลปะและการออกแบบ ๑-๕ สัมมนาและน าเสนอผลงานศิลปะและการ

ออกแบบ และปฏิบัติการถ่ายภาพ – จัตุรัสผสาน – ARL2 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ โถง คลัง

เอกสาร พัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ส านักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ่ายเอกสาร แม่บ้าน

และระบบวิศวกรรมอาคาร ห้องน้ า คณบดี ส านักงานเลขานุการภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สถาน

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาสถาปัตยกรรม (ส านักงานเลขานุการภาควิชาสถาปัตยกรรม

เดิม) สถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม (สถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเดิม) ประชุม

กลาง ประชุมศิลปะและการออกแบบ และประชุมสถาปัตยกรรม 
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 • ชั้นสาม (รูปที่ ๖) ARC3 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคาร พลังงานและอุโมงค์ลม ห้องสมุดวัสดุ

เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง รับส่งและจัดเก็บผลงานสถาปัตยกรรม บรรยายและปฏิบัติการออกแบบ

สถาปัตยกรรม ๑ สัมมนาสถาปัตยกรรม ห้องน้ า แม่บ้านและระบบวิศวกรรมอาคาร สาขาวิชาการออกแบบ

ส่ือนวัตกรรม: ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบส่ือนวัตกรรม ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ออกแบบขั้นสูง ปฏิบัติการภาพเคล่ือนไหวและส่ือเชิงปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติการส่ือแพร่ภาพและเสียง และ

บรรยายศิลปะและการออกแบบ ๑-๓ – จัตุรัสผสาน – ARL3 หอศิลปะสถาปัตยกรรม โถงหอประชุม 

อาจารย์พิเศษ หอประชุม ทางออกฉุกเฉิน วัสดุอุปกรณ์หอประชุม แม่บ้านและระบบวิศวกรรมอาคาร 

ห้องน้ า สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัมมนาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สัมมนาศิลปกรรมศาสตรหา

บัณฑิต สัมมนาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต และบรรยายบัณฑิตศึกษา ๑-๓ 

 

รูปที่ ๖ แบบผังปรับปรุงพื้นท่ีใชส้อยชั้นสามของกลุม่อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 • ชั้นส่ี ARC4 ปฏิบัติการผลิตหุ่นจ าลองสถาปัตยกรรม ตรวจงานออกแบบสถาปัตยกรรม ๑-๓ 

บรรยายและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม ๒-๓ น าเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม ห้องน้ า 

แม่บ้านและระบบวิศวกรรมอาคาร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์: ปฏิบัติการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตรวจงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และบรรยายศิลปะและการออกแบบ ๔-๖ – จัตุรัสผสาน – ARL4 คณาจารย์

ออกแบบทัศนศิลป์ ควบคุมระบบและอุปกรณ์หอประชุม วัสดุอุปกรณ์การออกแบบทัศนศิลป์ แม่บ้านและ

ระบบวิศวกรรมอาคาร ห้องน้ า สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์: ปฏิบัติการภาพพิมพ์ โถงปฏิบัติการ

ออกแบบทัศนศิลป์ ปฏิบัติการจิตรกรรม ๑-๒ และปฏิบัติการเขียนแบบและวาดเส้น 
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 • ชั้นห้า ARC5 บรรยายและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม ๔ ตรวจงานสถาปัตยกรรมนิพนธ์ 

โถงกิจกรรมและสันทนาการสถาปัตยกรรม บรรยายและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม ๕/๑ บรรยาย

และปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม ๕/๒ ห้องน้ า แม่บ้านและระบบวิศวกรรมอาคาร โถงกิจกรรมและ

สันทนาการศิลปะและการออกแบบ บรรยายและปฏิบัติการศิลปนิพนธ์ ๑ บรรยายและปฏิบัติการศิลป

นิพนธ์ ๒ บรรยายและปฏิบัติการศิลปนิพนธ์ ๓ และจัตุรัสผสาน 

 • ชั้นดาดฟ้า ARC6 ระบบวิศวกรรมอาคารปฏิบัติการ ARL5 ระบบปรับอากาศหอประชุม 

 ระยะที่ ๔ การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าก าลังของกลุ่มอาคาร (๒๕๕๗) งบประมาณ

ก่อสร้าง ๒.๕ ล้านบาท การตรวจสอบและประเมินระบบไฟฟ้าก าลังและปริมาณการบริโภคกระแสไฟฟ้า

ของกลุ่มอาคาร จัดท ารายละเอียดและแผนงานตามขอบเขตงานปรับปรุง รายละเอียดข้อก าหนดทั่วไป 

มาตรฐานการผลิตและติดตั้ง เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ และตัวอย่างบัญชีรายชื่อบริภัณฑ์ การ

ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตัลและอุปกรณ์ประกอบ การปรับแต่งค่าพิกัดตัดกระแสไฟฟ้า การรื้อ

ถอนและติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก ปรับปรุงบัสบาร์ จัดต าแหน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้เป็นระเบียบตาม

มาตรฐาน และจัดท าป้ายชื่อแสดงต าแหน่งก ากับในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าก าลังหลัก ตู้สาขา และแผง

ควบคุมระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่าง การเดินสายไฟฟ้าบนรางเพื่อเชื่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าก าลังหลัก

ทั้งสองอาคาร การปรับปรุงตู้ควบคุมโหลดแต่ละชั้นและขยายรางเดินสายไฟฟ้า  การติดตั้งตู้เหล็กขนาด

มาตรฐาน ๓ พร้อมบัสบาร์ส าหรับเป็นเทอร์มินัลสายเมนของตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อยแต่ละชั้น การปรับปรุง

ขนาดสายเมนไฟฟ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์หลักและย่อยให้สัมพันธ์กับขนาดสายไฟฟ้าโหลดเครื่องปรับอากาศ

และจัดท าตารางโหลดตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบและประเมินสภาพตู้ควบคุมไฟฟ้าแต่ละ

ส่วน ระบบท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย และสายไฟฟ้าที่ต่อใช้งานอยู่ทั้ งหมด และด าเนินการ

แก้ไขหรือปรับปรุงหรือเปล่ียนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน 

(รูปที่ ๗) 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบสถาปัตยกรรม พื้นที่ใช้สอย โครงสร้าง และรายละเอียดท่ีดีกับการออกแบบ

ที่พอดีในระยะเวลาเร่งด่วนและงบประมาณก่อสร้างอันจ ากัด รวมท้ังการถูกแก้ไขแบบในสภาวะแวดล้อมที่

สถาปนิกคือใครท่ามกลางผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างก่อสร้าง ต่างมีส่วนในการแปรสภาพความสมบูรณ์ของ

ผลงานสร้างสรรค์ หากแต่ การมีบทบาทในการด าเนินทุกขั้นตอนล้วนเพิ่มพูนทักษะ ส่วนการด ารงอยู่ใน

สถานการณ์ที่ทัศนคติและเสียงแห่งความเงียบของผู้ใช้อาคารมีต่อผลงานล้วนสร้างจิตให้เข้มแข็ง 

 

สรุปผล 

 กระบวนการสร้างสรรค์อาคารปฏิบัติการ กลุ่มอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือน

สถาบัน ผ่านขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้

แนวคิดและกลวิธี และแผนด าเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง ๔ ระยะ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๗ 

แล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ (รูปที่ ๘) หากแต่ ผลสัมฤทธิ์ขององค์ประกอบโครงการบางส่วนยังไม่

ครบถ้วน คณะวิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อโครงการส่วนต่อขยายเพื่อความสมบูรณ์ในระยะที่ ๕ 
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ได้แก่ หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าส าหรับรองรับค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าในช่วง ๑,๐๐๐-๑,๒๕๐ แอมป์ อยู่

ระหว่างการรอรับมอบหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเดิมของหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อโครงการก่อสร้าง

ส่วนต่อขยายกลุ่มอาคารส านักหอสมุดแล้วเสร็จ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ลิฟต์โดยสารและหรือ

ลิฟต์บริการ ขนาด ๑.๒๕-๒ ต่อ ๒ เมตร สะพานเชื่อมอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑.๒๕-๒.๕ ต่อ ๒๐ 

เมตร ความสูง ๕.๖ เมตร และโรงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ พื้นที่ใช้สอยขนาด ๒๐๐-๒๕๐ ตารางเมตร การ

ก าหนดต าแหน่งในผังบริเวณกลุ่มอาคารแล้วเสร็จในระยะที่ ๑ และอยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด

และยื่นโครงการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง เป็นต้น 

 

  

รูปที่ ๗ การทดสอบระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่างใน

อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

รูปที่ ๘ ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ วิศวกรโครงสร้าง รองศาสตราจารย์รังษี นันทสาร (วย.๖๙๖) วิศวกรไฟฟ้า รอง

ศาสตราจารย์วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์ (วฟก.๓๒๒) และนายธนบัตร เชี่ยวสุวรรณ (ภฟก.๒๘๖๑๐) มัณฑนา

กร นายสุรีย์ มูลกัณฑา (วสน.๑๗๑) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองอาคาร

สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทเอ็นจิเนียริ่งดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จ ากัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง บริษัท

กิจก าจรก่อสร้าง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่วีระวิศวการ บริษัทเกียรติธานีคอนสตรัคชั่น (๑๙๙๐) 

จ ากัด บริษัทฟาโกแวลู จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค .ที.เท็ค อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี และศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน คณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย เงารังษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการด าเนินการโครงการออกแบบอาคารบริหารและบัณฑิตศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รองวิริยะพานิช ผู้ส ารวจข้อมูลพื้นที่ใช้สอย และ

คณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
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แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา  

หทัยรัตน์ บุญเนตร1 และดิศรณ์ วิสุทโธ2   

3D Animation of Forlorn Memory  

Hatairat Boonnat1 and Dison Wisutto2  

    

1,2สาขาเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, 

179 หมู่ 3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 

1,2The Establishment Project Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang 

Campus,179 M.3 Mai Fad  subdistrict Sikao Distric,Trang 92150, Thailand. 

*Corresponding author. E-mail.com:koogolf1@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา เพราะต้องการสะท้อนให้เห็นถึ ง

คุณค่าของค าว่า รัก ความรักในรูปแบบการมองเห็นคุณค่าของคนรัก คนท่ีอยู่ใกล้ตัว เช่น คนรัก ครอบครัว ญาติพี่น้อง 

หรือเพื่อนสนิท ซึ่งล้วนแต่เป็นคนส าคัญในชีวิต และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความอยากดูแลคนท่ีคุณรัก 

ก่อนท่ีทุกอย่างจะเป็นเพียงแค่ ความทรงจ า และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง 

ความทรงจ าสีเทา จ านวน 10 คน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

ผลการวิจัยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านคือ(x̅ = 4.46, S.D = 

0.50) เนื่องจากสื่อแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา มีเนื้อหาท่ีเข้ากับวัยรุ่นในปัจจุบัน อีกท้ังรูปแบบการน าเสนอ 

เนื้อหาสาระ สี ภาพประกอบ เพลงประกอบ มีความชัดเจนเข้าใจง่ายเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง มีความทันสมัยเนื่องจากใช้

สื่อแอนิเมชัน3 มิติ ท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน สื่อแอนิเมชัน3 มิติ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวสีหน้า

แววตาความรู้สึกให้เข้าถึงผู้ชมได้ และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี   

ค าส าคัญ: แอนิเมชัน 

Abstract 

  The objective of this research is to create 3D animation titled ‘Forlorn Memory’ with the reason to reflect 

the value of the word love. Love in type of touchable by worthy beloved people such as lover, family, cousin and 

close friends that they are important in life. Moreover, it is to stimulate awareness of the care to a loved one before 

everything will be just a memory, and to study the satisfaction of the students to the 3D animation ‘Forlorn 

Memory’. The representatives are ten third-year-student majoring in Information Technology of Rajamangala 

University of Technology Srivijaya Trang Campus, Sikao, Trang.  

  The research found that satisfaction of the representatives to the 3D animation ‘Forlorn Memory’ is high 

satisfied. The average includes all aspects (X = 4.46 , SD = 0.50). This is because the 3D animation ‘Forlorn 

Memory’ has matched content with present teenagers, including style of presentation, content, color, illustration 

and original soundtrack which are clear and easy to understand. It is suitable with the representatives who are up-

to-date. The reason of using 3D animation to present is because of nowadays gaining popularity. Media animation 

can convey stories expression eyes feeling to the audiences and to broadcast the contents of the abstract to the 

concrete well. 
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Keywords: Animation 

 

บทน า 

  ปัจจุบันแอนิเมชัน3 มิติ เป็นส่ือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรม

ทางด้านส่ือต่างๆ เช่น ส่ือโฆษณา ส่ือภาพยนตร์ และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น แอนิเมชัน3 มิติ ได้สร้างความ

แปลกใหม่และความสมจริงความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้ตลอด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า แอนิเมชัน3 มิติ มี

ความส าคัญต่อวงการส่ือในปัจจุบัน  แอนิเมชัน3 มิติ สามารถตอบสนองต่อจินตนาการของผู้ผลิต ผู้สร้าง

หรือแม้แต่ผู้ชมด้วย ในการผลิตแอนเมชัน3 มิติมีกระบวนการสร้างสรรค์มากมาย หลากหลายขั้นตอน

ด้วยกัน ตั้งแต่การเขียนโครงเรื่อง ออกแบบตัวละคร ปั้นโมเดล เพ้นเท็กเจอร์ เป็นต้น จนกลายเป็น

ภาพยนตร์แอนิเมชัน3 มิติ และในการท างานแอนิเมชัน3 มิติ ก็ต้องใช้เวลาในการผลิตใช้ความสามารถ

เฉพาะทางของทีมงานที่มีคุณภาพ  

 ส่ือแอนิเมชัน3 มิติ สามารถน ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดกระบวนการท างานที่มีความ

ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยน ามาใช้ในการศึกษาของเนื้อหาที่ยากต่อการน าเสนอ จะท าให้ผู้รับชมได้

เข้าใจถึงเนื้อหาที่มีลักษณะความเป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดีและด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงน า

ปัญหาในเรื่องราวของความรัก ที่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันน ามาสร้างสรรค์ในรูปแบบของส่ือแอนิเมชัน3 

มิติ เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างได้เกิดการมองเห็นคุณค่าของความรัก และดูแลเอาใจคนที่คุณรักไม่ว่า

จะเป็คนรักหรือครอบครัว  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.เพื่อส่ือให้เห็นถึงคุณค่าของค าว่า รัก ความรักในรูปแบบการมองเห็นคุณค่าของคนรัก คนที่อยู่

ใกล้ตัว  

2.เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการอยากดูแลคนที่คุณรัก ก่อนที่ทุกอย่าง จะเป็นเพียงแค่ 

ความทรงจ า 

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา 

สมมติฐาน 

ส่ือแอนิเมชัน3 มิติ ที่สามารถน ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดกระบวนการท างานที่มีความ

ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยน ามาใช้ในการศึกษาของเนื้อหาที่ยากต่อการน าเสนอ จะท าให้ผู้รับชมได้

เข้าใจถึงเนื้อหาที่มีลักษณะความเป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดีและคาดว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ได้รับชมจะมีความพึงพอใจในแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา อยู่ในระดับมาก 

ขั้นตอนของการท าวิจัยและวิธีการวิจัย 

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตตรัง  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ส่ือแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา เนื้อหาในเรื่องจะเกี่ยวกับ

การดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป เห็นถึงความส าคัญของความรัก ผลกระทบที่ได้รับ

จากการศูนย์เสียคนที่ตนเองรักอย่างกระทันหัน ดังภาพ และแบบประเมินผลความพึงพอใจ แอนิเมชัน3 

มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา ลักษณะของแบบประเมินความพึงพอใจคือ เนื้อหา ภาพประกอบ เพลง
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ประกอบ สีสัน ตัวละคร เนื้อเรื่องที่น าเสนอ ของงานแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา โดยภาพรวม 

เป็นต้น 

 
รูปที่ 1 ฉากแรกขึ้นข้อความ คุณดูแลคนท่ีคุณรัก..ดีแล้วหรือยัง 

 

 
รูปที่ 2 ข้อความ ความทรงจ าสเีทา พร้อมภาพประกอบ 

 

 
รูปที่ 3 เป็นฉากท่ีเต้ยกับน้ าฝนนัง่คุยกันอย่างมีความสุข 
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รูปที่ 4 เป็นฉากท่ีเต้ยเลน่กีต้าและร้องเพลงท่ีน้ าฝนชอบ กล้องยงัหมุนไปรอบๆตัวเต้ยเม่ือหมุนมาอีกด้านจะมีน้ าฝนนัง่

ร้องไห้อยู่ 

 

  
รูปที่ 5 เป็นฉากท่ีน้ าฝนร้องไห้แล้วร่างน้ าฝนก็ค่อยๆกลายเป็นหลุมศพ 

 

  
รูปที่ 6 เป็นฉากท่ีเต้ยนัง่เลน่เพลงท่ีน้ าฝนชอบหนา้หลุมศพของน้ าฝน กล้องหมุนไปอีกจะเปน็กลายหลุมศพของน้ าฝน 
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รูปที่ 7 เป็นฉากท่ีเต้ยคิดถึงน้ าฝนแต่ในฉากนีน้้ าฝนได้เสียชวีิตไปแล้ว  

 

  
รูปที่ 8 ข้อความ ดูแลความรักของคุณ ก่อนทุกอย่างจะเป็นเพียงแค่ “ความทรงจ า” 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ จัดให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจในรายวิชา เทคโนโลยี

มัลติมีเดียและภาพเคล่ือนไหวซึ่งเป็นวิฃาที่เกี่ยวกับการท าส่ือแอนิเมชัน3 มิติ (1) แจ้งกลุ่มตัวอย่างให้

ทราบถึงวัตถุประสงค์ของส่ือแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา และท าแบบประเมินผลความพึง

พอใจ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ (2) ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง 10 คน โดยใช้ส่ือ

แอนิเมชัน3 มิต ิเรื่อง ความทรงจ าสีเทา ซึ่งนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จะต้องท าแบบประเมินวัดความพึงพอใจ

ที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา  

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (8) วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อส่ือ

แอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา โดยใช้ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ที่กล่าว

มาท้ังหมดนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการรับชมส่ือแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา 
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ผลการศึกษาวิจัยและอภิปรายผล  

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา 

โดย นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อการประเมิน x̅             S.D      ระดับคุณภาพ 

1.ส่วนน า 

2 เนื้อหา                                      

3.รูปแบบการน าเสนอ                                    

4.สี    

5.ภาพประกอบ 

6.ตัวหนังสือ  

7.เสียง 

รวมทุกด้าน 

4.5           0.52         มากที่สุด 

4.5           0.52         มากที่สุด 

4.37         0.49         มาก 

4.2           0.42         มาก 

4.37         0.51         มาก 

4.6           0.52         มากที่สุด 

4.6           0.52         มากที่สุด 

4.46         0.50         มาก  

  

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อส่ือแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่ือแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมทุก

ด้านคือ(x̅ = 4.46, S.D = 0.50) เนื่องจากส่ือแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา มีเนื้อหาที่เข้ากับ

วันรุ่นในปัจจุบัน อีกทั้งรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา สี ภาพประกอบ เพลงประกอบ มีความชัดเจนเข้าใจ

ง่าย ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมากจากส่ือแอนิเมชันที่สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิมาภรณ์ น้อยพงษ์ 

กฤติกา สังขวดี (2559) พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อส่ือแอนิเมชัน2 

มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ ในระดับมากที่สุด ซึ่ง Wolman (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุฃเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตาม

แรงจูงใจและด้วยความหมายดังกล่าวจากการประเมินความพึงพอใจจึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา อยู่ในระดับมาก 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยพบว่า ส่ือแอนิเมชัน3 มิติ เรื่อง ความทรงจ าสีเทา มีผลความพึงใจอยู่ในระดับมาก 

เป็นเพราะเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง มีความทันสมัยเนื่องจากใช้ส่ือแอนิเมชัน3 มิติ ที่

ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน ส่ือแอนิเมชัน3 มิติ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวสีหน้าแววตา

ความรู้สึกให้เข้าถึงผู้ชมได้ และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เป็น

อย่างดี 

เอกสารอ้างอิง 

กนกวรรณ นาคปลัด. กัลญาณี เจริญช่าง นุชมี และจิตนา กสินันท์.(2557).ผลการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่6.วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 

จุฑามาศ ทรงช่วง. พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ และชัยลิขิต สร้อยแพฃรเกษม.(2556).การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์แบบภาพเคล่ือนไหว กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการ
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