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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี  ครั้งที่  14
เนื่องในวโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ�ารำไพพรรณี ครบ 116 ป�

วันที่  18  ธันวาคม  2563   |   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วิจัยนวัตกรรม  สร�างสรรค�
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าราํไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที ่14
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี 

ครบ 116 ป ี 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี

จัดโดย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 

PROCEEDINGS 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” 

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร 

ISBN (e-book): 978-974-381-295-8 

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

พิมพ์ที ่เอ.พี.บลูปริ้นท์ 
เลขที่ 9 ถนนบางแสนสาย 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 
Tel./ Fax   0-3367-2841 

พ.ศ. 2564 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

คํานํา 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 116 ปี 
เรื่อง “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน” ในวันท่ี 18  ธันวาคม 
2563 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซ่ึงถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ ท้ังยังเปิดโอกาสให้นักวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํา
วิจัยร่วมกันระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน สู่วิจัยสาธารณชน 
โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิจัยภาคการ
บรรยาย ภาคโปสเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ การมอบรางวัลนักวิจัยโดเด่นแก่นักวิจัย และนักวิจัยชุมชน ซ่ึง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน พร้อมส่งเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป                                                            
                                                              

                                                     
 
 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 116 ปี 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน”  

วันท่ี  18 ธันวาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ รายงานสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งท่ี  14  
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ 

เจ้าภาพหลัก  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
                  
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  
                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
บรรณาธิการ/ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและกองบรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก  คําฉัตร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.อนันตชัย  แปดเจริญ   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย    นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี 
นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน    นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ 
นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์ 
กรรมการและเลขานุการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนิตยา   ต้นสาย     นางสาวณัฐฐานี  ดีซ่ือ 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14  
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.เป่ียมศักด์ิ เมนะเศวต   ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก                 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพช 
อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ อุดมโภชน ์                           ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  
Professor Jaywant Singh              Professor Yannis Georgellis 
Dr.Benedetta Crisafulli            Dr.Marvyn  Boatswain  
Dr.John Pereira                Dr.Rahul Chawdhry  
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา  รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล                
ศาสตราจารย์ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง        รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์  
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐณ์รัช อรชุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นุชนวลรัตน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวสัดิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัน ลี้กุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ  ทัศนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  กูลกัลยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิชญ์ เกษมสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน มุ่ยสี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  อยู่ไสว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรอยฝน  ทวิชัย 
อาจารย์ ดร.วิญญู ภักดี     อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ แสงแข     
อาจารย์ ดร.อนันตชัย แปดเจริญ   อาจารย์ ดร.วิทวัส สิงห์สังข์ 
อาจารย์ ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา  อาจารย์ ดร.ปรัชญา เฉลียวฉลาด 
อาจารย์วินิชยา  วงศ์ชัย  
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทําดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครนิทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. ดร.นพินธ์ ปริญญาวุฒิชัย   อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม  
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี  อาจารย์ ดร.อธิภัทร สินทรโก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ ขาวเมฆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศพร ชูศักด์ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงใจ เจียรวิชญกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิเพ็งพันธ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์  อาจารย์ ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสด์ิ 
อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร  พัฒนา     อาจารย์ ดร.ณัฐา คํ้าชู 
อาจารย์ ดร.ศาณิตา ต่ายเมือง     อาจารย์ ดร.ประชา อินัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
รองศาสตราจารย์ ดร.กรันย์พล วิวรรธมงคล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กํามณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต ภูชําน ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช  วิเชียรพันธ์   อาจารย์ ดร.พิชญา ทองอยู่เย็น    
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.วาสนา  ศรีนวลใย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
อาจารย์ ดร.บุญฑริกา  สุมะนา 
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คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิ เพ็งพันธ์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร คําดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร  จันทมาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ มอนไธสง   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตนจ์รรย์ อาจไธสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
         วิทยาเขตจันทบุรี 
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  สุมะนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
         วิทยาเขตจันทบุรี 
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคโปสเตอร์ ภายในงาน (Commentators) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์  โอฬารรัตน์มณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สุวรรณโพธิ์ศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
      วิทยาเขตจันทบุรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ  
ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 116 ปี 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  
08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  
         กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร  
                        รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
      กล่าวเปิดประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์  
       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
                        พิธีมอบรางวัลดีเด่น ประจําปี 2563รางวัล “นักวิจัยโดดเด่น” และนักวิจัยโดดเด่น 

      ด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
        โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ 

                         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
09.00 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
                         อย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง  
                         ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
10.00 – 12.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์) Online   
        ห้องนําเสนอ 1  สาขาการศึกษา 
                         ห้องนําเสนอ 2  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    ห้องนําเสนอ 3  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม          
    ห้องนําเสนอ 4  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

13.00 – 17.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) Online  
        ห้องนําเสนอ 1  สาขาการศึกษา 
                         ห้องนําเสนอ 2  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    ห้องนําเสนอ 3  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม          
    ห้องนําเสนอ 4  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.   
   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.   
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พิม แสนบุญศิร ิ
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บุญเลี้ยง ทุมทอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์

54 

5. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและความสามารถในทักษะการ
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สุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์  
วิทยาลัยนอรเ์ทิร์น  
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105 
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พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, อภิกนิษฐา นาเลาห์ , นิภาพร ชนะมาร 
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โดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
สาลิณี สุขสวัสด์ิ , สุธีรา อะทะวงษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

171 

20. แนวทางของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือรองรับการขับเคล่ือนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
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27. การหาปริมาณไนไตรท์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีในตัวอย่างไส้กรอก                     
โดยใช้เมตา-ไนโตรอะนิลีนและรีซอร์ซินอลเป็นสารเกิดปฏิกิริยา 
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ภาณุพงศ์ สหายสุข, จณติา ธัญญเจริญ, ประกายรัตน์ จ่ัวสันเทียะ, อรเกษ เจรญิสิทธ์ิ,  
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คาร์บาพีนีเมสจากส่ิงส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรีโดยวิธีทางฟีโนไทป์ 
วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์1, ณิชญณฏัฐ์ ธนรินณริัชญ,์ ณัฏฐณิชา บุญเมือง, สิรินทรา จ่ันโตกุล, 
ธนสาร ศิรริัตน์, ปัญจพร น่ิมมณ,ี พัชรี กัมมารเจษฎากุล 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

268 

30. การศึกษาการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร: กรณีศึกษา ใบอ้อย 
จิราพร ว่องไววิริยะ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

275 

31. ระบบการประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และเหมาะสมสําหรับทุเรียน 
ณัฐวัตร  เติมแต้ม,วาณี  สุขกฤต,ธรรมรัตน์ สายพรหม,ชัยวิทย์  ถิระวณัฐพงศ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

285 

32. การพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี 
วสุพล เผือกนําผล, นัทธพงศ์ นอบไทย, ทวีศักดิ์ สัมมา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

292 

33. ผลของความเค็มและอุณหภูมิท่ีมีต่อการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง 
Metopograpsus frontalis Miers, 1880  
นงนุช ต้ังเกริกโอฬาร  
มหาวิทยาลยับูรพา 
 
 

300 
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ลําดับ เรื่อง หน้า 

34. การผลิตมาการองผสมถ่ัวลิสงป่น 
รัตนรัตน์ ทองประยูร, นนทกานต์ เจียรจรูญศร,ี สรรเพชญ บรรลือวงศ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

311 

35. บะหม่ีไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว 
สุภาวดี ภู่ฉัตร, ธมลวรรณ โตเริก, สรรเพชญ บรรลือวงศ์, ทสพล รวมฉิมพลี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

317 

36. การแยกและจําแนกราท่ีปนเป้ือนบนเมล็ดข้าวเปลือก 
นิสา ไกรรักษ์, สุพัตตา นาคขันทอง, อภิรดี ปิลันธนภาคย ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

322 

37. ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบแยกส่วนไดคลอโรมีเทนมะรุมต่อ 
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว K562 
สุวรรณา เสมศรี, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต, ธนสาร ศิริรัตน์, ประไพ เหมหอม,  
สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, อํานาจ ธราธรพุฒิปัญญา 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

332 

38. ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนด้วยการตรวจจับใบหน้าของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด, รติกร นิรันต์เรือง, วสุพล เผือกนําผล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

340 
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สารบัญ 
การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 

ลําดับ เรื่อง หน้า 
1. การศึกษาภาวะผู้นําและทิศทางใหม่เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทํางาน           

ให้ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
นิศากร  หวลจิตร์, เสาวนีย์  เจียมจักร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

350 

2. การพัฒนาภาพในความคิดของนักศึกษาครูเคมี โดยใช้แนวคิด 3 ระดับ 
ในการสอนเคมี เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
บุษรี เพ่งเล็งดี  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

363 

3. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
กําแพงเพชร 
หม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่ ประจบ ขวัญมั่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

372 

4. การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ท่ีส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด 
อภิวรรณ  ศิรินันทนา, บวรสรรค์  เจ่ียดํารง, ภรูิพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

384 

5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการ
สอนแบบปกติ 
ผ่องพรรณ ป่ินแสง, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

394 

6. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

401 

7. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
นิพนธ์ ฝ่ายบุญ, อุไร   ซิรัมย ์
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

411 
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ลําดับ เรื่อง หน้า 
8. การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จันทร์เพ็ญ ผ่องมณี  อิทธิอนุวัตร์, ณัฐ  ทานตวณิช,  สุภสัสร  รุ่งเรอืงผล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

419 

9. รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสม ในพ้ืนท่ี 
ชาติพันธุ์เยอ จังหวัดศรีสะเกษ 
พิมพ์ลภัส  สุขคุ้ม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

427 

10. การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
สุขเกษม ขุนทอง, เกรียงไกร กันตีมูล, ธารทิพย์ ขุนทอง  
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

434 

11. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการดํารงชีวิตของชุมชนอําเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภิริญาภรณ์  เจริญโรจนปรีชา, ชุลี  หมีรักษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

445 

12. การศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชน 
นุชจรีย์ พุกกะมาน 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

457 

13. พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อภิวรรณ  ศิรินันทนา, เสาวนีย์  วรรณประภา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

464 

14. สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเท่ียว กรณีชุมชนท่องเท่ียวตามรอยหลวงปู่ทวด 
วรพงษ์  เพ็ชร์ขาว, กิตติยา  อินทกาญจน์, ณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

475 

15. คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่ง
อาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
สุพรรณี  ศรีรงค์, ปฏิมา ถนิมกาญจน์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

483 

16. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อําเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สุดถนอม ตันเจริญ, นงนุช อุณอนันต์, สุริยา พันธ์โกศล 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 

492 
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ลําดับ เรื่อง หน้า 

17 วิเคราะห์คําขวัญในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
หลิว โป, ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล, ยุพิน จันทร์เรือง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

503 

18 การใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองดําทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกก้ีเนยสด 
เดือนรุ่ง เบญจมาศ, สุพร สังข์สุวรรณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

513 

19 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมทานอลจากใบแก่นตะวันต่อการยับย้ังเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร 
ธัญญรัตน์ ธนิกกลุ, รวิสรา รื่นไวย์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

520 

20 พฤกษเคมีและผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli ท่ีปนเป้ือนในอาหาร   
เวนิส สุเมธวานชิย์, พรพระเนตร เจนหัด, เพ็ญประภา สิงหะ,  
รัฐพล ศรประเสริฐ, ปิยะ บรสิุทธ์ิเพ็ชร์, กิตติพล กสภิาร,์ ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

530 

21 การผลิตน้ํามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติก 
ไกรสร  รวยป้อม, อัคฆพงศ์  สถาวรินทุ, ชาญณรงค์ ชูสุย, กฤษณะ นาวารัตน์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

539 

22 การแยกและระบุชนิดของเช้ือราท่ีเก่ียวข้องกับโรครากเน่าโคนเน่าจากต้นทุเรียน 
ศรัณญ์ กล่ําบุญสวัสด์ิ, สุดารัตน์ วงษ์จําเริญ, ณัฐธิดา ประภารัตน์, อัยยะ จันทรศิร ิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

547 

23 การคัดแยกยีสต์สะสมไขมันสูงจากดินป่าชายเลนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย 
สุดารัตน์ วงษ์จําเริญ, ณัฐธิดา ประภารัตน์, ศรัณญ์ กล่ําบุญสวัสดิ,์ อัยยะ จันทรศิร ิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

557 

24 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดง 
โดยใช้เอนไซม์ 
ณัฐธิดา ประภารัตน์, ศรัณญ์ กล่าํบุญสวัสดิ,์ สุดารตัน์ วงษ์จําเรญิ, อัยยะ จันทรศิร,ิ  
สุนิสา อ้ึงวิวัฒน์กุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

566 

25 ผลของรังสีแกมมาท่ีมีต่อสารแทนนินเพ่ือนําไปใช้เพ่ิมคุณภาพการติดสีธรรมชาติ 
ของผ้าฝ้าย 
ธมลวรรณ กาศสีมูล, แสงกฤช กลั่นบุศย ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

574 

26 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง, ลิขิต ลาเต๊ะ, สุรเดช มัจฉาเวช, บุญธิดา จิรรัตนโสภา, นฤมล ทองมาก, 
เมธิยา หมวดฉิม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

582 
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ลําดับ เรื่อง  
27 การเตรียมวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์สําหรับใช้เป็น

ตัวเร่งปฏิกิริยาในการกําจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์บนวัสดุรองรับ 
ศุภกร เดโช, วีรนุช แก้ววิเศษ, พัชรินทร์ แนมจันทร,์ กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

593 

28 การเตรียมเจลพอลิเมอร์สําหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในงานประจํา 
ธนกร ทองพุ่ม, วีรนุช แก้ววิเศษ, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

602 

29 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ด้วยเทคนิค 
อิเล็กโทรสปินนิง 
กชกร ยังให้ผล, วีรนุช แก้ววิเศษ, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

613 

30 การเตรียมและข้ึนรูปเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ
กรองอากาศสําหรับกําจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
ธนาภรณ์ วงษ์ธาน,ี เกรียงไกร วันทอง, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

623 

31 การศึกษาการเคล่ือนท่ีของรถไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม
สามสนามบินระยะท่ี 2 
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง, สวัสดิ์ ยุคะลัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

631 

32 การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบก่ึงอัตโนมัติ 
สุรพงษ์  โซ่ทอง, ร้อยทิศ ญาติเจริญ, บุญฤทธ์ิ บัวระบัต ิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี

636 

33 การวิเคราะห์แนวโน้มของอุณหภูมิในเขตเมืองและเขตชนบททางภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
จุฑาพร เนียมวงษ์, จุติพร ลพฟัก 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

641 

34 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
ทวีศักด์ิ สัมมา, พันธกร ปาปะโน, วสุพล เผือกนําพล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

651 

35 ระบบควบคุมสภาพอากาศสําหรับโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก 

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ชาคริต วินิจธรรม, วุฒิไกร จันทรข์ามเรียน, กฤษฎา เจรญิมลู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี

660 
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ลําดับ เรื่อง หน้า 

36 ผลของความเข้มข้นสารละลายไคโตซานต่อค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางไคโตซาน
ท่ีสังเคราะห์ด้วยวิธีการจุ่มเคลือบ 
พทรา เหล่าพาณิชยางกูร, แสงกฤช กลั่นบุศย์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

671 

37 ระบบหาตําแหน่งสัตว์เล้ียงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอส 
นิพนธ์ ชัง่ใจ, ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน, ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

680 

38 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคณุภาพระบบรับรอง 
แบบมีส่วนร่วม 
ทศพล ขําเนียม, สิรวัจน์ โพธ์ิมะฮาด, ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

691 
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PROCEEDINGS 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที ่14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี  

ครบ 116 ปี  
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

 

 

 

 

 
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี
    

    

    

ภาคโปสเตอร ์

(Poster Presentation) 
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แนวทางการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี     
เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ 

Guidelines Knowledge Management of Thachalaep Community’s 
Chanthaboon Reed Mat for Integrating to Learning and Teaching in 

Classroom Creatively 
ฬิฏา สมบูรณ์1,  ชุตาภา คุณสุข2, ปริญญา ทองสอน3, สิริพร โอฬารจันทโรทัย4,  ทารินทร์ ป่ินทอง4, พิม แสนบุญศิริ5 

1ภาคทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
2สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

3ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 4สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏราํไพพรรณี  5สาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ลายเสื่อกก
จันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ชุมชนท่ีทอเสื่อกกจันทบูรท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 35 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ 
1) มีจิตอาสา 2) มีการทอเสื่อกกอย่างต่อเน่ือง 3) มีประสบการณ์ในการทอเสื่อในลวดลายต่าง ๆ 4) มีผลงานการทอเสื่อกก
เป็นท่ียอมรับของชุมชน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 9 
กระบวนการย่อย คือ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 4) การวิเคราะห์ และ
คัดเลือกความรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ 6) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 7) การประยุกต์ใช้ความรู้  8) การปรับความรู้ให้
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 9) การประเมินผลการจัดการความรู้ 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ก่อนการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการ
สอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ มีการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นการจัดการความรู้บางองค์ประกอบ แต่ไม่ทราบว่าเป็นการ
จัดการความรู้ ไม่มีระบบ และไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน ขาดภาคีเครือข่าย 2)หลักฐานทางภูมิปัญญาเก่ียวกับการทอเสื่อกกของ
ชุมชนเป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เป้าหมายของการทอเสื่อกก คือการดํารงอยู่ครอบครัว 3)การจัดการ
ความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี ได้รวบรวมลวดลายได้จํานวน 30 ลาย คือ 1) ดอกเล็บมือนาง 
2) ลายข้ามหลามตัด 3) ลายตัวหนอนคู่ 4) ลายหยดนํ้า 5) ลายกลีบบัว 6) ลายตัวหนอนเดี่ยว 7) ลายคลื่นลูกโซ่ 8) ลายฟัน
ปลา  9) ลายคลื่นขนมเปียกปูน 10) ลายลูกโซ่ 11) ลายจ่ัวช้ันเดียว  12) ลายจ่ัวสองช้ัน  13)ลายรางรถไฟ  14)ลายราง
รถไฟจันทบูร  15) ลายลูกคลื่นดอกพิกุล 16) ลายเม็ดข้าวสาร 17) ลายดอกมะขาม 18) ลายต้นสนท่าแฉลบ 19 )ลายคลื่น
ความสุข 20) ลายดอกกุหลาบ 21) ลายกระต่ายคอยจันทร์ 22) ลายโกเมน 23) ลายยกตัวหนังสือ 24) ลายพริกไทยจันทบูร 
25) ลายแดงดําดั้งเดิมจันทบูร 26) ลายตาคู่  27) ลายราชวัตร 28)ลายหมากรุก (หมากฮ็อต) 29) ลายดอกเข็ม 30) พลาย
มัดหมี่ 
คําสําคัญ: การจัดการความรู้  เสื่อกกจันทบูร 
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Abstract 

 The Purpose of this study was to investigate the Guidelines knowledge management of 
Thachalaep Community’s Chanthaboon Reed Mat in Chanthaburi for integrating in to Creative learning 
and teaching in classrooms. The target group of the study was 35 people from Chanthaboon reed mat 
Community in Thachalaep, Chanthaburi, and the samples were selected by the following character 
traits: 1) being public spirited; 2) continually- weaving reed mat; 3) having experience in weaving various 
patterns of mat; and 4) having works of weaving reed mat which were acknowledged in the community. 
The research instruments were questionnaires, utilizing nine sub-processes of knowledge management: 
1) Knowledge acquisition; 2) Knowledge creation; 3) Knowledge sharing;  4) Knowledge codification and 
refinement; 5)  Knowledge storage; 6)  Knowledge transferring and dissemination;7)  Knowledge 
application; 8) Knowledge adaptation; and 9) Knowledge management evaluation. 

 The results were as follows: 

1) Before managing knowledge of Thachalaep Community’s Chanthaboon reed mat for creative 
integrating to learning and teaching in classrooms, the community organized an activity applying some 
elements of knowledge management.  However, the community did not recognize that it was 
unorganized management of knowledge and lacked the explicit system, including lacking network of 
associates;2) Knowledge evidence of weaving reed mat was a lifestyle inherited from ancestors, and the 
purpose of mat weaving was to afford family; and 3) Knowledge management of Chanthaboon reed 
mat’ s patterns of Thachalaep Community, Chanthaburi, had collected 30 patterns, such as 1) 
Doklebmuenang pattern (Rangoon creeper pattern), 2) Kaolamtud pattern (Diamond-shape quadrangle 
pattern) , 3)  Tuanornkhu pattern ( Twin-worm pattern) , 4)  Yodnam pattern ( water-drop pattern) , 5) 
Kleepbua pattern (lotus-petal pattern), 6) Tuanorndeao (One-worm pattern), 7) Kluen Lookso pattern 
(Chain-line pattern), 8) Funpla pattern (Fish-teeth pattern), 9) Kluen Kanom Piakpoon (Coconut-sweet-
pudding-line pattern), 10) Lookso pattern (Chain pattern),11) Chuachandeao (one-level-gable pattern), 
12)  Chuasongchan pattern ( two-level-gable pattern) , 13)  Rangrodfai pattern ( train-track pattern) , 14) 
RangrodfaiChanthaboon pattern ( Chanthaboon-train-track pattern) , 15)  Look kluendokpikul pattern 
(bullet-wood-flower-line pattern), 16) Med Khaosan pattern (rice-grain pattern), 17) Dokmakham pattern 
(tamarind-flower pattern), 18) TonsonThachalaep pattern (Thachalaep-pine pattern),19) KluenKwamsook 
pattern (Happy-line pattern), 20) DokKulap pattern (Rose pattern), 21) KrataiKhoichan pattern (Rabbit-
crying-for-the-moon pattern) , 22)  Komain pattern ( garnet pattern) , 23)  YokTuanangsue pattern 
(Superscript pattern), 24) Prik Thai Chanthaboon pattern (Chanthaboon-pepper pattern), 25) Daeng Dum 
DangdermChanthaboon pattern (Original-red-black-line pattern), 26) Takoo pattern (Pair-of-eye pattern), 
27) Rachawat pattern, 28) Makrook pattern (Chess pattern), 9) DokKhem pattern (Needle-flowerpattern), 
and 30) Madmee pattern (Thai-silk pattern). 
Keywords: Knowledge Management, Chanthaboon reed mat   
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บทนํา 

รูปแบบการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา ถึงแม้ว่าได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง
มายาวนานแต่เป็นการเติบโตเชิงปริมาณ ยังขาดท้ังคุณภาพและอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาท่ีไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน ซ่ึง
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาให้ประชากร มีมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คือการ
นําแนวคิดการกระจายความมั่งค่ังไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
และมีเสถียรภาพในระยะยาว การปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใหม่ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกท่ีกําลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) โดยให้ความสําคัญกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังต้องพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าควบคู่กันไปเศรษฐกิจ
ท้ังสองแนวน้ี เรียกว่า การพัฒนาแบบสองแนวทางหรือคู่ขนาน (Dual Track Development) จะต้องมีความเช่ือมโยงและ
พร้อมท่ีจะเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม หรือท่ีเรียกว่า (Local Link, Global Reach) น่ัน
คือ จะเช่ือมโยงผลผลิตในท้องถ่ินตั้งแต่วิสาหกิจชุมชน ไปยังจังหวัด ภาค จนกระท่ังถึงระดับโลกได้ เป็นห่วงโซ่ท่ีสามารถ
สร้างมูลค่าเช่ือมต่อกันได้ (Value Chain) ตั้งแต่วัตถุดิบในท้องถ่ิน การแปรรูปสินค้า และช่องทางการตลาด ซ่ึงต้องอาศัย
การสร้างเครือข่ายของการผลิตให้เช่ือมโยงซ่ึงกันและกันในลักษณะของการรวมกลุ่มการผลิต หรือท่ีเรียกว่า Cluster ซ่ึงเป็น
รูปแบบของการรวมกลุ่มในเชิงพ้ืนท่ี และเชิงกิจกรรมการผลิต จะเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศท่ีเน้นภูมิปัญญา จึงได้รับการ
หยิบยกข้ึนมาเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน คนว่างงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว
ชนบทให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และกลายเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลใน    ยุคปัจจุบัน หลักการของการพัฒนา คือ การใช้
ความรู้ความสามารถท่ีชุมชนมีอยู่เดมิในการสร้างรายได้อย่างเป็นกระบวนการและเช่ือมโยงไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดย
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัย
การผลิตท่ีสําคัญท่ีสุด การพ่ึงตนเองซ่ึงอยู่กับการใช้แรงงาน เพราะแรงงานเป็นสิ่งท่ีครอบครัวมีอยู่โดยธรรมชาติ ไม่ต้องจ้าง 
เป็นสิ่งท่ีมีมากับสถาบันครอบครัว ท่ีจําเป็นต้องพ่ึงแรงงานในครอบครัว พ่ึงทรัพยากรท้องถ่ิน พ่ึงตัวเอง และพ่ึงกันเองใน
ชุมชนเป็นข้ันตอนพ้ืนฐาน ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล (2553 : 45) กล่าวว่า ชุมชนท่ีเข้มแข็ง ชุมชนท่ียั่งยืน ได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ของความพยายามหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤติทางสังคม ท่ีชุมชนยั่งยืน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความ
พยายามหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤติทางสังคมท่ีชุมชนกลับมาศึกษาตนเอง จากรากฐานทางภูมิปัญญา  

ภูมิปัญญาไทยได้มีการตื่นตัวและมีการยอมรับมากข้ึน ก็คือ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
“ประชาชนน่ันแหละเขามีความรู้ เขาทํางานมาหลายช่ัวคนแล้ว เขาทํากันดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรทํา
กสิกรรม เขารู้ว่าท่ีไหนควรเก็บรักษา (อุทร คิดดี 2554 : 80) จากพระราชดํารัสน้ีเป็นการช้ีให้เห็นว่าชาวบ้านมีความรู้ มีภูมิ
ปัญญาท่ีควรแก่การยอมรับและยกย่อง เป็นการยกระดับคุณค่าของภูมิปัญญาท่ีสําคัญท่ีสุดของภูมิปัญญาชาวบ้านคือการ
เก่ียวข้องกับการผลิตและการดําเนินชีวิต ท่ีได้มีการพัฒนามานานแล้วนําไปสู่เอกลักษณ์ของการรวมกลุ่ม ซ่ึงมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยท่ีมีทรัพย์สินอ่อนแอ ดังน้ัน           
ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมีผลต่อการผลิตและการดํารงชีวิตของชาวบ้าน กับท้ังยังส่งเสริมความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับของ
สังคมท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐาน (Basic needs) ในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะลักษณะ
เศรษฐกิจในชนบทเป็นแบบผลิตเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน (Primary) สําหรับใช้สอยเพ่ือการดํารงชีวิต แล้วจึงค่อยปรับปรุงให้มี
ความงดงามกลายเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการสืบทอดความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินโดยอาศัยวัสดุหรือวัตถุดิบท่ีอยู่ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง อาศัยความรอบรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสะสมสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การถ่ายทอดเหล่าน้ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ไม่ขาดสาย เป็นเวลาช้า
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นานนับร้อยปี สิ่งเหล่าน้ีเราสามารถกล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local 
Wisdom)  

 ชาวชอง คนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานคือ ซ่ึงมาจากตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีน ชาวเวียดนาม และคนจากภาคใต้ ส่วนความรู้เรื่องการทอเสื่อของชุมชนท่าแฉลบ น้ันได้มาจากชาว
ญวนท่ีอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามจันทบุรี (ปัจจุบันคือตําบลจันทนิมิต) ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีแม่ชีเช้ือสายญวน ผู้นับถือศาสนา
คริสต์ท่ีอยู่ในบริเวณอารามฟาติมา วัดคาทอลิก สะพานวัดจันท์ ตําบลจันทนิมิต เป็นผู้ริเริ่มการทอเสื่อจาก กกจันทบูรเป็น
กลุ่มแรก ชาวจันทบุรีเรียกกลุ่มน้ีว่า พวกญวน และเรียกเสื่อท่ีทอได้ว่า “เสื่อชี” ซ่ึงถือว่าเป็นช่ือเดิมของเสื่อกกจันทบูร 
ต่อมาชาวญวนได้แนะนําให้ชาวบ้านปลูกกกไว้เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเสื่อ ทําให้ชาวบ้านนิยมปลูกกก ฝึกหัดทอเสื่อและใช้เสื่อ
กันมากข้ึน จนกลายเป็นสินค้าพ้ืนเมือง การทอเสื่อจึงเป็นวิถีชีวิตของคนชุมชนท่าแฉลบมาหลายช่ัวอายุคนแล้ว หญิงสาวจะ
มาน่ังทอเสื่ออยู่ใต้ถุนบ้าน หนุ่ม ๆ ท้ังในและนอกหมู่บ้านก็จะแวะเวียนมาเก้ียวพาราสี ราวปี พ.ศ. 2527 กระแสการทํานา
กุ้งกุลาดําเริ่มเข้ามา ด้วยเพราะตําบลบางกะจะมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสําหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา เน่ืองจากเป็นบริเวณพ้ืนท่ีป่าชาย
เลน ชาวบ้านหลายครัวเรือนหันมาเลี้ยงกุ้งกุลาดํา วิถีชีวิตของคนในชุมชมท่าแฉลบจึงค่อย ๆ เปลี่ยนไป เลิกปลูกกก ปลูกปอ 
และทอเสื่อ ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดลง นากุ้งเข้ามาแทนนากก 

วิกฤติผลกระทบจากการทํานาดังกล่าว นําไปสู่การพยายามจะรื้อฟ้ืนการทอเสื่อกกข้ึนมาอีกครั้ง โดยมีการ
รวมตัวกันตั้งกลุ่มทอเสื่อกกของชาวบ้านข้ึน ในปี พ.ศ. 2543 ในช่วงน้ันเป็นท่ีกระแสนโยบาย “หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์” 
(OTOP) ภายใต้รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ท่ีพยายามจะส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก็กําลังเป็นกระแส ทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลเองก็สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 100,000 บาท ท้ังสิ้น 5 หมู่บ้าน เพ่ือขยายพ้ืนท่ีและฟ้ืนฟูการปลูกกก การรื้อ
ฟ้ืนอาชีพทอเสื่อกกส่งผลให้คนท่ีเคยต้องออกไปทํางานโรงงานเริ่มกลับมาทํางานในท้องถ่ิน ได้มาทํางานอยู่บ้านอยู่กับ
ครอบครัวได้ ในบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง ให้มีรายได้จากการปลูกกก เส้นกก การทอเสื่อกก ในลวดลายต่าง ๆ แล้วนํามา   
แปรรูป 

ในอดีตจะเน้นการทอเสื่ออย่างเดียวยังไมม่ีการพัฒนาหรือประยุกตเ์ป็นผลติภณัฑ์อ่ืนๆ และเสื่อท่ีทอกันในอดีต
น้ันก็ยังไม่มีการพัฒนาลวดลายมากนัก ในราวปี พ.ศ. 2493-2511 พระนางเจ้ารําไพพรรณีทรงประทับอยู่ ณ วังสวนบ้าน
แก้ว จันทบุรี (ธนกร ภิบาลรักษ์, 2551 : 78) พระองค์ได้พัฒนาการทอเสื่อกกจันทบูรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน พระองค์ได้
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร กิจการการทอเสื่อของแม่ชีท่ีวัดญวน ทรงพบข้อบกพร่องบางประการ พระองค์ทรง
เห็นว่า ควรจะได้พัฒนาในเรื่องการย้อมสี การฟอกให้เส้นกกขาว จึงมีพระราชดําริให้ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตใหม่ ให้
ทันสมัยและมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน เป็นต้นว่าทรงผลิตสีย้อมกกให้มีสีมากข้ึน ใช้กรรมวิธีฟอกกกก่อนย้อมจะได้สีกกท่ีย้อมสดใส
ข้ึน และมีคุณภาพคงทนถาวร ได้โปรดเกล้าฯ ให้ ตั้งโรงงานทอเสื่อท่ีวังสวนบ้านแก้ว มีลูกจ้าง 30 คน แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 
คือ แผนกฟอกเส้นกกให้ขาว แผนกย้อมสีกก แผนกทอเป็น ผืนเสื่อ แผนกตัดเย็บเสื่อเป็นผืนตามขนาดต่าง ๆ เสื่อท่ีผลิตได้
ในขณะน้ันชาวบ้านขนานนามว่า “เสื่อจันทบูรสมเด็จ” นอกจากน้ันยังนําเสื่อท่ีทอแล้วมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
อีก เช่น ผลิตเป็นกระเป๋าเอกสาร กระเป๋าถือสตรี ท่ีรองจาน ท่ีรองแก้ว กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ ฯลฯ และโปรดเกล้า ฯ ให้
ติดเครื่องหมายการค้าใน ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากเสื่อ เป็นรูปคนหาบกระจาด ใช้ช่ือว่า “อุตสาหกรรมชาวบ้าน”  

“เสื่อ” จัดเป็นสินค้าหัตถกรรมจักสานประเภทหน่ึงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานหลายช่ัวอายุคน การทอเสื่อเป็นงานจักสานท่ีมาจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินได้แก่ “กก” นํามาทอเป็นเสื่อผืน ท่ีชาวชนบทใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเสื่อเป็นเครื่องใช้ท่ีตอบสนองความต้องการในการใช้สอยในชีวิตประจําวันของชาวชนบทได้อย่างดี
โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม เพราะเสื่อเป็นเครื่องใช้พ้ืนบ้านท่ีทําจากวัสดุพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาค เช่น กก 
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กระจูด ลําเจียกหรือปาหนัน คล้า หวาย ฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงชาวชนบทส่วนใหญ่ผลิตเสื่อใช้เองได้ อาจกล่าวได้ว่าเสื่อเป็นเครื่อง
จักสานท่ีเกิดข้ึนตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ิน และมีรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะของท้องถ่ิน รวมท้ังมีความเหมาะสม
กับประโยชน์ใช้สอย ปัจจุบันวิธีการทอเสื่อหรือรูปแบบของเสื่อตลอดจนวัสดุท่ีใช้ทอเสื่อ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประโยชน์ใช้สอยตามวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ปัจจุบัน “เสื่อ” เป็นสินค้า
หัตถกรรมท่ีผลิตในครัวเรอืนโดยใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักในการผลติหรอืทอ ประกอบกับกระแสความรุนแรงในการแข่งขัน
ของโลกธุรกิจ ทําให้กลุ่มผู้ทอเสื่อในภูมิภาคต่าง ๆ มีการพัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าออกมาสู่ตลาด
เสมอ แม้ว่างานภูมิปัญญาจะช่วยสร้างรายได้ และสามารถสร้างงานให้เกิดในชนบทได้อย่างมากก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนากันอย่างจริงจัง แม้จะมีบางหน่วยงานเข้ามาทําอยู่บ้างก็อยู่ในวงจํากัด ท้ังน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากการพัฒนา
รูปแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนทางด้านการตลาดยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ตกอยู่ในภาวะท่ีผู้ผลิตต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่เพียงลําพังและมีการส่งเสริมกันอย่างผิวเผิน ท้ัง ๆ ท่ีภูมิปัญญาชาวบ้านมร
ความสําคัญยิ่งท้ังในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในการดํารงชีวิตของคนชนบท ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ท่ีวิถีชีวิต (life style) ของคนเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรม  
ลวดลายเสื่อกกท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถูกกลืนหายไป กับความจําเป็นท่ีต้องใช้เสื่อของคนในปัจจุบันลดน้อยลง             
การดัดแปลง ปรับประยุกต์เสื่อเพ่ือสร้างเป็นผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ จึงเกิดข้ึน มีการนําเอาความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
นําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และดัดแปลงให้เสื่อกกกลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย สอดรับกับความ
ต้องการใช้งานของคนในปัจจุบันด้วย ในแง่น้ีจึงจะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินเดิมในฐานะ “ทุนทางวัฒนธรรม” ของชุมชนท่า
แฉลบน้ันก็หาได้หยุดน่ิงไม่ ทว่ามีพลวัตรการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมพูนทักษะความรู้ และผสานเข้ากับความเป็นสมัยใหม่อยู่
ตลอดเวลา  ฉะน้ันกระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยในการรื้อฟ้ืน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ลวดลายเสื่อกก ท่ีมี
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ร่วมคิด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานของดีมีใน
ท้องถ่ินสืบไป ในด้านการศึกษาจึงมองเห็นเยาวชนควรมีการนํามาบูรณาการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ และ
ปลูกฝังให้ชุมชนรักษ์ถ่ินฐาน สร้างอาชีพ รายได้ในชุมชน เพ่ือความยั่งยืนในชุมชนในวิถีท่ีเปลี่ยนไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ 
การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
    กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ชุมชนท่ีทอเสื่อกกจันทบูรท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 35 คน 
โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ 1) มีจิตอาสา 2) มีการทอเสื่อกกอย่างต่อเน่ือง 3) มีประสบการณ์ในการทอเสื่อใน
ลวดลายต่าง ๆ  4) มีผลงานการทอเสื่อกกเป็นท่ียอมรับของชุมชน   
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กําหนดขอบเขตของการวิจัยตามประเด็นตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย คือ 1) พ้ืนฐานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Based) 2) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) 3) องค์ประกอบแห่งความสําเร็จของการจัดการความรู้(Successing Factors to Knowledge 
Management) 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณา
การ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ ใช้กรอบแนวคิด 4 ด้าน คือ 1)แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์         
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2)กระบวนการจัดการความรู้   3)พ้ืนฐานการจัดการความรู้ และ 4)องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ ดังน้ี 
 1. กรอบแนวคิดด้านแนวคิด หลักการ และวัตถุประสงค์ มาจากแนวคิดของนักวิชาการศึกษา คือ ชุติกาญจน์ 
ศรีวิบูลย์ (2554) จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552)   
 2. กรอบแนวคิดด้านกระบวนการจัดการความรู้ จํานวน 9 กระบวนการย่อยมาจากแนวคิดของนักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญ คือ Wiig (1993) Nonaka and Takeuchi (1995) Marquardt (1996) และ วิจารณ์ พานิช (2548) โดยผ่าน
กระบวนสังเคราะห์ ซ่ึงได้ กระบวนการจัดการความรู้ 9 กระบวนการย่อย มีดังน้ี 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 
3) การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 4) การวิเคราะห์ และคัดเลือกความรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ 6) การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ 7) การประยุกต์ใช้ความรู้  8) การปรับความรู้ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 9) การประเมินผลการจัดการความรู้  
 3. กรอบแนวคิดด้านพ้ืนฐานการจัดการความรู้ มาจากแนวคิดของ Bartol (1998)  Davenport (1998) โดย
แยกเป็น 1) ความไว้วางใจ 2) พลังร่วม 3) การมีส่วนร่วม  
 4. กรอบแนวคิดด้านองค์ประกอบแห่งความสําเร็จการจัดการความรู้ จากแนวคิดของ Senge (2001) Bartol 
(1998) โดยจําแนกเป็น 1) ผู้บริหาร 2) วัฒนธรรมองค์กร 3) เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
 เป็นการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ 
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดนิยาม 
องค์ประกอบ ของการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี  ดังน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 1) ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด
เอกสาร ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง
การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น            
2) นําข้อมูลสารสนเทศท่ีไดม้าวิเคราะห์และประมวลเข้าด้วยกัน โดยการสังเคราะห์เน้ือหา (Content Synthesis) เพ่ือให้ได้
องค์ประกอบ เพ่ือนํามาเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการสร้าง แบบสัมภาษณ์   
 ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ชุมชนทอเสื่อกกจันทบูร เก่ียวกับ การจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่า
แฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความรู้
เสื่อกกจันทบูร 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในข้ันตอนน้ี คือ 
  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับชุมชนทอเสื่อกกจันทบูรในการจัดการความรู้ มุ่งให้ได้สารสนเทศ
เก่ียวกับ ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ 
  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพของการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่า
แฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ ก่อนการจัดการความรู้ 
  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับทัศนะของท่านเก่ียวกับการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่า
แฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ ควรมีความสําคัญหรือไม่ อย่างไร 
  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นถามเก่ียวกับความสําคัญของการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชน   ท่า
แฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ แล้วจะมีวิธีการ/ข้ันตอน และควรเป็น
รูปแบบไหน เพราะอะไร 
  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นคําถามเก่ียวกับประสบการณ์และความคิดเห็นของท่านในการจัดการความรู้ลาย
เสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ท่ีดี มี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จควรเป็นอย่างไร 
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 โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 9 กระบวนการย่อย มีดังน้ี 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) 
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 4) การวิเคราะห์ และคัดเลือกความรู้ 5) การจัดเก็บความรู้ 6) การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ 7) การประยุกต์ใช้ความรู้  8) การปรับความรู้ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 9) การประเมินผลการจัดการความรู้ 
นําไปใช้ในช้ันเรียนกับผู้เรียน 
 
ผลการวิจัย 
  1.ก่อนการจัดการความรู้ลายเสือ่กกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียน
การสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ มีการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นการจัดการความรู้บางองค์ประกอบ แต่ไม่ทราบว่าเป็นการ
จัดการความรู้ ไม่มีระบบ และไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน ขาดภาคีเครือข่าย  
 2.หลักฐานทางภูมิปัญญาเก่ียวกับการทอเสื่อกกของชุมชนเป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ 
เป้าหมายของการทอเสื่อกก เพ่ือการดํารงอยู่ครอบครัว  
 
            
 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 1 การย้อมต้นกก              ภาพท่ี 2 การตากกกท่ีได้จากการย้อม             ภาพท่ี 3 การทอลายเสื่อกก 
 
 3.การจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี ได้รวบรวมลวดลายได้จํานวน 30 
ลาย คือ 1) ดอกเล็บมือนาง 2) ลายข้ามหลามตัด 3) ลายตัวหนอนคู่ 4) ลายหยดนํ้า 5) ลายกลีบบัว 6) ลายตัวหนอนเดี่ยว 
7) ลายคลื่นลูกโซ่ 8) ลายฟันปลา  9) ลายคลื่นขนมเปียกปูน  10) ลายลูกโซ่ 11) ลายจ่ัวช้ันเดียว 12) ลายจ่ัวสองช้ัน 13)
ลายรางรถไฟ  14) ลายรางรถไฟจันทบูร  15) ลายลูกคลื่นดอกพิกุล 16) ลายเม็ดข้าวสาร 17) ลายดอกมะขาม 18) ลายต้น
สนท่าแฉลบ 19) ลายคลื่นความสุข 20) ลายดอกกุหลาบ 21) ลายกระต่ายคอยจันทร์ 22) ลายโกเมน 23) ลายยก
ตัวหนังสือ 24) ลายพริกไทยจันทบูร 25) ลายแดงดําดั้งเดิมจันทบูร 26) ลายตาคู่  27) ลายราชวัตร 28) ลายหมากรุก 
(หมากฮ็อต) 29) ลายดอกเข็ม 30) ลายมัดหมี่ ลายท่ีเป็นท่ีนิยม คือ ลายฟันปลา ลายเชิงกะได และลายดอกมะขาม 
 
 
 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4 ลายฟันปลา                     ภาพท่ี 5 ลายเชิงกะได                             ภาพท่ี 6 ลายดอกมะขาม 
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     ภาพท่ี 7 รวมลายเสื่อกกของชุมชนท่าแฉลบ ต.บางกะจะ จังหวัดจันทบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนด้วยการทอเสือ่ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ลายเสือ่กกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบูรณาการ 
การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสรา้งสรรค์ พบว่า 1)ก่อนการจัดการความรู้ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัด
จันทบุรี เพ่ือบูรณาการ การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ มีการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นการจัดการความรู้บาง
องค์ประกอบ แต่ไม่ทราบว่าเป็นการจัดการความรู้ ไม่มีระบบ และไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน ขาดภาคีเครือข่าย เน่ืองจากภาครัฐ
และหน่วยงานการศึกษาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาการทอเสื่อกก ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ลักษณะพร โรจน์พิทักษ์กุล (2553) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ การสร้างมูลค่าเพ่ิมการทอเสื่อกกเพ่ือเศรษฐกิจของชุมชน ต.
กระทุ่งแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงพบว่าการสร้างมูลค่าเพ่ิมการทอเสื่อกก จําเป็นอย่างยิ่งต้องมีเรื่องราวของเสื่อกกใน
พ้ืนท่ี เพ่ือสร้างมูลค่าและ 2)แนวทางหลักฐานทางภูมิปัญญาเก่ียวกับการทอเสื่อกกของชุมชนเป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดต่อกันมา

จากบรรพบุรุษ เป้าหมายของการทอเสื่อกก คือการดํารงอยู่ของครอบครัว 3)องค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือนํามาบูรณาการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ ได้
รวบรวมลวดลายได้จํานวน 30 ลายโดยผ่านการสังเคราะห์ คือ 1) ดอกเล็บมือนาง 2) ลายข้ามหลามตัด 3) ลายตัวหนอนคู่ 
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4)ลายหยดนํ้า 5) ลายกลีบบัว 6) ลายตัวหนอนเดี่ยว 7) ลายคลื่นลูกโซ่ 8) ลายฟันปลา  9) ลายคลื่นขนมเปียกปูน  10) ลาย
ลูกโซ่ 11) ลายจ่ัวช้ันเดียว  12) ลายจ่ัวสองช้ัน  13) ลายรางรถไฟ  14) ลายรางรถไฟจันทบูร  15) ลายลูกคลื่นดอกพิกุล 
16) ลายเม็ดข้าวสาร 17) ลายดอกมะขาม  18) ลายต้นสนท่าแฉลบ 19) ลายคลื่นความสุข 20) ลายดอกกุหลาบ 21) ลาย
กระต่ายคอยจันทร์ 22) ลายโกเมน 23) ลายยกตัวหนังสือ  24) ลายพริกไทยจันทบูร 25) ลายแดงดําดั้งเดิมจันทบูร 26)
ลายตาคู่  27 )ลายราชวัตร 28) ลายหมากรุก (หมากฮ็อต) 29) ลายดอกเข็ม 30) ลายมัดหมี่ และลายท่ีเป็นท่ีนิยม คือ ลาย
ฟันปลา ลายเชิงกะได และลายดอกมะขาม  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรมีการอนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังไดส้ืบทอด เช่น การนําไปบรรจุในหลักสตูรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เยาวชนสานต่อสืบทอดภมูปัิญญาในชุมชน เน่ืองจากส่วนใหญ่คือผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพทอเสื่อ 
 2.ภาครัฐควรร่วมกันฟ้ืนฟู กลุ่มผู้ทอเสื่อกก ในลวดลายต่างๆ ของชุมชนจันทบูร และมีการจดสิทธิบัตร      
เป็นลวดลายเฉพาะพ้ืนท่ี ท้ังน้ีเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนแตล่ะพ้ืนท่ี เช่น ชุมชนบางสระเก้า ชุมชนเสมด็งาม และชุมชน
ท่าแฉลบ 
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ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษที่ 21สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร 

Leadership Skills of Private School  Administrations in 21 st Century Under 
Kamphaeng Phet Provincial Education Office 

วรวรรณ เพชรเภรี 
คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนอร์เทิร์น 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน จํานวน 280 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี         
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการศึกษา พบว่า  ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านทักษะการแก้ปัญหา ด้านทักษะการวางแผน ด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์ ด้านทักษะการ
ทํางานเป็นทีม และด้านทักษะการจูงใจ ตามลําดับ 

แนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร ด้านทักษะการวางแผน ผู้บริหารต้องสามารถกําหนดนโยบายเป้าหมาย ท้ังระยะสั้น และระยะยาว ของ
สถานศึกษาได้ชัดเจน  ผู้บริหารสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ของ สถานศึกษาเพ่ือนํามาวางแผนปฏิบัติได้
เหมาะสมได้  ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีผ่านมา เพ่ือนนํามาวางแผนงาน และกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจน          
ด้านทักษะการสื่อสาร ผู้บริหารควรมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีต้องการได้ชัดเจน กับผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้เข้าใจ
ตรงกัน ผู้บริหารต้องมีทักษะในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทันสมัยทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
ผู้บริหารควรมีความสามารถในการใช้ภาษาใน การสื่อสารได้ชัดเจนถูกต้องเหมาะสม  ด้านทักษะการจูงใจ ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  ผู้บริหารมีการสร้างขวัญกําลังใจการ ให้รางวัล
บุคลากรได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
ใหม่ใหม่เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ด้านทักษะการทํางานเป็นทีม ผู้บริหารควรมีสามารถใช้กระบวนการทํางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองเพ่ือปลูกฝังวิธีปรับปรุงงานให้กับบุคลากร  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา  ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การทํางานเป็นทีมและเป็นผู้นําทีมท่ีดี ด้านทักษะมนุษสัมพันธ์  ผู้บริหารควรมีความสุภาพอ่อนโยนในการพูดจาทักทายกับ
บุคลากรเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายระดับบุคคลระดับกลุ่ม
บุคคลระดับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารควรแสดงให้เห็นถึงความเป็น
กันเองความเป็นมิตรทําให้บุคลากรมั่นใจในการพูดคุยปรึกษาในการทํางานท่ีดี   ด้านทักษะการแก้ปัญหา  ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาและระบุสาเหตุของปัญหาต่าง  ๆเพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
ผู้บริหารควรติดตามประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอและนําผลมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางป้องกันปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได้   ผู้บริหารต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างว่องไวทันต่อเหตุการณ์และเกิดประสิทธิภาพ  
คําสําคัญ : ทักษะภาวะผู้นํา, ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 
The furposes of this research were 1) to study leadership skills of private school administrators, 

the state of problems, and 2)  to propose suggestions for leadership skills of private school 
administrators in the 21st century under the Office of Kamphaeng Phet Provincial Education. Population 
and data sources used in this study were private school administrators.  Teachers and private 
educational personnel and 11 experts.  Tools used in the study were questionnaires and semi-
structured interviews. Data weren analyzed by finding frequency, percentage, mean, standard deviation. 
and content analysis 
            The finding were as follow leadership skills of private school administrators Overall was at a 
high level. When considering in each aspect, in order highest to lowest. Communication skills’ were at a 
high level.  Problem solving skills at a high level, followed by planning skills at a high level.  Human 
relations skills were aiso at a high level. Teamwork skills at a high level. and motivation skills ranked at 
the high level respectively. 
 Guidelines for Leadership Skill Development of Private School Administrators in the 21st 
Century under the Kamphaeng Phet Provincial Education Office. Planning skills Administrators must be 
able to clearly define both short-term and long-term goal policies for the school. Administrators can 
identify the strengths, weaknesses, problems, and obstacles of the school in order to plan 
appropriately. Executives can analyze past issues. In order to plan and set goals clearly Communication 
skills Executives should have the ability to clearly communicate what they want with their subordinates 
resulting in a mutual understanding.  Administrators must have communication skills through various 
media, modern technology, resulting in effective management. Administrators should have the ability 
to use language to communicate clearly, correctly, and appropriately. Motivation skills administrators 
must have the ability to motivate personnel to continuously improve themselves. Administrators have 
created morale providing appropriate and fair rewards for personnel. Administrators have the ability to 
motivate personnel to create new and innovative works that will benefit the school. With regard to 
teamwork skills, administrators should have the ability to use teamwork processes efficiently and 
continuously to cultivate methods to improve work for personnel.  Administrators should allow 
everyone on the team to participate with comments, suggestions for work that are beneficial to the 
school.  Administrators must be good role models for teamwork and good team leaders.  In human 
relations skills, administrators should be polite and gentle in communication with the staff in order to 
create a good working atmosphere. Administrators must have the ability to create a network at the 
individual, group level, and within departments.  In order to work together efficiently, administrators 
should demonstrate friendliness, friendliness, make personnel confident in discussions for good work. In 
problem solving skills, administrators must have the ability to analyze problems and determine the 
cause of various problems in order to make corrections quickly. Administrators should follow up and 
evaluate the methods of solving problems consistently. and analyze the results to find ways to prevent 
problems that may occur.  Administrators must be able to solve immediate problems promptly and 
efficiently. 
Keywords :  Leadership Skills, Private School Administrators, 21 st Century 
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บทนํา 
 
   การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นท่ีการพัฒนา
คนมาโดยตลอด โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางใน
การพัฒนาประเทศท้ังระบบได้กําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้งมีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว โดยมีแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาซ่ึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การ
ยกระดับคุณภาพของการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ 
ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0  ในการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 เกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเป็นโลกดิจิตอลท่ีมีสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก
มีการส่งผ่านข้อมูล และเช่ือมต่อกันอย่างรวดเร็ว  
 การศึกษาจึงถือเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาคนให้พร้อมท่ีจะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553      
ได้กําหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษายึดหลัก
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไม่ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดก็
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะต้องเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นําท่ีดี มีทักษะความเป็นผู้นํา มีปัญญา มีความรู้
ความสามารถ และใช้การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการปรับปรุง คุณภาพผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมาย ด้านคุณภาพของผู้เรียนจึงต้องอาศัย ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นําสูงคือกุญแจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ียั่งยืน ซ่ึงนักการศึกษาท้ังหลายต่างมีทัศนะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นํายุคใหม่ท่ีมีทักษะการบริหารงาน เป็นผู้นําทีมแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้นําทางวิชาการ        
มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ สามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลท่ัวท้ังองค์กร สร้างบรรยากาศท่ี
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบันและภาพอนาคต มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยทักษะภาวะผู้นําในการเปลี่ยนแปลง           
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน มองเห็นภาพอนาคต และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานทุกคน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้สาระวิชาหลัก       
(Core subjects) และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะและอาชีพ และ
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นภาระท่ีสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องรับผิดชอบการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา สนใจต่อวัฒนธรรมสถานศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ใส่ใจเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการสอนท่ีเหมาะสม และเข้ามารับ
บทบาทในการเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู ปรับเปลี่ยนเน้ือหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงข้ึน รวมท้ัง
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 
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ปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะทัดเทียมเป็นท่ียอมรับของชาติอ่ืนและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  การท่ีครูและนักเรียนจะพัฒนาได้น้ัน 
ผู้บริหารจะต้องมีทักษะภาวะผู้นําในการวางแผนบริหารการศึกษา  ทักษะการสร้างทีมงานท่ีดี การทํางานต้องมีความ
ร่วมมือร่วมใจกัน ทักษะในการจูงใจเพ่ือนร่วมงานมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ รวมท้ังทักษะในการสื่อสารท่ีดีทําให้ผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานงานตามแผนงานท่ีวางไว้ และทักษะในการแก้ปัญหา เมื่อการ
ปฏิบัติงานเกิดปัญหาข้ึน ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการท่ีดีในการแก้ปัญหา (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 : 71) 
 สภาพปัจจุบันจังหวัดกําแพงเพชรมีโรงเรียนเอกชนท้ังสิ้น 36 โรงเรียน ซ่ึงมีผู้บริหารโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 รุ่น
คือ รุ่นก่อตั้งโรงเรียนซ่ึงจะมีอายุเกิน 50ปีข้ึนไป รุ่นท่ีสองคือรุ่นลูกจะมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป ทําให้เกิดช่องว่างในการ
บริหารงานของโรงเรียนเอกชนระหว่างผู้บริหารรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ท่ีอาจยังขาดประสบการณ์ในการบริหารงานโรงเรียน
เอกชน โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านการศึกษาในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูง ประกอบกับการเปิดรับนักเรียนในระดับ
อนุบาล อายุ 3 ปี ของโรงเรียนภาครัฐซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกําแพงเพชร  

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือจะได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชนมากยิ่งข้ึน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 

2.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย รวม 2 ข้ันตอน ดังน้ี         
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จํานวน 36 โรงเรียน จํานวน 797 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารของสถานศึกษาและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 280 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ประสบการณ์เก่ียวของกับการบริหารการศึกษา
และทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหาร จํานวน 11ท่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  การแจกแจงความถ่ีและจัดอันดับความสําคัญ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง  ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร สามารถสรุปดังน้ี 
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 1.ผลการศึกษาสภาพและปัญหาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.45,S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทักษะการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ( = 4.48,S.D.= 0.62) ด้านทักษะการแก้ปัญหา อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.48,S.D.=0.62) รองลงมา ด้านทักษะการวางแผน  อยู่ในระดับมาก ( = 4.45,S.D.=0.64)  ด้านทักษะมนุษย์
สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.44)ด้านทักษะการทํางานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก ( = 4.43,S.D.=0.64) และด้านทักษะ
การจูงใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.42,S.D.=0.64) ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 

1.1 ด้านทักษะการวางแผน  โดยรวมอยู ่ ใน ระดับมาก  ( = 4.45,S.D.=0.64 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ  ผู้บริหารสามารถกําหนดนโยบายเป้าหมาย ท้ังระยะสั้น และระยะยาว ของ
สถานศึกษาได้ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( = 4.48,S.D.=0.64 ) รองลงมา  ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้
อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก ( = 4.47,S.D.=0.65 ) ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีผ่านมา เพ่ือนนํามา
วางแผนงาน และกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( = 4.46 ,S.D.=0.60)  ผู้บริหารสามารถวางแผนงานอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.46 ,S.D.=0.60)  ผู้บริหารสามารถ
ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ของสถานศึกษาเพ่ือนํามาวางแผนปฏิบัติได้ เหมาะสม  อยู่ ในระดับมาก               
( = 4.46,S.D.=0.60 ) ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.46,S.D.=0.60) ตามลําดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบาย เป้าหมายของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  ( = 4.37,S.D.=0.68) 

1.2 ด้านทักษะการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.48,S.D.=0.62 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ  ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (  = 4.51,S.D.=0.59 ) รองลงมา ผู้บริหารสามารถสื่อสารกับบุคลากรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.50,S.D.=0.60 ) ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีต้องการได้
ชัดเจน กับผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้เข้าใจตรงกัน อยู่ในระดับมาก (  = 4.49 ,S.D.=0.59)  ตามลําดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
ลําดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบุคลากรทุกประเภท อยู่ในระดับ
มาก  ( = 4.41 ,S.D.=0.68) 

1.3 ด้านทักษะการจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42,S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ  ผู้บริหารจะแสดงการอุทิศตัวอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้    
อยู่ในระดับมาก (  = 4.48,S.D.=0.62) รองลงมา ผู้บริหารมีการสร้างขวัญกําลังใจการ ให้รางวัลบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก (  = 4.44,S.D.=0.65) ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานศึกษาเพ่ือจูงใจให้บุคลากร
มีความรักความผูกพันและความสุขในการทํางาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.43,S.D.=0.62)  ตามลําดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
ลําดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมีความชํานาญในการสร้างเครือข่ายความเป็นมิตรเป็นกันเองน่าเช่ือถือศรัทธา อยู่ในระดับมาก  
( = 4.38,S.D.=0.62) 

1.4 ด้านทักษะการทํางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.43,S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ  ผู้บริหาร สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการทํางานเป็นทีมเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( = 4.46,S.D.=0.64 ) รองลงมา ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานเป็นทีม
และเป็นผู้นําทีมท่ีดี อยู่ในระดับมาก (  = 4.45,S.D.=0.64) ผู้บริหารสามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในทีมได้ชัดเจน
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.44,S.D.=0.63)  ตามลําดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารสามารถ
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มอบหมายงานหน้าท่ีในการทํางานได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก  ( = 4.39,S.D.=0.67) 

1.5 ด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.44,S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนําพา
สถานศึกษาสู่ความสําเร็จ อยู่ในระดับมาก (  = 4.46,S.D.=0.64 ) ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกัน อยู่ในระดับมาก (  = 4.46,S.D.=0.64 ) ผู้บริหารแสดงถึงนํ้าใจไมตรีการช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีได้รับความเดือดร้อน อยู่ในระดับมาก ( = 4.46,S.D.=0.64 ) ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ระดับบุคคลระดับกลุ่มบุคคลระดับหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก       
(  = 4.46 ,S.D.=0.64) รองลงมา ผู้บริหารสามารถรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องได้ 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.44,S.D.=0.66) ผู้บริหารสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองความเป็นมิตรทําให้บุคลากรมั่นใจ
ในการพูดคุยปรึกษาในการทํางานท่ีดี อยู่ในระดับมาก (  = 4.43,S.D.=0.65)  ตามลําดับและข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย
คือ ผู้บริหารมีความสุภาพอ่อนโยนในการพูดจาทักทายกับบุคลากรเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน อยู่ในระดับมาก  
( = 4.37,S.D.=0.65) 

1.6 ด้านทักษะการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.48,S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกคือ  ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบและช่วยบุคคลากรในการ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54 ,S.D.=0.62) รองลงมา ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เครื่องมือ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมทําให้ไม่เสียเวลาไม่ใช่แก้ปัญหา ด้วยการลองผิดลองถูก อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.51,S.D.=0.59) 
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 
4.50,S.D.=0.62) ตามลําดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างว่องไวทัน
ต่อเหตุการณ์และเกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43,S.D.=0.65) 

2.ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร จากการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เก่ียวกับแนวทางทางการพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ของผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 11 คน โดยจัดลําดับและความถ่ี ดังน้ี 

2.1 ด้านทักษะการวางแผน ผู้บริหารต้องสามารถกําหนดนโยบายเป้าหมาย ท้ังระยะสั้น และระยะยาว ของ
สถานศึกษาได้ชัดเจน (ความถ่ี 11) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ของ สถานศึกษา
เพ่ือนํามาวางแผนปฏิบัติได้เหมาะสมได้ (ความถ่ี 8) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีผ่านมา 
เพ่ือนนํามาวางแผนงาน และกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจน (ความถ่ี5 )  

2.2 ด้านทักษะการสื่อสาร ผู้บริหารควรมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีต้องการได้ชัดเจน กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ทําให้เข้าใจตรงกัน (ความถ่ี 10)  รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารต้องมีทักษะในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆท่ีทันสมัยทําให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (ความถ่ี  8) และอันดับสุดท้าย ผู้บริหารควรมีความสามารถในการใช้ภาษาใน การ
สื่อสารได้ชัดเจนถูกต้องเหมาะสม (ความถ่ี 7) 

2.3 ด้านทักษะการจูงใจ ผู้บริหารต้องมีความสามารถกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(ความถ่ี 11)  รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีการสร้างขวัญกําลังใจการ ให้รางวัลบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
(ความถ่ี  11) และอันดับสุดท้าย ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ใหม่
เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา(ความถ่ี 11) 

2.4 ด้านทักษะการทํางานเป็นทีม  ผู้บริหารควรมีสามารถใช้กระบวนการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ืองเพ่ือปลูกฝังวิธีปรับปรุงงานให้กับบุคลากร (ความถ่ี 11)  รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมมี
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ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา (ความถ่ี  11) และอันดับ
สุดท้าย ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานเป็นทีมและเป็นผู้นําทีมท่ีดี (ความถ่ี 11) 

2.5 ด้านทักษะมนุษสัมพันธ์  ผู้บริหารควรมีความสุภาพอ่อนโยนในการพูดจาทักทายกับบุคลากรเพ่ือสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน (ความถ่ี 11)  รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายระดับบุคคล
ระดับกลุ่มบุคคลระดับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ความถ่ี  10) และอันดับสุดท้าย 
ผู้บริหารควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองความเป็นมิตรทําให้บุคลากรมั่นใจในการพูดคุยปรึกษาในการทํางานท่ีดี 
(ความถ่ี 6 ) 

2.6 ด้านทักษะการแก้ปัญหา  ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาและระบุสาเหตุของ
ปัญหาต่างๆเพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว (ความถ่ี 11)  รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารควรติดตามประเมินผล
วิธีการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอและนําผลมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  (ความถ่ี  
11) และอันดับสุดท้าย ผู้บริหารต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างว่องไวทันต่อเหตุการณ์และเกิดประสิทธิภาพ 
(ความถ่ี 4 ) 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร มีผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

1.สภาพทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสามารถกําหนดนโยบายเป้าหมาย ท้ังระยะสั้น และระยะยาว 
ของสถานศึกษาได้ชัดเจน ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะแสดงการอุทิศตัวอย่าง
แน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้บริหาร สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการทํางานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนําพาสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ  ผู้บริหาร
สามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบและช่วยบุคคลากรในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
แพรดาว  สนองผัน (2557 : 46) ท่ีได้ศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  พบว่า ทักษะด้านการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยท่ีต่ํากว่าทักษะของผู้บริหารอีก 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการ
วางแผน และทักษะด้านการสร้างทีมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กาญจนา  ศิลา (2556 : 92) ท่ีได้ ศึกษาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน พบว่าด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สําหรับทักษะการจูงใจสอดคล้อง
กับผลวิจัยของปิลัญปฏิ พิมพาคม (2550 : 85) ท่ีได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้นําและประสิทธิภาพ ของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า ความสามารถในการจูงใจของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. ปัญหาเก่ียวกับทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ของสถานศึกษาเพ่ือนํามาวางแผนปฏิบัติได้เหมาะสม 
การวิเคราะห์ปัญหาของผู้บริหารท่ีผ่านมาเพ่ือนํามาวางแผนงาน และกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของจรวยพร ธรณินทร์ (2550: 13-14) กล่าวว่า การพัฒนาผู้บริหารหรือผู้นําต้องใช้เทคนิคและ
กระบวนการ แสวงหาวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยต้องเข้าใจความหมายของความสําเร็จ ต้องฝึกฝนเพ่ือความสําเร็จ 
วิเคราะห์จุดดีจุดอ่อนของตนเอง วางแผนท่ีแน่นอนชัดเจนในการแก้ไข สร้างวินัย ควบคุมตนเอง ผลักดันให้พยายามทํา
ตารางเวลา ทุ่มเทความพยายามในการทํางานตามแนวใหม่ ฝึกทํางานเพ่ือให้เกิดความสําเร็จ จนมีนิสัยทํางานท่ีดี  ผู้บริหาร
มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานศึกษาเพ่ือจูงใจให้บุคลากรมีความรักความผูกพันและความสุขในการทํางาน ผู้บริหารมีความ
ชํานาญในการสร้างเครือข่ายความเป็นมิตรเป็นกันเองน่าเช่ือถือศรัทธา สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Campbell, Margarett 
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Hope (2003) พบว่าคุณลักษณะภาวะผู้นําของผู้บริหารวิทยาลัยท้องถ่ินจะต้องประกอบด้วยแบบอย่างความมีเหตุผล 
แบบอย่างพฤติกรรมการสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาด้วยปัญญา การพิจารณาศักยภาพบุคลากร และการ
ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมภายในวิทยาลัย  ผู้บริหารมีความสามารถในการให้คําปรึกษาต่อบุคลากรในวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องรวดเร็ว  สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของสุทัศน์ สังคะพันธ์ (2559: 14) กล่าวว่า การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ี คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไป
จนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตคือ3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) และ 
7C ได้แก่  Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทํางาน
เป็นทีมและภาวะผู้นํา) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้   
เท่า ทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career 
& learning skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้)และสอดคล้องกับ แนวคิดของ นิพาดา เทวกุล (2559) กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย(Divergent thinking) คือการคิดหลาย ๆ แง่หลาย ๆ ทางคิดให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะนึกได้เป็นการมอง ปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ท่ีแผ่รัศมีออกร้อบด้านทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทําให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการดําเนินชีวิตและหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทํางาน สร้างความเช่ือมั่น     
ความน่านับถือและความพอใจในตัวเอง 

3.แนวทางทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร คือ ผู้บริหารต้องสามารถกําหนดนโยบายเป้าหมาย ท้ังระยะสั้น และระยะยาว ของ
สถานศึกษาได้ชัดเจน ผู้บริหารต้องควรสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ของ สถานศึกษาเพ่ือนํามาวางแผน
ปฏิบัติได้เหมาะสมได้ และ ผู้บริหารต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีผ่านมา เพ่ือนนํามาวางแผนงาน และกําหนดเป้าหมายได้
ชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจรวยพร ธรณินทร์ (2550:13-14) กล่าวว่า การพัฒนาผู้บริหารหรือผู้นําต้องใช้เทคนิค
และกระบวนการหลายวิธี แสวงหาวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยต้องเข้าใจความหมายของความสําเร็จ ต้องฝึกฝนเพ่ือ
ความสําเร็จ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ผู้บริหารควรมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งท่ีต้องการได้ชัดเจน กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้เข้าใจตรงกัน ผู้บริหารต้องมีทักษะในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทันสมัยทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องมีความสามารถกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหาร
มีการสร้างขวัญกําลังใจ การให้รางวัลบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจให้
บุคลากรมีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา  ผู้บริหารควรมีสามารถใช้กระบวนการทํางาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองเพ่ือปลูกฝังวิธีปรับปรุงงานให้กับบุคลากร ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีม   
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีความสุภาพ
อ่อนโยนในการพูดจาทักทายกับบุคลากรเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
ตรวจสอบปัญหาและระบุสาเหตุของปัญหาต่างๆเพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ผู้บริหารควรติดตาม
ประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอและนําผลมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  
ผู้บริหารต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งว่องไวทันต่อเหตุการณ์และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ แนวคิดของ 
นิพาดา เทวกุล (2559) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) โดยการ
ระดมความคิดเห็นให้มากท่ีสุดเป็นการมอง ปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ท่ีแผ่รัศมีออกร้อบด้านความ
เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการดําเนินชีวิตและหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทํางาน สร้างความ
เช่ือมั่น ความนับถือ และความพอใจในตัวเอง 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
            ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชรสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
 ควรศึกษาเรื่องทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร 
 ควรศึกษาเรื่องการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชรสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
 ควรศึกษาเรื่องแนวทางการริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับงานภายในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
 ควรศึกษาเรื่องการสร้างบรรยากาศในท่ีทํางานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชรสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร  
 ควรศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชรสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร   
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ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 

A Study of  Innovative Leadership Skill of School Administrators Under 
Kamphaengphet Provincial Education Service Office.  

นงลักษณ์  อินอ่อน, สมชาย อังสโุชติเมธี 
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น  

  

บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร และหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ประชากรและแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ 
ครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 จํานวน 36 โรงเรียน จํานวน 797 คน ครูผู้สอนของ
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 จํานวน 36 โรงเรียน จํานวน 280 คน  ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ประสบการณ์เก่ียวของกับการบริหารการศึกษาและทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหาร จํานวน 11 ท่านเครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบว่า  ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก คือ ด้านการทํางาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วม ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้าน
ความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ และด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม 
 แนวทางพัฒนาด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานท้ังระบบจนเกิดผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรต้องการได้ ด้านการ
ทํางานเป็นทีมและมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานพัฒนานวัตกรรมให้ครูมีอํานาจ
การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาด้านการคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้
สอนหรือวางแผนการทํางานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบในการทํางานให้ประสบความสําเร็จอยู่เสมอ ด้าน
การบริหารความเสี่ยง จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกํากับ ติดตามการบริหารความเสี่ยง อย่างมีระบบ 
ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบ
ได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ  
ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้
และทักษะใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนําไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง 

คําสําคัญ : ภาวะผู้นํา, ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรม 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the problems of innovative leadership skill of school 
administrators under Kamphaengphet Provincial Education Service Office.  Data source was collected 
from population of 797 teachers from 36 private schools in Kamphaeng Phet in 2020 and 280 teachers 
from 36 private schools in Kamphaeng Phet in 2020, and 11 experts in school administration and 
leadership skills.  Rating scale questionnaire and interviews were used to collect data.  Data were 
analyzed by using frequency, percentage, average, standard deviation and content analysis. 
 The study found that the overall result of the studying of innovative leadership skills of school 
administrators under Kamphaeng Phet Provincial Education Service Office was at the high level.  The 
result was considered in 6 aspects, from the lowest to highest: Teamwork and Participation, Creativity, 
Risk Management, Visions for Change, Ethics and Accountability, The Atmosphere of the Innovation 
Organization. 
 1) For the aspects of visions for Change school administrators should convey visions, missions, 
strategies and goals within the organization, and apply them practically as a guideline of practice with 
the entire system, in the result of organization achievement; 2) teamwork school administrators should 
assign the development of innovative work to teachers, in order to provide the independent power of 
decision making and problem solving; 3) creativity school administrators should be allowed to teach 
and make their own creative work plans. Moreover, thinking out of the box should be a main principle 
leading to work success; 4) risk management school administrators should supervise and pursue the risk 
management of the organization systematically, at a level that is considered acceptable in order to 
achieve significantly the organization goal; 5)  ethics and accountability school administrators should 
promote the development of innovative work which follow professional principles and ethics; 6) the 
atmosphere of the innovation organization school administrators should support school personnel in 
the organization to learn new knowledge and skills from internal and external sources whithin the 
organization, in order to be able to develop and create own innovative works.    

Keywords : leadership, Innovative leadership 
 
 บทนํา 

ในปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
การศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรต่าง ๆ ไม่เว้นแม้กระท่ังองค์กรท่ีเคยประสบความสําเร็จมาแล้ว และนอกจากน้ียัง
ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของการแข่งขัน จึงจําเป็นต้องพร้อมรับความท้าทายการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังด้านกําลังคน ความรู้ สมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดสร้างสรรค์ท่ีทําให้เกิดนวัตกรรม 
ซ่ึงการขับเคลื่อนสู่การเป็นนวัตกรรมให้สําเร็จน้ันจําเป็นต้องอาศัยผู้นํา ท่ีมีภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้าให้ทันกับกระแสการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องกระตือรือร้นกล้าเปลี่ยนแปลงองค์กรในการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือนําไปสู่ความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้บรรลุเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมมูลค่าแก่สถานศึกษาและยั่งยืนในอนาคต ในขณะเดียวกัน
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หากมองในมุมกลับการเปลี่ยนแปลงน้ีก็สร้างโอกาสใหม่ ๆ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคลท่ีส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
มุมมองและทัศนคติ ดังน้ันการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในองค์กรจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องใช้ท้ัง
เทคนิคในการบริหารจัดการ (Management) และความเป็นผู้นํา(Leadership) เพ่ือนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ันการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559 : 
7) การพัฒนาสถานศึกษาในปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกันอันเป็นท่ีมาของกระแสโรงเรียน
นวัตกรรมท่ีกลายเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จและคุณภาพของบุคลากรและสถานศึกษา ท้ังน้ีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษาของสถานศึกษาจําเป็นต้องอาศัยผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงนวัตกรรม  
 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญการเป็นผู้นําในยุคปัจจุบันน้ี เรืองยศ แวดล้อม (2556 : 182) ได้กล่าวว่า เป็น
ผู้ท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีบทบาทใน
การจัดการและพฤติกรรมขององค์กร ตลอดจนต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับภาวะผู้นําเป็นอย่างดี ต้อง
รู้ถึงเทคนิคในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือนําองค์กรให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ผู้นําท่ีดีจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล นําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ทางการจัดการศึกษาในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีจําเป็นสําหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การนําหลักการไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่การสร้างความรู้เชิงวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม นอกจากน้ัน จัดระบบการให้บริการข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ในขณะเดียวกันหากมองในมุมกลับการเปลี่ยนแปลงน้ีทํา ให้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ท่ีส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
มุมมองและทัศนคติ ซ่ึงทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ท้ังเทคนิคในการบริหารจัดการท่ีต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลก
มีการวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิธีใหม่ ๆ โดยมีความสามารถใน
การนําองค์กรใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ของสถานศึกษาสู่ความสําเร็จใน
การเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงทําให้ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้การดําเนินการนําเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ทํางานในสถานศึกษา มีความสามารถในการรับรู้ และใส่ใจรายละเอียดของเหตุการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างลึกซ้ึง 
และเปิดใจรับแนวคิดใหม่กล้าคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังนําแนวคิดเก่ามาต่อยอด เพ่ือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการนํานวัตกรรมเหล่าน้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษา สุกัญญา แช่มช้อย (2560 : 117-128)  

อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมในงานท่ีมุ่งเน้นการเปิดใจยอมรับแนวคิด วิธีการทํางาน
ใหม่ ๆ และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในมุมมองท่ีหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานศึกษาในยุคนวัตกรรม ทําให้ครู
ยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ น้ัน จึงเป็นภารกิจท่ีสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี่ยน
วัฒนธรรมของสถานศึกษาท่ีมีความซับซ้อนและมีความท้าทายหลากหลาย ซ่ึงหลาย ๆ เหตุผลโดยหลักการแล้วการจัด
การศึกษาท่ีดีน้ัน จําเป็นท่ีจะต้องคํานึงถึงกิจกรรมหลัก ได้แก่ การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร และ
การทบทวนการออกแบบองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในการดําเนินการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้การยอมรับและนําสิ่งเหล่าน้ันมาใช้กับตนเองก่อนท่ีเผยแพร่ หรือส่งเสริม
ให้ครูใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ น้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาคงต้องเริ่มต้นท่ีตัวเองก่อน แล้วค่อย
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ผลักดันให้ครูให้การยอมรับแล้วบูรณาการเข้าไปสู่สถานศึกษาและห้องเรียนต่อไป ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
นวัตกรรม จําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ และกําหนดแนวทางในการนําเทคโนโลยีเข้ามาสู่สถานศึกษาสู่ห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้โดยเป้าหมาย เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือ
สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม (innovation school) ท่ีสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองไม่มีวันจบสิ้น คือ 
ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของสถานศึกษา สุกัญญา แช่มช้อย (2560 : 131-140)  

ดังน้ันผู้นําจึงเป็นตัวการสําคัญท่ีก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงานขององค์กรถ้าผู้นํามีความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะผลักดันให้งานก้าวหน้าไปได้ด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรได้ จาก
ความสําคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้นําทางการศึกษามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่าง
รวดเร็ว ดังน้ัน จึงสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจากรายงานผล
การดําเนินงานของรัฐบาล (2558) กล่าวถึง เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลนการเช่ือมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน จึงเป็นภารกิจอันหน่ึงท่ีต้องร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยให้ทันกับโลกปัจจุบัน 
และอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจึงจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษา และสนับสนุนผลักดันให้
เกิดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาในเรื่องภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร โดยศึกษาขอบข่ายภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน
นวัตกรรมในสถานศึกษาและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรม ตลอดจนเป็นแนวทางในการนําไปสู่
การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชรให้มีคุณภาพ
การศึกษาดียิ่งข้ึนไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือหาสภาพและปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยเรื่องภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
 ส่วนท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรม 
 ส่วนท่ี 3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรม 
 ส่วนท่ี 4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ส่วนท่ี 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ส่วนท่ี 6 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตสภาพและปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง George (2012), Horth and 
Vehar (2012), จิดาพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2556 : 5), เวียงวิวรรธน์ ทําทูล (2557 : 1-7), จุรีวรรณ จันพลา (2557 : 12-72), 
อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558 : 223-227), พิทักษ์  ทิพย์วารี (2558 : 4-6) และ ภิรญา สายศิริสุข (2561 : 4-52) 
ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ ดังน้ี 1. การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2. การคิดสร้างสรรค์ 3. การทํางานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วม 4. การมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 5. การบริหารความเสี่ยง 6. บรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม 
  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร ครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชรปี
การศึกษา 2562 จํานวน 36 โรงเรียน จํานวน 797 คน (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร, 2561) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 จํานวน 36 โรงเรียน 
จํานวน 280 คน ได้จากการเปิดตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 1970 : 608-610 อ้างถึงใน 
มารยาท  โยทองยศ และปราณี  สวัสดิสรรพ) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified  Random Sampling) และได้กลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละช้ันให้ได้สัดส่วนเท่ากัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามสภาพและปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
      1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดย การแจกแจงความ ถ่ี 
โดยหาค่าร้อยละ 
      2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบน (S.D.) ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ในแต่ละด้านและ
แต่ละข้อ โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2012 : 85) 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ 

 4.50 – 5.00 หมายถึง มีสภาพภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีสภาพภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีสภาพภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีสภาพภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมในระดับน้อย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง มีสภาพภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมในระดับน้อยท่ีสุด 

      3. ข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 3 เก่ียวกับปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และจัดลําดับ 
 ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง George 
(2012), Horth and Vehar (2012), จิดาพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2556 : 5), เวียงวิวรรธน์ ทําทูล (2557 : 1-7), จุรีวรรณ 
จันพลา (2557 : 12-72), อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2558 : 223-227), พิทักษ์  ทิพย์วารี (2558 : 4-6) และ ภิรญา สายศิริสุข 
(2561 : 4-52) ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ ดังน้ี 1. การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2. การคิดสร้างสรรค์ 3. การทํางาน
เป็นทีมและมีส่วนร่วม 4. การมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 5. การบริหารความเสี่ยง 6. บรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ประสบการณ์เก่ียวของกับการบริหารการศึกษาและทักษะภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร จํานวน 11 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติดังน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นนักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและทักษะภาวะผู้นํา
ของผู้บริหาร จํานวน 1 คน  
 กลุ่มท่ี 2 เป็นหรือเคยเป็นศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีกํากับนโยบายและดูแลโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 1 คน  
 กลุ่มท่ี 3 เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการกลุม่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 คน  
 กลุ่มท่ี 4 เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกสมาคมท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนเอกชน และ
เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเอกชนไม่น้อยกว่า 15 ปี ได้รับการยอมรับจากชุมชน
และเป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลในระดับประเทศข้ึนไป จํานวน 4 คน   
 กลุ่มท่ี 5 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบสถานศึกษาเอกชน จํานวน 2 คน  
 กลุ่มท่ี 6 เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนเอกชน ไม่น้อยกว่า 15 ปี และเคย
ได้รับรางวัลในระดับประเทศข้ึนไป จํานวน 2 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท้ัง 11 คน เก่ียวกับแนวทางพัฒนาภาวะผู้นํา           
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การแจกแจงความถ่ีและอันดับ
ความสําคัญ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.14 และเพศชาย ร้อยละ 22.86 โดยส่วนใหญ่อายุ 30 ปี 
ร้อยละ 37.86 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 35.00 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 19.29 และอายุ 50 ปีข้ึน ร้อยละ 7.86 
ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน ร้อยละ 90.71 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ร้อยละ 5.71 และผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 3.57 
ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 36.07 ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 31.07 ระหว่าง 11-19 ปี ร้อย
ละ 20.00 และตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 12.86 และโดยส่วนใหญ่ขนาดสถานศึกษามีขนาดใหญ ่ร้อยละ 36.43 ขนาดกลาง 
ร้อยละ 26.79 ขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 22.14 และขนาดเล็ก ร้อยละ 14.64 
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 2. สภาพภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร  

 
 พบว่าภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.36, S.D=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก คือ ด้าน
การทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก(  =4.33, S.D.=0.52)  รองลงมา ด้านการคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ
มาก(  =4.34, S.D.=0.56) ด้านการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก (  =4.36, S.D.=0.66) ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (  =4.36, S.D.=0.69) ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก(  =4.37, 
S.D.=0.58) และด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก (  =4.33, S.D.=0.65)  
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังน้ี 
2.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.36, S.D.=0.69 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3
ลําดับ ลําดับแรกคือ  ผู้บริหารสถานศึกษานําวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานท้ัง
ระบบจนเกิดผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรต้องการได้ อยู่ในระดับมาก (  =4.25, S.D=0.67) รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษา
ดําเนินการสร้างนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเน่ือง โดยให้ครูรู้ถึงการขับเคลื่อนในโรงเรียน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อยู่ในระดับมาก (  =4.28, S.D.=0.68) และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุก
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (  =4.28, S.D.=0.70) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย (  =4.36, 
S.D.=0.64) 
 2.2 ด้านการทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.33, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3 ลําดับ ลําดับแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานพัฒนานวัตกรรมให้
ครูมีอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับ มาก (  =4.26, S.D.=0.64) รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษาเปิด
โอกาสให้บุคลากรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตัดสินใจเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน อยู่ในระดับ มาก (  =4.30, S.D.=0.67) และผู้บริหารศึกษาสามารถกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการ
ช่วยกันคิด ช่วยกันระดมสมอง โดยใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายได้ 
อยู่ในระดับ มาก (  =4.31, S.D.=0.63) และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําพาตนเองหรือทีมงานในองค์กรเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชน และร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่ในระดับ มาก(  =4.31, S.D.=0.63) และผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนํามาปฏิบัติได้ อยู่ในระดับ มาก (  =4.31, S.D.=0.64) และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสามารถโน้มน้าวให้บุคลากรรวมถึงชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบข่ายงานท่ีกําหนด (  =4.31, S.D.=0.65) ตามลําดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร
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สถานศึกษาและบุคลากร ร่วมกันกําหนดเป้าหมายวางแผนงานและบทบาทหน้าท่ี เพ่ือสร้างภารกิจในการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับ มาก (  =4.36, S.D.=0.64) และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรจัดประชุมใน
การกําหนดบทบาทในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล (  =4.36, 
S.D.=0.61) 
 2.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.34, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมาน้อยไปหามาก 3 ลําดับ ลําดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเป็นอิสระด้าน
ความคิดในการวางแผนการทํางานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบในการทํางานให้ประสบความสําเร็จอยู่
เสมอ อยู่ในระดับ มาก (  =4.28, S.D=0.66) รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นําสิ่งใหม่ ๆ หรือ
ส ร้ า งน วัต กรรม ให ม่ ม า ใช้ ใน ก ารบ ริ ห าร  แล ะส่ ง เส ริ ม ก าร ศึ กษ า ค้ น ค ว้ าขอ งผู้ เรี ย น  อ ยู่ ใน ระดั บ  ม าก                                    
(  =4.30, S.D=0.64) และผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับวิธีการทํางานรูปแบบเดิมๆ และสามารถ
สร้างทางเลือกใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนดําเนินงานได้ อยู่ในระดับมาก (  =4.31, S.D.=0.63) 
ตามลําดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
โรงเรียน อยู่ในระดับ มาก (  =4.39, S.D.=0.64) 
 2.4 ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.36, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก  3 ลําดับ ลําดับแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษาดําเนินการสร้างมาตรฐานการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (  =4.31, S.D.=0.66) รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษามีการกํากับ ตรวจ
ติดตามการบริหารความเสี่ยง อย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เป็นสําคัญ อยู่ในระดับ มาก (  =4.32, S.D.=0.64) และผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก (  =4.32, S.D.=0.65) และผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์บนความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยู่ในระดับ มาก (  =4.34, 
S.D.=0.62) ตามลําดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลและรายงานผลเพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนงานตามเวลาท่ีกําหนด อยู่ในระดับ มาก (  =4.38, S.D.=0.63) 
 2.5  ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.37, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมโดยเห็น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อยู่ในระดับ มาก (  =4.36, S.D.=0.63) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก (  =4.37, S.D.=0.63) และผู้บริหารสถานศึกษามีจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนานวัตกรรม อยู่ในระดับ มาก (  =4.37, 
S.D.=0.63) 
 2.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =4.38, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3 ลําดับ ลําดับแรกผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีดีใน
สถานศึกษา เพ่ือทําให้บุคลากรได้ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดในการทํางานมากเกินไป อยู่ในระดับ มาก (  =4.26, 
S.D.=0.66) รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ด้วยการเล็งเห็น
คุณค่าของนวัตกรรมเป็นสําคัญ อยู่ในระดับ มาก (  =4.31, S.D.=0.64) และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรรู้จัก
เข้าสังคมเปิดโลกทัศน์ให้กว้างข้ึน มีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ในระดับ 
มาก (  =4.32, S.D.=0.65) และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ในระดับ มาก (  =4.32, S.D.=0.65) และผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้
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บุคลากรแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนําไปสร้างหรือพัฒนา
นวัตกรรมเป็นของตนเอง อยู่ในระดับ มาก (  =4.32, S.D.=0.65)  ตามลําดับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก (  =4.40, S.D=0.63) 
 3. ปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
สรุปข้อปัญหาท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุดในแต่ละด้านดังน้ี 
 3.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงคือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุก
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ความถ่ี 2 
 3.2 ด้านการทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมคือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบได้ชัดเจน และไม่มีความสอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีค่าความถ่ี 5 
 3.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์คือ ผู้บริหารสถานศึกษายึดติดกับกรอบงานหรือวิธีการทํางานรูปแบบเดิม ๆ มี
ค่าความถ่ี 3 
 3.4 ด้านการบริหารความเสี่ยงคือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสท่ีจะทําให้สถานศึกษาเกิดความเสียหาย มีค่าความถ่ี 3 
 3.5 ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความรับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา
นวัตกรรม มีค่าความถ่ี 2 
 3.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรมคือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีดีใน
สถานศึกษา ทําให้บุคลากรเคร่งเครียดในการทํางานมากเกินไป มีค่าความถ่ี 2 
 4. แนวทางพัฒนาการภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร พิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี  
 4.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําวิสัยทัศน์ พันธกิจ       
กลยุทธ์ เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานท้ังระบบจนเกิดผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรต้องการได้ (ความถ่ี 5) รองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและนํามากําหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ (ความถ่ี 3) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับตนเอง
ได้ทุกสถานการณ์ท่ีท่ีมีโอกาส  (ความถ่ี 1) 
 4.2 ด้านการทํางานเป็นทีมและมีส่วนร่วม อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานพัฒนา
นวัตกรรมให้ครูมีอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (ความถ่ี 6) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตัดสินใจเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทํางาน(ความถ่ี 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสและสามารถโน้มน้าวให้บุคลากรรวมถึงชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบข่ายงานท่ีกําหนด (ความถ่ี 1)  ผู้บริหารศึกษาควรกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดการช่วยกันคิด ช่วยกันระดมสมอง โดยใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานสําเร็จ และ
บรรลุเป้าหมายได้ (ความถ่ี 1)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถท่ีจะนําพาตนเองหรือทีมงานในองค์กรเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชน และร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ (ความถ่ี 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถนํามาปฏิบัติได้ (ความถ่ี 1)   
 4.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์ อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้สอนหรือวาง
แผนการทํางานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบในการทํางานให้ประสบความสําเร็จอยู่เสมอ (ความถ่ี 6) 
รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับวิธีการทํางานรูปแบบเดิมๆ และสามารถสร้างทางเลือก
ใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนดําเนินงานได้(ความถ่ี 3) และอันดับ สุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
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ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นําสิ่งใหม่ๆหรือส่งเสริมค้นคว้านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหาร และส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน (ความถ่ี 2) 
 4.4 ด้านการบริหารความเสี่ยง อันดับแรก ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกํากับ ติดตามการบริหารความเสี่ยง 
อย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ (ความถ่ี 7) รองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรดําเนินการสร้างมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (ความถ่ี 2)  และผู้บริหาร
สถานศึกษาควรบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา 
(ความถ่ี 2)   
 4.5 ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติงานส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรม ตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ (ความถ่ี 4) และผู้บริหารสถานศึกษาควรมีจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนา
นวัตกรรม(ความถ่ี 4)  และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม
โดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน (ความถ่ี 3) 
 4.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากร
แสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนําไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเป็น
ของตนเอง (ความถ่ี 5) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานควรศึกษาการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานศึกษาเพ่ือ
ทําให้บุคลากรได้ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดในการทํางานมากเกินไป (ความถ่ี 3) และอันดับ สุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ด้วยการเล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นสําคัญ 
(ความถ่ี 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (ความถ่ี 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเข้าสังคมเปิดโลกทัศน์ให้กว้างข้ึน มี
การสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือต่อยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ (ความถ่ี 1) 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือหาสภาพและปัญหาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร และหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือท่ีผลการศึกษาน้ัน จะได้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงแนวทางของภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนต่อไป จากผลการวิจัย 
 มีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงควรนํามาอภิปรายดังน้ี 
 1. ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชรมีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงในการบริหารท่ีดี ในการทํางานเป็นทีม 
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กร  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบคิดสร้างสรรค์
กระตุ้น และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่อยู่เสมอ ซ่ึงเป็นการบริหารท่ีบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเสี่ยงเพ่ือเป็นการป้องกันและพัฒนาองค์กร อีกท้ังยังบริหารด้วยความมีจริยธรรมรู้จักยึดแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรมให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภิรญา สายศิริสุข (2561 : 4-6) เรื่อง ภาวะผู้นํา          
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตปัญจภาคี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้อยู่ในระดับมากเป็น
อันดับสูงสุด โดยท่ีด้านผู้บริหารปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูใบฎีกาอภิชาต ธมฺมสุทฺโธ และ   
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พระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ (2559: 316-323) ศึกษา ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทศวรรษ
หน้า กิจการคณะสงฆ์ไทยในทศวรรษหน้าจะมีความเข้มแข็ง ความมั่นคง ความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ พบว่าผู้บริหารกิจการ
คณะสงฆ์ท่ีมีสมรรถนะ ความเป็นผู้นําเชิงนวัตกรรมท่ีมีความพร้อมในการนําองค์กร นํางาน นําคน และนําการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมโลก สังคมไทยในทศวรรษหน้า ได้อย่างสง่างาม เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบความเป็นผู้นําไปด้วยทักษะ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณลักษณะทางสังคมดีและเป็นผู้มีความรับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีเข้าใจ
บริบทของงานขององค์กรและสังคมเป็นอย่างดี 
  1.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
นํามากําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ยอมรับและเตรียมการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง และเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ของ
องค์กรท่ีชัดเจน สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ Bennis and Nanus ( 1985; Williams,2005; Kantabutra and 
Avery, 2004 อ้างใน ภิรญา สายศิริสุข, 2561 : 72-77) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ โดยเน้นพฤติกรรมหลักท่ี
สําคัญ คือ ความเป็นผู้นําในการทํางานท่ีท้าทาย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมสมาชิกให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ และกระตือรือร้นโดยการทําให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับสมาชิก และมีการส่งเสริม
การทํางานเป็นทีมให้การสนับสนุนสมาชิกทําตนเป็นต้นแบบตัวอย่างท่ีดีแก่สมาชิก นํามาซ่ึงการบรรลุความสําเร็จสูงสุดใน
การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
  1.2  ด้านการทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชรและบุคลากร ร่วมกันกําหนดเป้าหมายวางแผนงานและบทบาท
หน้าท่ี เพ่ือสร้างภารกิจในการปฏิบัติงานตามความสามารถของบุคลากร มีการจัดประชุมในการกําหนดบทบาทในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล ร่วมกันทําแผนยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมสู่ความสําเร็จ สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ จุรีวรรณ จันพลา (2557 : 1-7 )ได้ให้ความหมายไว้
ว่า การทํางานร่วมกันของทีมงานท่ีประสบผลสําเร็จให้ได้ผลผลิตสูงน้ันจะต้องมีองค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมการทํางานเป็น
ทีมไว้ ได้แก่ ผู้นําผู้บริหาร หรือหัวหน้าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด ความยุติธรรม หลักการ ความมีเหตุผลและความเป็น
เพ่ือนร่วมงานของผู้นําจะสามารถเสริมสร้างบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมได้อย่างดี 
  1.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ส่งเสริมบุคลากรให้ประยุกต์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ นําสิ่งใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนโดยอาศัย
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  สถานศึกษาสร้างทางเลือกใหม่ๆ โดยคิดนอกกรอบ นําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ Sitthichai Laisema (2557 : 1-2) ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมอง
ซ่ึงมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่าง
รอบคอบและมีความถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจาก
ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวน้ีแล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซ่ึงอาจจะมองในแง่ท่ีเป็น
กระบวนการคิดมากกว่าเน้ือหาการคิด โดยท่ีสามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติท่ีกว้างข้ึน เช่นการมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์  
หรือการเล่นกีฬาท่ีต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซํ้าแบบเดิม เพ่ือไม่ให้คู่ต่อสู่รู้ทัน เป็นต้น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
เป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวน้ันต่างก็อยู่บน
พ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยท่ีบุคคลสามารถเช่ือมโยงนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ดี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
48 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

   1.4 ด้านการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร มีการประเมินผลและรายงานผลเพ่ือตรวจ สอบความ ก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนงานตามเวลาท่ีกําหนด สามารถพิจารณา ประเมินสถานการณ์หรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจเพ่ือนําไปสู่
นวัตกรรมใหม่ในองค์กร ความรู้ ความตระหนักถึงการจัดทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเท่ียงธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ จิดาพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2556 : 5) กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงหรือความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากเหตุการณ์ กิจกรรม โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากบุคคล 
ทรัพย์สิน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นวัตกรรมในการปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 
  1.5 ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชรปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนานวัตกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ ภิรญา สายศิริสุข 
(2561 : 15) การท่ีผู้บริหารสถานศึกษามุ่งหวังให้มี ความถูกต้อง มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม มีความรู้เชิง
จริยธรรม ทัศนคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อ
สังคม ท้ังน้ีเพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองข้ึนในสถานศึกษา  

  1.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สามารถแสดงวิสัยทัศน์เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้
บุคลากรมีความเข้าใจ ยอมรับ และนําไปสู่การปฏิบัติได้ และแสวงหาความรู้พัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง สอดคล้องกับ
ทฤษฎีและแนวคิดของ Prajankett (2014 : 5) ได้ศึกษาองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาทางเลือกใหม่ของการบริหาร
การศึกษา พบว่า การสร้างองค์กรทางการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาได้น้ันองค์กรจะต้องมีผู้บริหารซ่ึงเป็น
หางเสือกําหนดทิศทางขององค์กรเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นําในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีวิสัยทัศน์พร้อม
เผชิญความเสี่ยง รับฟังความคิดเห็นขอผู้ปฏิบัติงานและสามารถสร้างบรรยากาศนวัตกรรมโดยให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอมีโครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่นสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างอิสระ 

 2. ปัญหาภาวะผู้ นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาท้ังภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 6 ด้าน ซ่ึงท้ัง 6 ด้านมีปัญหาต่อการบริหาร ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง พบปัญหาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถสร้างโอกาสในการ
พัฒนาได้ทุกสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย และผู้บริหารสถานศึกษาไม่มี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาจจะไม่พร้อมรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสิ่งใหม่ จึงทําให้ไม่
สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ จุรีวรรณ จันพลา  (2557 : 12-72) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นําเชิง
นวัตกรรม (Innovative Leadership) หมายถึง ผู้นําท่ีมีความสามารถในการจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแนวคิดหรือแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่าในการจะขับเคลื่อนให้
เกิดนวัตกรรมข้ึนในองค์การน้ัน ผู้นํามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง 
     2.2 ด้านการทํางานเป็นทีมและมีส่วนร่วม พบปัญหาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มอบหมายงานตามบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบได้ชัดเจน และไม่มีความสอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
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เอกชนไม่ทราบถึงความสามารถส่วนตัวของครู และบุคลากรทุก ๆ คน จึงทําให้ไม่สามารถมอบหมายงานตามความสามารถ
ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ พิทักษ์  ทิพย์วารี (2558 : 4-6 ) ได้กล่าวถึงหลักการทํางานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน
ประกอบด้วย ความไว้ใจซ่ึงกันและกัน การสื่อสารระบบปิด ความสามารถในการเผชิญข้อขัดแย้งต่าง ๆ ความร่วมมือร่วมใจ
และสมรรถภาพในการรักษาและพัฒนาองค์การ 
     2.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์ พบปัญหาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษายึดติดกับกรอบงานหรือวิธีการทํางานรูป
แบบเดิมๆ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถนําแนวคิด วิธีการรูปแบบเดิมมาพัฒนาต่อยอด ทําให้เกิดสิ่งใหม่และมีคุณค่ามาก
ข้ึน และผู้บริหารสถานศึกษาไม่ส่งเสริมบุคลากรให้ประยุกต์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน ท้ังน้ีอาจ
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนอาจกลัวการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนจึงไม่กล้าท่ีจะลองทําในสิ่ง
ใหม่ และทําให้ไม่กล้าส่งเสริมบุคลากรในการประยุกต์นวัตกรรมใหม่ อาจสืบเน่ืองมาจากค่าใช้จ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Sitthichai Laisema (2557 : 1-2) ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีความสามารถในการคิดได้
หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง         
จนนําไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว
น้ีแล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซ่ึงอาจจะมองในแง่ท่ีเป็นกระบวนการคิดมากกว่าเน้ือหาการคิด โดยท่ี
สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติท่ีกว้างข้ึน เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ี
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์  หรือการเล่นกีฬาท่ีต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้
หลากหลายไม่ซํ้าแบบเดิม เพ่ือไม่ให้คู่ต่อสู่รู้ทัน เป็นต้น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวน้ันต่างก็อยู่บนพ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยท่ีบุคคลสามารถ
เช่ือมโยงนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ดี 
     2.4 ด้านการบริหารความเสี่ยง พบปัญหาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการใน
การควบคุมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสท่ีจะทําให้สถานศึกษาเกิดความเสยีหาย  ผู้บริหารสถานศึกษาไม่
สามารถพิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์หรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจเพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมใหม่ในองค์กร 
และผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีการดําเนินการสร้างมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ท้ังน้ีอาจเพราะว่า 
งบประมาณต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาเอกชนได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึน จึงทําให้ผู้บริหาสถานศึกษา
ไม่สามารถพิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ จิดาพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2556 : 5) กล่าวว่า 
ปัจจัยเสี่ยงหรือความเสี่ยงในการดําเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากเหตุการณ์ กิจกรรม โอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายอันเน่ืองมาจากบุคคล ทรัพย์สิน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นวัตกรรมในการปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 
 2.5 ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ พบปัญหาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม  และผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนานวัตกรรม ท้ังน้ีอาจเพราะว่า ผู้บริหาร
ขาดทักษะในการเรียนรู้ ทําให้ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภิรญา สายศิริสุข (2561 : 15) การท่ีผู้บริหารสถานศึกษามุ่งหวังให้มี ความถูกต้อง มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม 
มีความรู้เชิงจริยธรรม ทัศนคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนเอง      
ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ท้ังน้ีเพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองข้ึนในสถานศึกษา 
 2.6 ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม พบปัญหาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีการสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานศึกษาทําให้บุคลากรเคร่งเครียดในการทํางานมากเกินไปผู้บริหารสถานศึกษาไม่กําหนดทิศทาง 
โครงสร้างองค์กรและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม และผู้บริหารศึกษาไม่
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ ท้ังน้ีอาจ
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เพราะว่า ผู้บริหารขาดศักยภาพในการพัฒนาสถานศึกษา และขาดทักษะการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาให้องค์กรมุง่สู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรม ทําให้ไม่สามารถผลักดันสถานศึกษาได้อย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prajankett (2014 : 5) ได้ศึกษา
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาทางเลือกใหม่ของการบริหารการศึกษา พบว่า การสร้างองค์กรทางการศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมการศึกษาได้น้ันองค์กรจะต้องมีผู้บริหารซ่ึงเป็นหางเสือกําหนดทิศทางขององค์กรเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นําใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีวิสัยทัศน์พร้อมเผชิญความเสี่ยง รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและ
สามารถสร้างบรรยากาศนวัตกรรมโดยให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอมีโครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่นสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างอิสระ 
 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกําแพงเพชร ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาว่าควรดําเนินการดังน้ี 
    3.1 แนวทางพัฒนาด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรนํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ไปถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานท้ังระบบจนเกิดผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรต้องการได้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและนํามากําหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กรได้ และผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับ Bennis and Nanus ( 1985; Williams,2005; Kantabutra and Avery, 2004 อ้างใน ภิรญา สายศิริสุข, 
2561 : 72-77 ) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ โดยเน้นพฤติกรรมหลักท่ีสําคัญ คือ ความเป็นผู้นําในการทํางาน
ท่ีท้าทาย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมสมาชิกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ 
และกระตือรือร้นโดยการทําให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับสมาชิก และมีการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมให้การสนับสนุนสมาชิก
ทําตนเป็นต้นแบบตัวอย่างท่ีดีแก่สมาชิก นํามาซ่ึงการบรรลุความสําเร็จสูงสุดในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง   
 3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการทํางานเป็นทีมและมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มอบหมายงานพัฒนานวัตกรรมให้ครูมีอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือตัดสินใจเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสและสามารถโน้มน้าวให้บุคลากรรวมถึงชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบข่ายงานท่ีกําหนด และผู้บริหารศึกษาควรกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการ
ช่วยกันคิด ช่วยกันระดมสมอง โดยใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานสําเร็จ และบรรลุเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถท่ีจะนําพาตนเองหรือทีมงานในองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน และร่วมงานอย่าง
เต็มความสามารถ และผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนํามาปฏิบัติได้ 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้มอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ไม่ชัดเจน และไม่มี
ความสอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน สอดคล้องกับ รีวรรณ จันพลา (2557 : 12-72) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทํางาน
ร่วมกันของทีมงานท่ีประสบผลสําเร็จให้ได้ผลผลิตสูงน้ันจะต้องมีองค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมการทํางานเป็นทีมไว้ ได้แก่ 
ผู้นําผู้บริหาร หรือหัวหน้าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสดุ ความยุติธรรม หลักการ ความมีเหตุผลและความเป็นเพ่ือนร่วมงาน
ของผู้นําจะสามารถเสริมสร้างบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมได้อย่างดี 
 3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีความเป็นอิสระด้านความคิดในการวางแผนการทํางานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบในการ
ทํางานให้ประสบความสําเร็จอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับวิธีการทํางานรูปแบบเดิม 
ๆ และสามารถสรา้งทางเลือกใหม่ ๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนดําเนินงานได ้และผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นําสิ่งใหม่ ๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหาร และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถนําแนวคิด วิธีการรูปแบบเดิมมาพัฒนาต่อยอด ทําให้เกิดสิ่งใหม่และมี
คุณค่ามากข้ึน สอดคล้องกับ Sitthichai Laisema (2557 : 1-2) ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซ่ึงมี
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ความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่าง
รอบคอบและมีความถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจาก
ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวน้ีแล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซ่ึงอาจจะมองในแง่ท่ีเป็น
กระบวนการคิดมากกว่าเน้ือหาการคิด โดยท่ีสามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติท่ีกว้างข้ึน เช่นการมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์  
หรือการเล่นกีฬาท่ีต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ําแบบเดิม เพ่ือไม่ให้คู่ต่อสู่รู้ทัน เป็นต้น    
 3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยง จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกํากับ 
ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็น
สําคัญ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรดําเนินการสร้างมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และผู้บริหาร
สถานศึกษาควรบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถพิจารณาไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์หรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจเพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมใหม่ในองค์กร จิดาพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2556 : 5) กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงหรือความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากเหตุการณ์ กิจกรรม โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากบุคคล 
ทรัพย์สิน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นวัตกรรมในการปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 
 3.5 แนวทางการพัฒนาด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาควร
ปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีจริยธรรมท่ีดีต่อการ
พัฒนานวัตกรรม และผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมโดยเห็นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนานวัตกรรม สอดคล้องกับ 
ภิรญา สายศิริสุข (2561 : 15) การท่ีผู้บริหารสถานศึกษามุ่งหวังให้มี ความถูกต้อง มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม 
มีความรู้เชิงจริยธรรม ทัศนคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนเอง ต่อ
ผู้อ่ืน และต่อสังคม ท้ังน้ีเพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองข้ึนในสถานศึกษา  
 3.6 แนวทางการพัฒนาด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควร
สนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนําไปสร้างหรือ
พัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง ผู้บริหารสถานควรศึกษาการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานศึกษาเพ่ือทําให้
บุคลากรได้ผ่อนคลายไมเ่คร่งเครียดในการทํางานมาก ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ภายในองค์กร ด้วยการเล็งเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเป็นสําคัญ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
บุคลากรรู้จักเข้าสังคมเปิดโลกทัศน์ให้กว้างข้ึน มีการสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือต่อยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการกําหนดทิศทางโครงสร้างองค์กรและวัตถุประสงค์ท่ีไม่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็น
องค์กรนวัตกรรม สอดคล้องกับ ดร.อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559 : 3-6) กล่าวว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการสนับสนุน
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการทํางานท่ีเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานแบบต่างคนต่างทําน้ันไม่เอ้ืออํานวยต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลของผู้เรียน ผู้บริหารควร
สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานของครูท่ีมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Learning & Sharing) เน้นการทํางานแบบร่วมมือ ( 
Collaboration) ท่ีไม่จํากัดเพียงแค่ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือครูในระดับช้ันเดียวกันเท่าน้ัน แต่จะเป็นการ
ร่วมเรียนรู้และร่วมมือร่วมทําของครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ครูนวัตกรรม ( 
Teacher Innovation Network : TIN) ท่ีจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดท่ีหลากหลายของครูท่ีมาจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หรือระดับช้ันต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
     จากการศึกษาภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชรให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
 1. ระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     1.1 ควรให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     1.2 ควรบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก เพ่ือดําเนินการปฏิรูปทางการศึกษาร่วมกัน 
     1.3 กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท 
 2. ระดับสถานศึกษา 
    2.1 สถานศึกษาเอกชน ควรวางแผนการทํางานเก่ียวกับการทํางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม โดยมีการบูร
ณาการความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายได้ท้ัง ผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    2.2 สถานศึกษาเอกชนควรเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือ
ตัดสินใจเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษา 
    3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาควรกํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ และความต้องการของชุมชน และท้องถ่ิน 
    3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม 
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
    3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาควรให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ประสานส่งเสริม  สนับสนุนเก่ียวกับการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    4.1 ผู้บริหารควรดําเนินการเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเป็นอิสระด้านความคิดในการวาง
แผนการทํางานของตนเองอย่างสร้างสรรค์  
    4.2 ผู้บริหารควรมีความคิดนอกกรอบเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการทํางานให้ประสบความสําเร็จอยู่เสมอ 
    4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมด้านการทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของ  ผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร  
     ควรศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมด้านการคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
     ควรศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
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การสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

The Synthesis STEM Education Model Integrative Cooperative From the Folk 
Wisdom of Students under Basic Education Level 

บุญเลี้ยง ทุมทอง 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร ์

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ (2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
สอนสะเต็มศึกษาท่ีสังเคราะห์ข้ึน กลุ่มเป้าหมายแยกเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ครูผู้สอน ในระดับช่วง
ช้ัน 1-3 จํานวน 40 คนและกลุ่มท่ี 2 คือ นักเรียนในช้ันเรียนท่ีครูกลุ่มเป้าหมายแรกสอนอยู่จาก 3 โรงเรียน รวม 140 คน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์โปรโตคอลและการทดสอบที ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเตม็ศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินของนักเรียน โดยรวมสรุปได้ 6 ข้ันตอนท่ีสําคัญดังน้ี 
  1) ข้ันท่ี 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุม่ครูท่ีสอนในสถานศึกษาของตน 
  2) ข้ันท่ี 2 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน 
  3) ข้ันท่ี 3 วางแผนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสร้างสถานการณ์จําลองท่ี
สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ร่วมกันพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และขอคําปรึกษาจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
  4) ข้ันท่ี 4 จัดกิจกรรมการสอนและสังเกตการสอนร่วมกันโดยใช้การประเมินจากสภาพจริง 
  5) ข้ันท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลของงาน วิธีการทํางาน และผลสําเร็จของงานของนักเรียน 
  6) ข้ันท่ี 6 สะท้อนผลและวางแผนในเน้ือหาการจัดกิจกรรมต่อไป 
 2. ผลการใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาท่ีสังเคราะห์ข้ึนพบว่า  
   2.1 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานของนักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 
82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
   2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ด้วยสถิติทดสอบค่าทีพบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาหลังเรียนในแต่ละ
โรงเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.01) 
 
คําสําคัญ : การสังเคราะห์ รูปแบบการสอน สะเต็มศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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Abstract 

 This research aims to (1) synthesize the teaching model of STEM education by collaborating on 
integrated teaching using local wisdom of students at basic education level  and (2) study the results of 
the synthetic teaching model of STEM education The target group was divided into two groups: the first 
group was 40 teachers in the levels 1-3, and the second group was the students in the classes that the 
first target teachers taught. Data collection involved assessment forms and interviews. The 

data were analyzed using mean, percentage, standard deviation, protocol analysis and t-test. The 
results were summarized as follows. 

1 The results of the synthesis of the teaching model of STEM education by collaborating on 
integrated teaching from local wisdom of students. In total, six important steps can be summarized as 
follows: 

  1)  Step 1:  Join together to form a group of teachers who teach in their own educational 
institutes. 

  2) Step 2: Join the planning of activities in the group outside the classroom. 
  3) Step 3: Planning and teaching the student problem solving process by creating a simulation 

that relates to the real life of the learners and then allowing the students to take action.  Jointly 
develop learning activities plans as well as seeking advice from experts. 

  4)  Step 4:  Organize teaching activities and observe teaching together by using authentic 
assessment. 

  5) Step 5: Discuss and analyze the results of the work, methods of work and the results of the 
student's work. 

  6) Step 6: Reflect the results and plan the contents of the next activity. 
2. The results of using a synthetic teaching model found that 
  2.1 The average score of creativity in the creation of the student's work in each school was 

found that the students had the point from lowest grade point average, 69.21 percent, 69.31 and 78.21 
percent. Representing 89.05 percent, 86.63 to the highest grade point average, 82.59 percent, with all 
students were able to meet the specified criteria. 

  2. 2 Evaluation of the difference between mean scores, learning characteristics, and after 
learning by using the Lesson Study) model to develop the problem solving process of students at the 
basic education level with Paired Samples t test statistics. The average score in learning management 
characteristics that promotes post-school problem solving processes in each school was significantly 
higher than before at the 0.05 level (p <0.01). 
 
Keywords : Synthesis, Model, STEM education, Local wisdom. 
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บทนํา 

 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากจะมุ่งเน้นความเข้าใจในเน้ือหาแล้ว จะต้องฝึกทักษะสําคัญ ให้กับ
ผู้เรียน ท้ังทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทํางานและดําเนินชีวิตในศตวรรษน้ี ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(Stem Education) หมายถึง การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนําจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว (รักษพล ธนานุวงศ์, 2556 : 35) เพ่ือให้ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และการพัฒนา 
สิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบันซ่ึงอาศัยการจัดการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการทํางานจริงหรือ
ในชีวิตประจําวันน้ันต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทํางานท้ังสิ้น ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วน ๆ  นอกจากน้ี สะเต็มศึกษายัง
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสําคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย เพ่ือแก้ปัญหาท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จะช่วยเสริมสร้างทักษะสําคัญให้กับผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก เป็นการ
เตรียมแรงงาน (Workforce) เพ่ือเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงจะทําให้การสอนน้ันมี
ความหมายต่อผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนน้ัน ๆ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ซ่ึงจะ
เพ่ิมโอกาสการทํางานการเพ่ิมมูลค่าและสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจในอนาคตได้ ในการจัด
กิจกรรมการสอนแบบสะเต็มศึกษาในปัจจุบันยังขาดผลจากการนํานวัตกรรมจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจาก      
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินในลักษณะของพ้ืนท่ีของชุมชนของนักเรียนและการดําเนินชีวิตของตนเองตามสภาพของชีวิตจริง  
เพ่ือการขยายผลไปสู่การสอนแบบ STEAM education ในปริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งให้ประสบความสําเร็จดังท่ี
คาดหวัง นอกจากน้ันผลการศึกษายังจะเกิดประโยชน์แก่ ครู ผู้เก่ียวข้องท่ีจะนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาใน
สถานศึกษาเพ่ือให้ครูนําไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศในภาพรวมต่อไปด้วยรวมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือศึกษาผลจากการใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิธีดําเนินโครงการวิจัย 
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1. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอนในระดับช่วงช้ัน 1-4 (ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6) รวม 
40 คน และนักเรียนในช้ันเรียนท่ีครูในกลุ่มเป้าหมายทําการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในช่วงช้ันท่ี 1-4 
จํานวน 3 โรงเรียน รวม 140 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษาในครั้งน้ีมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 รูปแบบการสอนสะเตม็ศึกษาโดยความร่วมมอืกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.2 กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนตามการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือ

กันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานของนักเรียนท่ีเรียนตามการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา  

(STEM Education) โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. โครงการวิจัยในครั้งน้ีใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกัน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการพัฒนารูปแบบ
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ในกิจกรรมการสอนท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา สังเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา
ของนักเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลังจากท่ีเรียนด้วยวิธีการตามรูปแบบฯการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาและประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานของนักเรียนโดยครู
กลุ่มเป้าหมายดําเนินการสอนและประเมินเอง 
 4. เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างช้ินงานของนักเรียนในระหว่างการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกัน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของนักเรียน โดยมีแบบสัมภาษณ์ประเภทไม่เป็นโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมี
ประเด็นตามกรอบแนวคิดท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วยประเด็นคําถามในการศึกษากระบวนการแก้ปัญหา และแบบประเมิน
กระบวนการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานมีลักษณะเป็น Rubrics score มี 4, 5 ระดับ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol Analysis) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว่า โดยรวมสรุปได้ 6 ข้ันตอนท่ีสําคัญดังน้ี 
       1) ข้ันท่ี 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครูท่ีสอนในสถานศึกษาของตน โดยมีกิจกรรมท่ีสมาชิกจะต้องร่วมกันคือ       
หาสมาชิกเพ่ิมพอประมาณ นัดหมายวันเวลาท่ีแน่นอน จัดทําแผนการพบกันและตั้งกฎระเบียบในการทํางานกลุ่มร่วมกัน 

โดยสมาชิกพอจะมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการนํากิจกรรมสะเต็มไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
   2) ข้ันท่ี 2 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียนต่าง ๆ เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย 
กิจกรรมลดเวลาเรียน โดยการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มท่ีมีหัวข้อหรือหัวเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในท้องถ่ินของตนเอง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมท่ี
สามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของส่วนรวมร่วมกัน 
   3) ข้ันท่ี 3 วางแผนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสร้างสถานการณ์จําลองท่ีสัมพันธ์
กับชีวิตจริงของผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาหรือใช้ความคิดระดับสูงในการแก้ปัญหา โดยการออกแบบแต่ละ
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กิจกรรมในการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร่วมกัน
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และขอคําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ 
4) ข้ันท่ี 4 จัดกิจกรรมการสอนและสังเกตการสอนร่วมกันโดยใช้การประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) 
   5) ข้ันท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลของงาน วิธีการทํางาน และผลสําเร็จของงาน มีคําสั่งควบคุม
สถานการณ์ในการปฏิบัติงานจากเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน การประเมินความสามารถท่ีแสดงออกของผู้เรียนทําได้
หลายแนวทางต่าง ๆ กัน 
   6) ข้ันท่ี 6 สะท้อนผลและวางแผนในเน้ือหาการจัดกิจกรรมต่อไป 
   โดยในขัน้ท่ี 4 การสอนและสังเกตการสอนร่วมกันของครูผูส้อนตามรูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson 
Study) ท่ีส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหามีท้ังสิ้น 6 ข้ันย่อยท่ีสําคัญคือ 
    4.1) ข้ันท่ี 1 กระตุ้นให้เกิดปัญหา/ให้สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
   4.2) ข้ันท่ี 2 ทําความเข้าใจกับปัญหาและแสวงหาข้อมูล 
   4.3) ข้ันท่ี 3 พัฒนาความคิด  
    (4.3.1) การระบุตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา 
    (4.3.2) เขียนแผนภูมิแสดงพฤติกรรมใต้ช่วงเวลา 
    (4.3.3) สร้างแผนภาพวงจรสาเหต ุ
    4.4) ข้ันท่ี 4 สื่อสารและปรับปรุงการคิด 
    4.5) ข้ันท่ี 5 นําเสนอผลการคิด 
    4.6) ข้ันท่ี 6 ประเมินกระบวนการคิด 
 2. ผลการใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสังเคราะห์ข้ึนพบว่า  
   2.1 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานของนักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 
82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

   2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ด้วยสถิติทดสอบค่าที (Paired Samples)พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาหลัง
เรียนในแต่ละโรงเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.01) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลจากการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได้นําเสนอมาแล้วน้ันมีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจและสามารถนํามา
อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสรุป พบว่า มี 6 ข้ันตอนท่ีสําคัญดังน้ี 
  1) ข้ันท่ี 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครูท่ีสอนในสถานศึกษาของตน โดยมีกิจกรรมท่ีสมาชิกจะต้องร่วมกันคือ 
หาสมาชิกเพ่ิมพอประมาณ นัดหมายวันเวลาท่ีแน่นอน จัดทําแผนการพบกันและตั้งกฎระเบียบในการทํางานกลุ่มร่วมกัน 
โดยสมาชิกพอจะมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการนํากิจกรรมสะเต็มไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
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   2) ข้ันท่ี 2 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียนต่าง ๆ เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย 
กิจกรรมลดเวลาเรียน โดยการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มท่ีมีหัวข้อหรือหัวเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในท้องถ่ินของตนเอง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมท่ี
สามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของส่วนรวมร่วมกัน 
   3) ข้ันท่ี 3 วางแผนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการสร้างสถานการณ์จําลองท่ี
สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาหรือใช้ความคิดระดับสูงในการแก้ปัญหา โดยการ
ออกแบบแต่ละกิจกรรมในการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ร่วมกันพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และขอคําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ 
   4) ข้ันท่ี 4 จัดกิจกรรมการสอนและสังเกตการสอนร่วมกันโดยใช้การประเมินจากสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
   5) ข้ันท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลของงาน วิธีการทํางาน และผลสําเร็จของงาน มีคําสั่งควบคุม
สถานการณ์ในการปฏิบัติงานจากเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน การประเมินความสามารถท่ีแสดงออกของผู้เรียนทําได้
หลายแนวทางต่าง ๆ กัน 
 
 
  6) ข้ันท่ี 6 สะท้อนผลและวางแผนในเน้ือหาการจัดกิจกรรมต่อไป 
 ซ่ึงบทบาทของครูผู้สอนในการทําหน้าท่ีครูผู้สอนท่ีดีตามรูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน จาก 6 ข้ันตอนท่ีสําคัญน้ีครูผู้สอนควรดําเนินการดังน้ี 
  1) บทบาทการเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitation of Individual development) ครูผู้สอนจะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเองตามระดับของความแตกต่างระหว่างบุคคลในช่วงแรก ส่วนในช่วงหลัง
จะช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกันของ นักเรียนภายในกลุ่มย่อย ช่วยจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ท้ัง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางจิตพิสัยให้มีความสะดวก สบายเหมาะสมและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  2) บทบาทเป็นผู้จัดการ (Manager of the learning environment) ครูผู้สอนจะจัดบรรยากาศการ
นําเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจน อาจนําเสนอด้วยสื่อชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
  3) บทบาทการเป็นผู้ประสานการเรียน (Mediator of Human Relation) ครูผู้สอนจะพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับกลุ่มนักเรียน สร้างการยอมรับและคุณค่า
ของผลงานการคิดของนักเรียนแต่ละคน สร้างความมั่นใจ มีความอบอุ่นใจและกล้าท่ีจะแสดงผลงานการคิดอย่างมั่นใจ 
ซ่ึงในข้ันท่ี 4 จัดกิจกรรมการสอนและสังเกตการสอนร่วมกันโดยใช้การประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) 
ร่วมกันของครูผู้สอนตามรูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีท้ังสิ้น 6 ข้ันย่อยดังกล่าวน้ีเป็นการสอนตามแนวทางน้ีมีจุดเน้น
เก่ียวกับกระบวนการทางสมองท่ีนํามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะเป็นการปลูกฝังทักษะการคิดโดยตรง ลักษณะของงานท่ี
นํามาใช้สอนจะไม่เก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาการท่ีเรียนในโรงเรียน แนวทางในการสอนแตกต่างกันออกไปตามทฤษฏีและ
ความเช่ือพ้ืนฐานของแต่ละคนท่ีนํามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน เช่น ใช้ทฤษฎี เก่ียวกับองค์ประกอบของการคิด หรือ
ทฤษฎีเก่ียวกับการประมวลผลข้อความจริง ดังน้ันแนวทางการสอนเก่ียวกับการคิด (Teaching about thinking) การสอน
คิดตามแนวทางน้ีจะเน้นไปท่ีการใช้การคิดเป็นเน้ือหาสาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้ และเข้าใจใน
กระบวนการคิดของตนเอง เพ่ือให้เกิดการคิดท่ีเรียกว่า Meta Cognition คือรู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยังไม่รู้
อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได้ ท้ังน้ีเน่ืองจากสอนการคิดท่ีผ่านมายังไม่สามารถ
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พัฒนาการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการการคิดเชิงระบบของนักเรียนให้ถึงขีดความสามารถสูงสุดมากนักเพราะเรามุ่งไปท่ีการ
สอนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพียงอย่างเดียว ดังน้ันนักเรียนจึงยังไม่สามารถพัฒนาจนถึงจุดท่ีเข้าใจถึงสิ่งท่ีเป็น
เป้าหมาย จุดเด่นหรือจุดด้อยของการคิดของตนเอง ซ่ึงจะทําให้นักเรียนสามารถสร้างรูปแบบท่ีค้นพบได้ด้วยตัวเองและ
นําเสนอสื่อท่ีเป็นตัวแทนความคิด จากน้ันการสอนโดยตรงจะถูกนํามาใช้ต่อ เพ่ือช่วยให้ข้อมูลข่าวสารและแนะแนวทางการ
ฝึกฝน ช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาได้ต่อไป 
2. ผลการใช้รูปแบบการสอนสะเตม็ศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ
นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสังเคราะห์ข้ึนพบว่า  

   2.1 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานของนักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 
82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ท้ังน้ีเน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมท่ีจะช่วยในการสอนตามรูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาแก่นักเรียนรวมท้ัง
ต้องการท่ีจะยกระดับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของนักเรียนท่ีนํากระบวนการเชิงระบบมาใช้ในระบบการสอนคือ 
ปัจจัยป้อนเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีออกแบบตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
วิธีการพลวัตของระบบ โดยใช้เทคนิคการวิจัยการคิดเชิงระบบและการควบคุมแบบอ่อนตัวซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ของ Eftekhar (1999 : 138-139) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบพลวัตของระบบการเรียนรู้เพ่ือช่วยการปรับรื้อ
ระบบ (รูปแบบการเรียน)ผลการวิจัยพบว่า ทิศทางท้ังหลายท่ีพลวัต มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับทิศทางของระบบการเรียนรู้ 
ซ่ึงทิศทางท่ีพบเป็นความคิดรวบยอดใหม่ ท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการคิดท่ีเป็นส่วนสําคัญในเทคนิคการเรียนรู้ 

  2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ด้วยสถิติทดสอบ  (Paired Samples) พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาหลัง
เรียนในแต่ละโรงเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.01) เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาในครั้งน้ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเป็นองค์รวมน้ันไม่ควรแยกกัน เรื่องท่ีสอนต้องเป็น
เรื่องท่ีสัมพันธ์กันได้แก่ การสอนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะท่ีกําหนดความรู้ไว้ไปด้วยกันโดยมีการจัดวาง
แผนการประเมินอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ (ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์, 2550: 95) โดยการพัฒนาการคิดของ
ครูผู้สอนแต่ละคนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพยายาม อดทน มีทัศนคติท่ีดีต่อการคิดสนับสนุนให้นักเรียนฝึกฝนทักษะ 
ย่อย ๆ ของการคิด เพ่ือให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Swartz&Perkins, 1990: 250) โดยการพัฒนา
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นการเรียนการคิดและเน้ือหาพร้อมกัน ซ่ึงนักเรียนได้มีโอกาสคิดโดยปราศจากการช้ีนําจาก
ครูผู้สอนหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือทําให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาและจัดระเบียบความคิดของตนเองและรู้จักควบคุมรับผิดชอบใน
กิจกรรมการคิด ซ่ึงหากแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาจากตั้งแต่การคิดในสิ่งท่ีง่ายไม่ซับซ้อนไป สู่การคิดท่ีซับซ้อนมากข้ึนได้
ท้ังน้ีจะอาศัยกระบวนการเปลี่ยนรูป (Transform) และการประยุกต์ (Application) นอกจากน้ียังเป็นเพราะว่าใช้รูปแบบ
การพัฒนาการคิดตามทัศนะของPiagetเป็นแนวทางโดยมีความเช่ือว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาการคิดของตนเอง จากการ
คิดเฉพาะด้านและจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรมไปสู่สิ่งท่ีเป็นนามธรรม(Nickerson, 1992 : 195) 

ข้อเสนอแนะการวิจัย  

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใช้พบว่า จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความ
ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในข้ันการ
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สอนและสังเกตการสอนการคิดเชิงระบบน้ันพบว่า มี 6 ข้ันตอนได้แก่ 1) กระตุ้นให้เกิดปัญหา/ให้สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา 2) ข้ันทําความเข้าใจกับปัญหาและแสวงหา ข้อมูลหรือข้ันจัดระเบียบปัญหา 3) ข้ันพัฒนาความคิด 
4) สื่อสารและปรับปรุงการคิด 5) ข้ันนําเสนอผลการคิด และ6)ข้ันประเมินกระบวนการคิด ซ่ึงในเป้าหมายของหลักสูตร
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานท่ีต้องการให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดข้ันสูงต่อไป โดยลักษณะการคิดระดับสูงเป็น
การคิดท่ีต้องมีกระบวนการ/ข้ันตอนท่ีมากและซับซ้อนข้ึนท้ังน้ีเพราะว่ากระบวนการคิดท่ีมีความสําคัญและจําเป็นมาก ซ่ึง
หากบุคคลสามารถมีกระบวนการคิดท่ีดีและท่ีผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้วจะสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น 
นําไปใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีจะทํา/ไม่ทําอะไร การริเริ่ม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือการปฏิบัติและการผลิตสิ่ง
ต่าง ๆ ดังน้ันการสอนของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระนอกจากจะให้นักเรียนเข้าใจสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชาแล้วยังต้อง
เน้นให้เกิดกระบวนการคิดควบคู่ไปกับการสอนด้วย 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงศึกษาธิการพบว่า จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกในปี 2548 ท่ีผ่านมามีผลวิเคราะห์และปริมลฑลคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบแรกของโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 30,010 แห่งพบว่า สถานศึกษากว่า 65 % หรือ2ใน 3 เฉลี่ยแล้วมากกว่า 
20,000 แห่งมีแนวโน้มไม่ได้มาตรฐานข้ันต่ําและเข้าข้ันวิกฤติมากกว่า 15,000 แห่งท่ัวประเทศ สมควรต้องการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน โดยท้ังหมดเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กในต่างจังหวัด มักถูกทอดท้ิงและไม่ค่อยได้รับโอกาสทางการศึกษาทุก ๆ 
ด้าน ซ่ึงผลประเมินในครั้งน้ีพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตรต่ํา ขาดการคิดอย่างเป็นระบบ ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ขาดนิสัยการใฝ่เรียนใฝ่รู้ การสอนเสริมก็ไม่มีสิทธิภาพแม้ว่าบางโรงเรียน นักเรียนมีแนวโน้มจะมีความสุขดีแต่
กลับไม่เป็นเด็กเก่งเท่าท่ีควรควรมีระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเป็น วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและ
ควรพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เน่ืองจากการใช้หลักแนวคิดว่านักเรียนสามารถพัฒนาได้ถ้ามีแรงจูงใจ ให้ตระหนักถึง
เป้าหมายอนาคต รวมท้ังการให้เห็นตัวแบบจริง ในปัจจุบันควรยอมรับว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องการเรียน การอ่าน การเขียน 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรมีสถานศึกษาต้นแบบในการสอนกระบวนการคิดและมีวิธีการวัดการวัดการคิดท่ีแบบอย่างให้แก่
สถานศึกษาท่ีมีปัญหาในการสอนกระบวนการคิด ซ่ึงอาจจะใช้รูปแบบการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)จําแนกเป็นช่วง
ช้ันในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของจังหวัด เป็นต้น อีกท้ังมีการวิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลการประเมินด้านการพัฒนาการ
สอนกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    1) ควรมีการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจําแนกเขตของภูมิภาค และขนาดของโรงเรียน 
    2) ควรมีการสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนๆเช่น ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน และกลุ่มสังคม
ศึกษา 
    3) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือวัดหรือแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐาน 
    4) ควรมีการสร้างชุดฝึกอบรมเก่ียวกับกิจกรรมการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและความสามารถในทักษะการคิด 
ข้ันพ้ืนฐานด้วยการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  

A Study on Science  Achievement and  Ability in  Basic Thinking Skills by  
Using  problem-based learning and  K–W–L learning  Technique 

สมยศ  ศรีคงรักษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิค 
เรียนรู้แบบ K–W–L และเพ่ือศึกษาความสามารถในทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เทคนิค
การเรียนรู้แบบ K–W–L ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเน่ือง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  

ชุดท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน กิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ใช้ใน
กิจกรรมการสอน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยในแผนการสอนจะประกอบด้วย 1) สถานการณ์ของปัญหา  2) 
แนวคิด 3) วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  5 ข้ันตอน ตาม
แนวความคิดของ Oon – Seng Tan (2003) แต่ละข้ันตอนประกอบด้วย บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน ชุดท่ี 2 
เครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรม เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L กิจกรรมเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ใช้ในกิจกรรมการสอน 
เรื่อง ระบบนิเวศ เป็นเทคนิคการ เรียนรู้แบบ K-W-L 3 ข้ันตอน ดําเนินการตามแนวคิดของ Oga I Koroleva สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)    

 ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K–W–L ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.80 และ 3.39 ตามลําดับและ
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.93 และ 3.37 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 แสดงว่าการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ทําให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนก่อนการทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ยและความเบ่ียงเบน มาตรฐานเท่ากับ 14.71 และ 4.63 ตามลําดับและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.51 และ 3.76 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกัน แสดงว่าการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนทําให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 3) คะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 12.42 และ 5.13 ตามลําดับและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
17.33 และ 3.96 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง 
พบว่า มีความแตกต่างกันแสดงว่าการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L และการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนทํา ให้มี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
คําสําคัญ: การใช้ปัญหาเป็นฐาน, เทคนิค K–W–L, ทักษะการคิด 
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Abstract 
This research aimed to study students' achievement from problem-based learning and K – W – 

L learning techniques and to study the ability of basic thinking skills through problem-based learning.  
 The research population is undergraduate students. Industrial Technology Program (Continuing) 
Industrial Technology Program Academic Year 2019, 30 people. The tools used for data collection are 2 
sets 1 . A tool used in activities that use problems as a base for teaching. Problem-based activities in 
teaching Used in teaching activities on the country's environmental problems. The lesson plans include 
1) problem situations 2) concepts 3) learning objectives 4) teaching activities. This is a 5-step teaching 
activity based on the concept of Oon - Seng Tan (2003). The role of the learner Instructor role 2. Tools 
for activities Learning Techniques K – W – L activity.  The K – W – L learning technique is used in 
ecological teaching activities as a 3-step K-W-L learning technique based on the concept of Oga I 
Koroleva. The data analyzed were frequency, percentage, mean, standard deviation. And t-test 

 The research results were found that 1 )  the achievement score of the experimental group 
,Basic Science using the K – W – L learning technique, before the experiment had mean scores and 
standard deviation of 1 2 .8 0  and 3 .3 9 , respectively. The standard deviation was 1 8 .9 3  and 3 .3 7 , 
respectively.  
 The pre-test and post-test mean scores of the experimental groups were found to be 
statistically significant at the .05 level. It shows that using the K – W – L learning technique increases 
the achievement score. 2) The achievement score of the experimental group Study basic science class 
Using problem as a base for teaching before experiment There are mean scores and deviations. The 
standards were 14.71 and 4.63, respectively, and after the experiment had a mean score. The standard 
deviation was 18.51 and 3.76, respectively. The pre-test and post-test mean scores of the experimental 
groups were found to be different. It showed that using the problem as a teaching base resulted in 
higher learning achievement score. 3 )  Basic thinking skill score before experiment. Mean scores and 
standard deviation were 12.42 and 5.13, respectively. 

The mean and standard deviation were 17 .33  and 3 .9 6 , respectively. When comparing the  
pre-test and post-experiment mean scores of the experimental groups, there were differences. It shows 
that the use of the K – W – L learning technique and the use of problem-based teaching results in 
higher academic achievement scores. 
Keywords: problem-based learning, K – W – L learning techniques, basic thinking skills 
 
บทนํา 

 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ทําให้วิถีชีวิตของมนุษย์มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี
สําหรับค้นหา และแปรรูปทรัพยากรนานาชนิดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการดํารงชีวิต    
(ชนาทิป พรกุล, 2554 : 8 -12) ความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับมนุษย์ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์     
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็น
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สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) 
  เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L เป็นเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี 2545 เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L พัฒนาข้ึนโดย Dr. Oga I 
Koroleva ในปี 1986 เพ่ือนํามาใช้ในช้ันเรียน ซ่ึงจัดว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้อีกแบบหน่ึงท่ีเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ทําให้ผู้เรียนเกิดความคงทนทางการเรียนท่ียาวนานมากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ ท่ีมีผู้สอน
เป็นผู้นําในช้ันเรียน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใช้ได้ผลดี สามารถ ใช้ได้ท้ังผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซ่ึงเทคนิคการเรียนรู้น้ันจะเป็นแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (What 
I already know/ what I want to know/ what I have learned) ท่ี เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ีข้ันตอนท่ี 1 ข้ันรู้อะไร 
(What I Know : K) โดยผู้สอนจะต้องตั้งประเด็น หรือหัวข้อท่ีจะเรียนให้ผู้เรียนทราบ หลังจากน้ันให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิด
ว่าตนเองมีความรู้เก่ียวกับประเด็น หรือหัวข้อท่ีจะเรียน แล้วให้แต่ละคนเขียนสาระต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้ว ข้ันตอน
ท่ี 2 ข้ันต้องการเรียน (What I Want to know : W) หลังจากท่ีผู้เรียนบันทึกสาระต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วเก่ียวกับ
หัวข้อท่ีผู้สอนตั้งไว้แล้ว ต่อจากน้ันผู้สอนให้ผู้เรียนบันทึกถึงความต้องการ จะเรียนรู้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะบันทึกเป็น
หัวข้อย่อย ๆ ก็ได้ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่ม  สามารถให้กลุ่มช่วยกันคิดว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพ่ิมเติม ในหัวข้อท่ีผู้สอนกําหนดไว้
หลังจากน้ันจะมีการจัดการเรียนรู้ ตามปกติ ซ่ึงอาจให้ผู้สอนเป็นผู้นําช้ันเรียน หรือปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนแต่เพียง
ลําพังจากสื่อต่าง ๆ ท่ีผู้สอนจัดไว้ให้ หรืออาจจะให้ผู้เรียนออกไปค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับหัวข้อย่อย ๆ ท่ีผู้เรียนบันทึกไว้ 
ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันเรียนรู้แล้ว (What I have Learned : L ) ในข้ันสุดท้ายน้ี จะให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้
ลงในกระดาษ หลังจากบันทึกแล้วให้ ผู้เรียนช่วยกันสรุปว่าสิ่งท่ีผู้เรียนรู้แล้ว (K) สิ่งท่ีผู้เรียนต้องการเรียน (W) และสิ่งท่ี
ผู้เรียนเรียนรู้แลว้ (L) มี ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และสรุปผลความรูท่ี้ได ้บางครั้งข้ันตอนน้ีผู้เรียนอาจได้คําตอบจาก
ท่ีตนเอง ตั้งไว้ในข้ันตอนท่ี 2 หรืออาจได้ความรู้ใหม่ข้ึน (David และคณะ ,1998) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจสําคัญในการผลิตนักศึกษาให้มี
คุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปได้ในการผลิต นักศึกษาวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 
2515  เป็นต้นมา เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้
ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบเดิม ลดการสอน
แบบบรรยายและให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็น ผู้ช้ีแนะ ใช้รูปแบบการสอนแบบก้าวหน้า โดยเน้นว่านักศึกษาจะทําอะไรได้ 
ไม่ใช่ว่านักศึกษาต้องทําอะไร พยายามให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล เน้นการคิดข้ันพ้ืน 
ปัญหาให้ได้  

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน และเทคนิคเรียนรู้แบบ K–W–L  
ท่ีนักการศึกษาออกแบบไว้เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม เพ่ือหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผลสัมฤทธ์ิในผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพอันจะนําไปสู่การตอบสนองความต้องการของสังคม และ
ประเทศชาติ ต่อไป 

 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
66 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาจากการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิค เรียนรู้แบบ K–W–L 
2. เพ่ือศึกษาความสามารถในทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เทคนิคการเรยีนรู้แบบ 

K–W–L 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยท่ีใช้รูปแบบท่ีมีการทดสอบก่อน และการทดสอบ One group pretest - posttest 
design โดยมรีูปแบบดังน้ี 
 

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนทดลอง การสอน หลังทดลอง 
R O1 X1 O2 
R O1 X2 O2 

    
 เมื่อ R คือ กลุ่มตัวอย่าง 
  O1 คือ การวัดก่อนการทดลอง 
  O2 คือ การวัดหลังการทดลอง 
  X1 คือ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน  

X2 คือ การใช้เทคนิคการสอนแบบ K–W–L  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) แขนงวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ชุด คือ 
 ชุดท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน กิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ใช้ใน
กิจกรรมการสอน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยในแผนการสอนจะประกอบด้วย 1) สถานการณ์ของปัญหา      
2) แนวคิด 3) วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  5 ข้ันตอน 
ตามแนวความคิดของ Oon – Seng Tan (2003) แต่ละข้ันตอนประกอบด้วย บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน ดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันเผชิญกับปัญหา (Meeting the Problem) ข้ันตอนน้ีผู้เรียนจะสร้างปัญหา จากสถานการณ์ท่ีผู้สอน
กําหนดให้  ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการคิดข้อปัญหา ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาและการเรียนรู้ 
(Problem Analysis and Learning Issues) เป็นข้ันตอนท่ีมีการโน้มน้าวให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ใช้ความรู้
เดิม และ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ิมเติม ในข้ันน้ีผู้เรียนต้องกําหนดประเด็นการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะ 
นําไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลมาทดสอบสมมติฐาน ข้ันตอนท่ี 3 การระดมสมองเพ่ืออธิบายประเด็นปัญหา (Discovery and 
Reporting) ในข้ันน้ี ผู้เรียนจะทํางานเป็นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลท่ีสืบค้นได้มาอภิปรายในกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปความรู้ท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูล และสรุปเป็นความรู้ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม โดยผู้สอนตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการนําเสนอข้อมูลและการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
(Solution, Presentation and Reflection) ในข้ันน้ีเป็นการนําเสนอความรู้และผลงานท่ีรวบรวมและสังเคราะห์ได้จาก
กลุ่ม ต่อสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ในช้ันเรียน ซ่ึงผู้สอนให้ผู้เรียนนําเสนอด้วยวาจา ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันบูรณาการและการประเมินผล 
(Overview Integration and Evaluation) ในข้ันน้ีผู้เรียนจะได้บูรณาการความรู้ของแต่ละกลุ่มท่ีนําเสนอ เพ่ือประเมิน
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และสรุปตัดสินใจ เลือกแนวทางของคําตอบ หรือการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดในการจัดบริบทของการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนน้ัน  
  ชุดท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรม เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L กิจกรรมเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ใช้ใน
กิจกรรมการสอน เรื่อง ระบบนิเวศ เป็นเทคนิคการ เรียนรู้แบบ K-W-L 3 ข้ันตอน ดําเนินการตามแนวคิดของ  
Oga I Koroleva ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันรู้ = K (Know) ข้ันตอนน้ีผู้สอนจะต้องตั้งประเด็น หรือ
หัวข้อให้ผู้เรียนทุกคนทราบ หลังจากน้ันจึงให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดในเวลาท่ีกําหนด แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคน ได้เขียนสาระ
ต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วเก่ียวกับประเด็นท่ีผู้สอนตั้งไว้ในกระดาษท่ีผู้สอนแจกให้ โดยบันทึกไว้ใน กระดาษช่อง K 
ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันต้องการเรียนรู้ = W (Want) ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนท่ีหลังจากผู้เรียน บันทึกข้ันตอนท่ี 1 เสร็จแล้ว ผู้สอนจะ
ให้ผู้เรียนบันทึกถึงความต้องการท่ีเก่ียวกับสาระหรือข้อมูลต่าง ๆ ท่ี ผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้เพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะ
บันทึกเป็นหัวข้อย่อย ๆ โดยบันทึกไว้ในกระดาษช่อง W ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันเรียนรู้แล้ว = L (Learned) ในข้ันสุดท้ายน้ี จะให้
ผู้เรียนบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว ลงในกระดาษช่องทางขวามือท่ีเหลือ และให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปว่า สิ่งท่ี     
ผู้เรียนรู้แล้ว (K) สิ่งท่ีผู้เรียนต้องการเรียน (W) และสิ่งท่ีผู้เรียนเรียนรูแ้ล้ว (L) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และสรุปผล
ความรู้ท่ีได้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 1) เรื่องปัญหาสิ่ง แวดล้อมภายในประเทศ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 2) เรื่อง ระบบนิเวศเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 3) แบบวัดความสมารถในการคิดข้ันพ้ืนฐาน เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 32 ข้อ 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1. วัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (Pretest) กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตชีวิตและสังคม จํานวน 2 ชุด และแบบทดสอบวัดความ สมารถในการคิดข้ัน
พ้ืนฐาน จํานวน 1 ชุด ดังน้ี ชุดท่ี 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ ชุดท่ี 2 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ ชุดท่ี 3 แบบทดสอบวัดความสมารถในการคิดข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ทําการทดลองโดยปฏิบัติดังน้ี 1) กิจกรรมเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ใช้ในกิจกรรมการสอนบทท่ี 6 เป็น
เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L 3 ข้ันตอน 2) กิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน โดยใช้ข้ันตอน 5 ข้ันตอน ใช้ในกิจกรรม
การ สอนเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละบทเรียน ผู้วิจัยทําการวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน (Posttest) กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ 
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดข้ัน
พ้ืนฐาน ชุดเดิม 
  3. ตรวจผลการทดสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความ สามารถในการคิดข้ัน
พ้ืนฐาน แล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และแปลผล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสมารถ
ในการคิดข้ันพ้ืนฐาน ของนักศึกษากลุ่มทดลอง ดังน้ี 
  1. วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพ ชีวิตและสังคม เรื่อง 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ และเรื่องระบบนิเวศ ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ พ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้ SPSS for WINDOWS 
 2. วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของกลุ่มทดลองภายหลังการเรียนโดยใช้ t – test ทดสอบโดยใช้
โปรแกรม SPSS for WINDOWS 
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  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติพ้ืนฐาน  
    1.  ค่าความถ่ี (f )  
  2.  ค่าร้อยละ (%) 
    3.  ค่าเฉลี่ย (  )  
  4.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   การทดสอบค่าที (t-test)   
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและความสามารถใน
ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานด้วยการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–
L ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.80 และ 3.39 ตามลําดับและหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.93 และ 3.37 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ05  

 2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
สอนก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบน มาตรฐานเท่ากับ 14.71 และ 4.63 ตามลําดับและหลังการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.51 และ 3.76 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกัน  

 3. คะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 12.42 และ 5.13 ตามลําดับและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.33 และ 
3.96 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความ
แตกต่างกัน  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและความสามารถ
ในทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานด้วยการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L มีประเด็นสําคัญท่ี
สมควรนํามาอภิปราย ดังน้ี  

 1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–
W–L ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.80 และ 3.39 ตามลําดับและหลังการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.93 และ 3.37 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 แสดง
ว่าการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ทําให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจาก เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
K-W-L เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงจัดว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้อีกแบบหน่ึงท่ี
เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู ้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ทําให้ผู้เรียนเกิดความคงทนทางการเรียนท่ียาวนานมากกว่าการเรียน
การสอนแบบปกติ ท่ีมีผู้สอนเป็นผู้นําในช้ันเรียนรวมท้ังเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีใช้ได้ผลดี สามารถใช้ได้
ท้ังผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซ่ึงเทคนิคการเรียนรู้น้ันจะเป็นแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ผ่าน
ตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (What I already know/ what I want to know/ what I have learned) ท่ีเน้นการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร 
(วิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร, 2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จากการเรียนโดยใช้เทคนิค 
เค ดับเบิลยู แอล พลัส กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส     
มีความสามารถในการคิดข้ันพ้ืนฐานอยู่ในข้ันท่ี 3 และ 4 โดยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ความสามารถในการคิดข้ันพ้ืนฐาน
อยู่ในข้ันท่ี 3 คือ มีความสามารถในการประเมินและสรุปเหตุการณ์แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 - 5 ความสามารถในการคิด
ข้ันพ้ืนฐานอยู่ในข้ันท่ี 4 คือมี ความสามารถในการประยุกต์และนําไปใช้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญาลักษณ์ สังข์
แก้ว (ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว, 2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสรุปความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ประจวบวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 83 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายและจับสลาก 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จํานวน 43 คน สอนโดยวิธี KWL Plus และ กลุ่มควบคุม 1 ห้อง จํานวน 40 คน สอนโดยวิธีสอน
แบบปกติ ใช้เวลาในการทดลองรวมการทดสอบก่อน และหลังเรียน ท้ังสิ้น 10 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีKWL Plus แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิการเขียนสรุปความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยวิธี KWL Plus การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันและแบบกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสรุปความของนักเรียนท่ีสอนโดยวิธี KWL Plus สูง
กว่านักเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเขียนสรุปความของ
นักเรียนท่ีสอนโดยวิธu KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี .05 3) ความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีต่อการสอนโดยวิธี KWL Plus อยู่ในระดับมาก 

 2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
สอนก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบน มาตรฐานเท่ากับ 14.71 และ 4.63 ตามลําดับและหลังการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.51 และ 3.76 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกัน แสดงว่าการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน
ทําให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนท้ังน้ีเน่ืองจากวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เป็นการปรับการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยมีกรอบแนวคิดท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนเรียนรู้
จากตํารา หรือ การบรรยายเพียงอย่างเดียว นอกจากน้ีผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้ร่วมกัน เพ่ือค้นหาคําตอบ บูรณาการความรู้
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ลงมือทํากิจกรรม และรับผิดชอบตนเอง ซ่ึงจะทําให้ เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ และมีความ
สนุกสนานท่ีโรงเรียนมากข้ึน (Dilisle,1997 อ้างในสุธี, 2555 : 135) ลักษณะการสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
สอนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ คือ สถานการณ์ปัญหา บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน และ
การวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจับของ  สุธี  พรรณหาญ (สุธี  พรรณหาญ, 2555 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการ
ใช้ปัญหาเป็นหลักในการสอน เรื่อง ไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) วิธีสอนโดยการใช้
ปัญหาเป็นหลัก เรื่องไฟฟ้าท่ี ใช้มี 7 ข้ันตอน คือ ข้ันนิยามปัญหา ข้ันวางแผน ข้ันสืบเสาะ ข้ันอธิบาย ข้ันนําเสนอ ข้ันขยาย
ความรู้ และ ข้ันสรุป 2) ผลของวิธีสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นหลักทําให้นักศึกษา มีกระบวนการเรียนรู้แต่ละข้ันตอนอยู่ใน 
ระดับดี มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับสูง 3) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และลักษณะการเรียนรู้ ด้วยการนํา
ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) นักศึกษามีเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และงานวิจัยของพัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ (พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์, 2560 : บทคัดย่อ) 
ได้ทําการศึกษาผลของกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของผู้เรียนช่วงช้ัน
ท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน จากการทํากิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.59 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคะแนน
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เฉลี่ยอยู่ในระดับท่ีมีพฤติกรรม การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัอยู่ในระดับดีมาก และมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาสาระ การจัด
กิจกรรมการ เรียนการสอนว่าได้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ 
ในระดับท่ีมาก รวมคิดเป็นร้อยละ 92.38 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ากิจกรรมน้ีได้ใช้ความคิดใน กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํางานเป็นหมู่คณะและเป็นรายบุคคล ผู้เรียนได้ทํา กิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถและ  
ผู้ดําเนินกิจกรรมสามารถดําเนินกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Valle และคณะ (Valle R,1999 
: 1124) ได้ศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการใช้ ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กลุ่ม 1996 และ 1997 มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่านักศึกษากลุ่ม 1995 ในส่วนของวิชาจิต
เวชศาสตร์ (p=0.001) และกลุ่ม 1997 ทํา คะแนนได้มากกว่ากลุ่ม 1995 และ 1996 ในส่วนของเวชศาสตร์ปูองกันและ
อนามัยชุมชน (p=0.001) ไม่ปรากฏความแตกต่างในหลักสูตรอ่ืน ๆ รวมท้ังคะแนนการใช้เหตุผลทางคลินิก ตลอดจน
คะแนนรวม คําถามแบบปรนัยให้เลือกและสัดส่วนของนักศึกษาท่ีมีสัมฤทธิผลทางการเรียน  

 3. คะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 12.42 และ 5.13 ตามลําดับและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.33 และ 
3.96 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า มีความ
แตกต่างกัน แสดงว่าการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้สอนได้นําเทคนิคการคิดมากระตุ้นโดยให้ผู้เรียน
ได้คิดมีข้ันตอ วิเคราะห์ว่าอะไรคืออะไรข้ันน้ีผู้เรียนต้องรวบรวมปัญหาหารข้อมูลพร้อมสาเหตุของปัญหาจากการคิด       
การถาม การอ่าน หรือการพิจารณาจากข้อเท็จจริงน้ัน ๆ กําหนดทางเลือก เมื่อหาสาเหตุของปัญหาน้ันได้แล้ว ผู้เรียนต้อง
หาทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหา โดย พิจารณาจากความเป็นไปได้และข้อจํากัดต่าง ๆ ทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหาน้ันไม่จําเป็นต้องมี
ทางเลือกเดียว อาจมีหลายทางเลือกก็ได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการพิจารณาทางเลือกท่ีใช้แก้ปัญหาน้ันโดยมีเกณฑ์
ในการตัดสินใจท่ีสําคัญ คือผลดีผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากทางเลือกน้ันท้ังท่ีเกิดข้ึนในด้านส่วนตัวและสังคมส่วนรวมตัดสินใจเพ่ือ
พิจารณาเลือกอย่างรอบคอบในข้ันตอนท่ี 3 แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือก ท่ีคิดว่าดีท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
ลัมพ์คิน (Lumpkin,1990: 3694 - A) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและความ
คงทนในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 5 และ 6 ผลการวิจัยพบว่าเมื่อได้สอนทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานแล้ว
นักเรียนระดับ 5 และ 6 มีความสามารถด้านการคิดข้ันพ้ืนฐานไม่ แตกต่างกัน นักเรียนระดับ 5 ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความคงทนใน เน้ือหาวิชาสังคมศึกษาไม่แตกต่างกันสําหรับนักเรียนระดับ 6 ท่ีเป็นกลุ่ม
ทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม งานวิจัยของอาร์ม  
โพธิพัฒน์  (อาร์ม  โพธิพัฒน์, 2560 :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
คิดข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ เขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโน
มติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และความสามารถในการคิดข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และงานวิจัยของจุฬารัตน์ ต่อหิรัญพฤกษ์ จุฬารัตน์ ต่อหิรัญพฤกษ์, 2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ ความสามารถในการคิดข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณา การและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัย พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการและนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1.  ควรวิจัยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ในวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 2.  ควรมีการวัดเจตคติของผูเ้รียนท่ีใช้วิธีสอนเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L และใช้ปัญหาเป็น ฐานในการสอน 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครู  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
The Development of Learner Centered Instructional Activity to Promote 

Life Long Learner Potential and Learning Community for Student Teacher 
of Surindra Rajabhat University 
บุญเลี้ยง ทุมทอง, สุภนิช เครือแก้ว, สุพัตรา คําสุข 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร ์
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพ
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตกับการสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และทราบผลการปฏิบัติจากจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาครูท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จํานวน 100 คน โดย
การสุ่มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

       1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี 5 ข้ันตอน โดยผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนปรากฏดังน้ี 

   1.1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาท่ีเรียนได้ร้อยละ 76.34 โดยคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดได้ร้อยละ 76.60 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาท่ีเรียนสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 76.34 และนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ท่ีกําหนด คิดเป็นร้อยละ 95.42 

   1.2 นักศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมในระดับมาก 
    1.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพบว่า ศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้

ตลอดชีวิตของนักศึกษาครูโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.83, SD = 0.75) 
    1.4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาครูมีผลการพัฒนา

สังคมแห่งการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.03, SD = 0.69) 
       2. แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนมีดังน้ี 
   2.1 การจัดการเรียนการสอนควรเริ่มจากการประเมินความจําเป็นเพ่ือกําหนดเป้าหมายการเรียน 
   2.2 การจัดการเรียนการสอนควรระบุเน้ือหาและการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะต้องกระทําพร้อมๆกัน 

คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอน, ผู้เรียนเป็นสําคัญ, เรียนรู้ตลอดชีวิต, สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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Abstract 

The purpose of this research were :  1) to develop a learner-centered instructional activity to 
enhance the lifelong learners and the learning community of students teachers and 2) to investigate 
the operational results from the learner-centered instructional activity.  The sample group was 100 
student teachers who enrolled in the second of academic year 2019, multi stage random sampling. The 
instrument were tests, questionnaires and interview forms.  The data were analyzed by using 
percentage, mean, and standard deviation. The research results are as follows. 

1. The result of the development of the learner-centered instructional activity developed with 5 
steps. The experimental results of the teaching and learning activities are as follows. 

1.1 The average achievement scores of 76.34% were obtained, with the highest average score of 
76.60%. Students have higher learning achievement. Accounting for 76.34 percent and students passing 
the specified criteria accounting for 95.42 percent. 

  1.2 Students have an opinion on the form of organizing instructional activities at a high level. 
  1.3 The results of the analysis of the potential of being a lifelong learner of the students found 

that the overall potential of being a lifelong learner of students, teachers is at a high level. 
  1.4 The results of the analysis of the student's social development found that the students 

have the average results of the development of learning community at a high level. 
Keywords: Instructional, Learners centered, Lifelong Learning, Learning Community. 
 

บทนํา 

การพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจําเป็นต้องมีการศึกษาเก่ียวกับลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังใน
ด้านลักษณะโครงสรา้ง ตัวบ่งช้ี และการประเมิน ตลอดจนปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็น
การเรียนรู้เก่ียวกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาให้มีศักยภาพการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นลักษณะสําคัญประการหน่ึงของบุคคลในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังท่ี ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ
สร้อยสน สกลรักษ์(2548: 12) กล่าวว่า การศึกษาเก่ียวกับนักศึกษา โดยท่ัวไปมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นผู้รู้เก่ียวกับนักศึกษา 
เพ่ือจัดบริการให้แก่นักศึกษา และเพ่ือเป็นผู้สอนท่ีดี (พรชุลี อาชวอํารุง, 2543 : 194) นอกจากน้ี การ์ดเนอร์ และ แวน เดอ 
เวียร์(Gardner & Van, der Veer, 1997: 4-5, 10) ยังได้กล่าวถึง การศึกษาวิจัยกับนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในระดับปริญญา
ตรีว่าเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้เข้าใจคุณภาพของผลลัพธ์ในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 
เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีใกล้จะสําเร็จการศึกษา เป็นผู้ท่ีจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นบัณฑิต เป็นศิษย์เก่าและยังเป็นผู้ต้องถูกประเมิน 
โดยผู้จ้างงานบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเป็นผลสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาท่ีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาได้อีกด้วย 
 ปัญหาสําคัญประการหน่ึงของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ท่ีเกิดในระบบการศึกษาไทยท่ีผ่านมาคือ ขาด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีดี สภาพการเรียนการสอนโดยท่ัวไปตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาโดยเอาวิชา
เป็นตัวตั้ง ครูเป็นคนถ่ายทอดเน้ือหา ซ่ึงการเรียนการสอนท่ีเน้นการถ่ายทอดและการท่องจําเน้ือหาวิชาดงักล่าวก่อให้เกิดผล
เสียหายหลายประการดังเช่น ผู้เรียนคิดไม่เป็น ทําไม่เป็น และสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืนและสิ่งแวดล้อมไม่เป็น ทําให้การ
เรียนรู้ไม่เป็น ไม่เป็นบุคคลเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองได้ตลอดชีวิตเพราะรายวิชาท่ีเรียนในปัจจุบันยังขาดกิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตกับการสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาให้การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุดและการจัด
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กระบวนการเรียนรู้ส่วนหน่ึงให้ดําเนินการดังน้ีคือ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทํา
ได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
 ดังน้ันโครงการวิจัยครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาทักษะของนักศึกษาครูให้มีความพร้อมต่อยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
เทคโนโลยีการสื่อสาร มีบทบาทอย่างสูงต่อการเสพข้อมูล ของประชากรโลกความพร้อมของครูท่ีจะต้องวิจัยพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ําเสมอต่อเน่ืองเป็นทักษะท่ีมีความจําเป็น และต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัย ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การแสวงหาและสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยสง่ผลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพและ
เป็นการตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาท่ีเรียนในวิชาบังคับเลือกครูต้องการ
ค้นหากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเห็นว่าเป็นสิ่งจําเป็น โดยคิดว่าทักษะเหล่าน้ีจะติดตัวได้อย่างไร 
บัณฑิตท่ีจบจะต้องสามารถใช้ทักษะน้ีด้วยตนเองได้อย่างไร เป็นโจทย์ท่ีนักวิจัยจะใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี และเพ่ือให้ทราบ
ผลการปฏิบัติจากการจัดกิจกรรมและนํารูปแบบของกิจกรรมมาปรับปรุงเพ่ือจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
พัฒนาการสอนได้ดียิ่งข้ึน และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
อันเป็นการสนองต่อการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต
กับการสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
 2. เพ่ือทราบผลการปฏิบัติของนักศึกษาจากจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 
วิธีดําเนินโครงการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร คือ นักศึกษาครูในระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 และมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาครูในระดับปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน กลุ่มวิชาวิชาชีพครู
บังคับตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 โดยการสุ่มหลายข้ันตอน
(Multi stage random sampling) จํานวน 100 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  1. เครื่องมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งน้ี ได้แก่  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญต่อการส่งเสรมิศักยภาพการเป็นผู้เรียนรูต้ลอดชีวิตและการพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรูข้องนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์
ท่ีคณะผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 

  2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ(Multiple Choice) 5 
ตัวเลือกจํานวน 20 ข้อ มีระดับความยากง่ายระหว่าง 0.32 – 0.75 ค่าอํานาจจําแนก 0.34 – 0.76 และค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.78 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน เป็นลักษณะ
แบบสอบถามแบบ Likert Scale ชนิด 5 ตัวเลือกจํานวน 26 ข้อ แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษาปริญญาตรี ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86-0.94 แบบสอบถามการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา จํานวน 
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34ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะต่อการจัด
กิจกรรมวิชาการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ 

รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง(Quasi-Experimental Research)เ โดยมีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2562 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยสอนในรายวิชาครูบังคับ โดยคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการ

ตามลําดับดังน้ี 
  (1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของวิชา การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ 

  (2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์(มคอ. 3) 
  (3) ผลิตแหล่งการเรียนรู้ตามหลักการและองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาครูท่ีพัฒนาข้ึน 
 2. ทําการทดลองจัดการเรียนการสอนซ่ึงใช้เน้ือหาตามเอกสารประมวลการสอนและแนวการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของนักศึกษาครูท่ีพัฒนาข้ึน 
 3. ในระหว่างสัปดาห์ท่ี 14-15 ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบย่อยจํานวน 2 ครั้ง หลังจากน้ันได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือถาม

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเรียนการสอนกับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ท้ังหมดจํานวน 100 คน  
 4. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในสัปดาห์ท่ี 16 ผู้ วิจัยได้ทําการทดสอบหลังเรียนอีกครั้งกับนักศึกษาครูท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 100 คน โดยใช้แบบทดสอบหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นชุดเดียวกับชุดท่ี 

ทดสอบก่อนเรียน และให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 5. ตรวจให้คะแนนแล้วนําไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือสรุปผลการพัฒนากิจกรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คะแนนการทดสอบ การสอบถามและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis)  
 

ผลการวิจัย 

1. ผลปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครูท่ีพัฒนาข้ึนมี 5 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันปฐมนิเทศ 
2) ข้ันทําความเข้าใจ 3) ข้ันสร้างความคิดแนวใหม่ 4) ข้ันนําแนวความคิดไปใช้ และ5) ข้ันทบทวนความรู้ โดยผลจากการใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนปรากฏดังน้ี 

  1.1 ผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาท่ีเรียนได้ร้อยละ 76.34(คะแนนเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้ร้อยละ 
75) โดยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดได้ร้อยละ 76.60 ดังในตาราง 1 โดยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาท่ี
เรียนสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 76.34 และยังพบว่านักศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด คิดเป็นร้อยละ 95.42 
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ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนในแต่ละห้องเรียน 

ท่ีมาของคะแนน 
ร้อยละท่ี
ได้ตํ่าสุด 

ร้อยละท่ี
ได้สูงสุด X  S.D. 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ผ่านเกณฑ์ 

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของท่ีต้ังไว้ 

การทดสอบกับกลุ่มท่ีเรียน
ห้องท่ี 1(25 คน) 

19.39 66.31 14.21 4.10 75.34 

ตั้งแต่ร้อยละ 
75 ข้ึนไป 

การทดสอบกับกลุ่มท่ีเรียน
ห้องท่ี 2(25 คน) 

17.46 69.21 17.57 4.61 76.35 

การทดสอบกับกลุ่มท่ีเรียน
ห้องท่ี 3(25 คน) 

16.89 59.21 15.45 3.27 78.25 

การทดสอบกับกลุ่มท่ีเรียน
ห้องท่ี 4(25 คน) 

24.10/ 
17.35* 

50.10 17.59 6.34 80.76/89* 

รวมผลสัมฤทธิ์รายวิชา 28.67 78.60 76.34 3.81 95.42 

  *เป็นคะแนนสอบซ่อม 

  1.2 นักศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาลําดับท่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ 1)ผู้สอนมีบุคลิกภาพท่ีดีและวางตัวเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน            
2)ผู้สอนมีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อนักศึกษา และ3)ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และมี
จรรยาบรรณของความเป็นครู 

2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพบว่า ศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษาครูโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาเป็นรายด้าน
โดยเรียงมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านทักษะการเรียนรู้( X =3.92) ด้านการดําเนินภารกิจต่างๆด้วยการพ่ึงตนเอง           
( X =3.87) และด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล( X =3.82) โดยเรียงแต่ละรายการมากท่ีสุดของแต่ละด้านใน 3 อันดับแรก
คือ เมื่อนักศึกษาไปฝึกงานหรือศึกษาดูงานจะสังเกตสิ่งต่างๆนอกเหนือจากท่ีวิทยากรแนะนํา( X =4.33) ดําเนินตามแผน
หรือข้ันตอนท่ีได้กําหนดไว้จนบรรลุจุดมุ่งหมาย( X =3.98) และตั้งคําถามได้มีสาระตรงกับความอยากรู้ของตนเองและ
เพ่ือนร่วมช้ันเรียน( X =4.17)  
 3. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาครูมีผลการพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายด้าน
โดยเรียงมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านการหาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม( X =4.19) ด้านการวิเคราะห์สภาพการ
ดําเนินงาน( X =4.05) และด้านการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน( X =4.04) โดยเรียงแต่ละรายการมากท่ีสุดของ
แต่ละด้านใน 3 อันดับแรกคือ นักศึกษาให้ร่วมมือในการทํางานของกลุ่มอย่างเต็มท่ี( X =4.55) นักศึกษามีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ทํางานในส่วนของตนให้ดี สําเร็จลุล่วงตรงเวลา( X =4.36) และนักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้( X =4.47) 

4. แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครูมีดังน้ี 
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  4.1 การจัดการเรียนการสอนควรเริ่มจากการประเมินความจําเป็นเพ่ือกําหนดเป้าหมายการเรียน ซ่ึงในข้ันตอน
แรกควรเน้นและให้ความสําคัญกับการประเมินความจําเป็นก่อนท่ีจะเริ่มกระบวนการออกแบบการสอน ข้ันตอนท่ีสองควร
เป็นกระบวนการท่ีกระทําคู่ขนานกันระหว่างการปฏิบัติการวิเคราะห์การสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียน 

  4.2 การจัดการเรียนการสอนควรมีการระบุเน้ือหาและการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะต้องกระทําพร้อมๆกัน 
หลังจากน้ันควรออกแบบการเรียนร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมข้ึนพร้อมกัน 4 กิจกรรมคือ 1)
การกําหนดยุทธศาสตร์การสอน 2)การจัดกลุ่มผู้เรียน 3)การกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และ4)การร่วมประเมินผล 
การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน 

 4.3 ผู้สอนควรทําหน้าท่ีเป็นผู้ช้ีทาง แนะนํา และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศทางด้านวิชาการ แทนการทําหน้าท่ี
เป็นผู้บอก ผู้ป้อนความรู้ในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการท่ีผ่านมา โดยผู้สอนจะช่วยผู้เรียน ให้รู้จักและสามารถจัดการกับ
ข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการช้ีแนะและแนะนําจากผู้สอน เพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีการสร้างสรรค์
จากความคิดเชิงวิเคราะห์ ท่ีตกผลึกเป็นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ ดังน้ัน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการปฏิบัติจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ท่ีพัฒนาข้ึนมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ข้ันตอนคือ 1)ข้ันปฐมนิเทศ  2)ข้ันทําความเข้าใจ 3)ข้ันสร้างความคิดแนวใหม่ 4)ข้ันนํา
แนวความคิดไปใช้ และ 5)ข้ันทบทวนความรู้ ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยเป้าหมายทางอ้อมคือ 
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายสามารถเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้เอง ซ่ึงจะไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ท้ังน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Asubel(1963) ท่ีผู้วิจัย
ได้เน้นตั้งแต่ก่อนดําเนินโครงการวิจัยท่ีใช้หลักการจัดการเรียนการสอน(Advance Organizers) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย(Theory of Meaningful Learning) รวมท้ังผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรในระดับปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์มานาน โดยผลหลังจากการทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยการให้ผู้เรียนเป็นจุดสนใจ หรือเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด หรือเป็นสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงมากท่ีสุดใน
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงจะมองเห็นเป็นรูปธรรมได้จากบทบาทการแสดงออกของผู้เรียนในกิจกรรมหรือกระบวนการ
เรียนรู้ดังน้ันภาพท่ีมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนท่ีสุดจะอยู่ท่ีบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ ใช้หลักการว่าถ้าครูมีบทบาทมาก
ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้เรียนมีบทบาทน้อยกว่า และถือว่าครูเป็นสําคัญของการเรียนการสอนในทางตรงกันข้าม 
ถ้าผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มาก ผู้เรียนมีบทบาทน้อยกว่า ก็แสดงว่าผู้เรียนเป็นสําคัญของการเรียนการสอนน้ัน การ
จัดการเรียนรู้จะมีครูหรือผู้เรียนเป็นสําคัญมากน้อยเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับบทบาทระหว่างครูกับผู้เรียนว่าแตกต่างกันน้อย
เพียงใด บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนถือว่าเป็นดัชนี หรือตัวบ่งช้ีหลักของการเรียนการสอน 

2. ผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยรวมทางการเรียนรายวิชาท่ีเรียนได้ร้อยละ 76.34(คะแนนเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้ร้อยละ 75)  
โดยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดได้ร้อยละ 76.60 และนักศึกษายังพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาท่ีเรียน
สูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 76.34 และยังพบว่านักศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด คิดเป็นร้อยละ 95.42 ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผู้เรียน
สามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่กับความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีอยู่ในโครงสร้างทางสติปัญญา(Cognitive 
Structure)ของผู้ เรียนเองมาแล้ว ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce & 
Weil(2000) ท่ีกล่าวถึงหลักการสอนของ Ausubel ว่าในการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความหมายกับผู้เรียนน้ันข้ึนอยู่กับการ
จัดมโนมติหรือให้ความคิดกับผู้เรียนก่อนท่ีจะเรียน ซ่ึงมี 2 ลักษณะคือ 1)ก่อนจะมีการเรียนการสอนความรู้ใหม่จะต้อง
สํารวจความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเสียก่อนว่ามีเพียงพอท่ีจะทําความเข้าใจเรื่องท่ีเรียนใหม่หรือไม่ ถ้ายังไม่มี 
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หรือมีไม่พอจะต้องจัดเพ่ิมเติมให้ และ2) การช่วยให้ผู้เรียนจําสิ่งท่ีเรียนไปแล้วได้โดยวิธีช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความ
เหมือนและความแตกต่างของความรู้ใหม่และความรู้เดิม โดย Ausubel ได้ให้ข้อสังเกตว่าในการเรียนการสอนน้ันถ้าสอน
ความรู้ใหม่กับผู้เรียนโดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับความรู้เดิมผู้เรียนจะลืมง่าย ตรงกันข้าม ถ้าความรู้ใหม่มีความแตกต่างจาก
ความรู้เดิมจะช่วยให้จําได้นาน ดังน้ันในการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่กับความรู้
เดิม ในขณะเดียวกันจะต้องให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมได้ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดย
คํานึงถึงความเหมือนและความแตกต่างจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการจําได้ดี 

3. นักศึกษาครูมีศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีพฤติกรรมการเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตเป็นรายด้านโดยเรียงมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านทักษะการเรียนรู้( X =3.92) ด้านการดําเนินภารกิจต่างๆ
ด้วยการพ่ึงตนเอง( X =3.87) และด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล( X =3.82) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุภาพร มหา
พลตระกูล(2550 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่า นิสิตมีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ   
มศว โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของบุญเลี้ยง ทุมทองและเฉลิมชัย โสสุทธ์ิ
(2555 : บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่า ศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

4. นักศึกษาครูมีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีพฤติกรรมการพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้เป็นรายด้านโดยเรียงมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านการหาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม( X =4.19) ด้านการ
วิเคราะห์สภาพการดําเนินงาน( X =4.05) และด้านการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน( X =4.04) โดยเรียงแต่ละ
รายการมากท่ีสุดของแต่ละด้านใน 3 อันดับแรกคือ นักศึกษาให้ร่วมมือในการทํางานของกลุ่มอย่างเต็มท่ี( X =4.55) 
นักศึกษามีความมุ่งมั่นท่ีจะทํางานในส่วนของตนให้ดี สําเร็จลุล่วงตรงเวลา( X =4.36) และนักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้( X =4.47) ท้ังน้ีเน่ืองจากในกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบริหารงานจัดกิจกรรมเป็นการดําเนินการตามท่ีได้ 
กําหนดกิจกรรม/งาน/โครงการ/แผนงานเพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติ โดยคํานึงถึงหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วม หลักธรร
มาภิบาล ประโยชน์ส่วนรวมและควรลดข้อจํากัดในการบริหารการจัดการ รวมท้ังการบริหารงานจัดกิจกรรมควรให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมของแห่งน้ันๆ ด้วย นอกจากน้ียังดําเนินการตามกระบวนการกําหนดกลุ่มคนแล้ว จากน้ันให้นักศึกษา
จัดระบบการทํางานโดยการกําหนดหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ อาทิเช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการและตําแหน่ง
ต่างๆ เพ่ือการเอ้ืออํานวยและขับเคลื่อนการดาํเนินงาน รวมท้ังง่ายแก่การประสานงานและติดตามงาน โดยการสมัครใจหรอื
ลงประชามติภายในกลุ่มของนักศึกษาเอง 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย  

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ข้อเสนอแนะในการนํากิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้พบว่า จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สําหรับ
นักศึกษาครูคณะครุศาสตร์พบว่า มี 5 ข้ันตอนได้แก่ 1)ข้ันปฐมนิเทศ2)ข้ันทําความเข้าใจ3)ข้ันสร้างความคิดแนวใหม่ 4)ข้ัน
นําแนวความคิดไปใช้ และ5)ข้ันทบทวนความรู้ซ่ึงในเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีต้องการให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนเองไปสู่บัณฑิตท่ีสมบูรณ์และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนต่อในวิชาเอกของตนเองต่อไป โดยคุณลักษณะของบัณฑิตน้ัน
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะดําเนินการให้ตนเองได้พัฒนาขีดความสามารถของตนได้เต็มศักยภาพ มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุใช้ผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู้ รู้วิธีการและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีทักษะท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาตนเอง เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาอาชีพและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ต่อไป 
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   1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบว่า ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ
ต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครูในรายวิชา กลุ่ม
วิชาชีพครู(บังคับเลือก)ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษามีแนวโน้มจะมีความสุขดี แต่เน่ืองจาก
นักศึกษาขาดแรงจูงใจ ให้ตระหนักถึงเป้าหมายอนาคต รวมท้ังการให้เห็นตัวแบบจริง ในปัจจุบันควรยอมรับว่านักศึกษามี
ปัญหาเรื่องการเรียน การอ่าน โดยเฉพาะการเขียน คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อคณะครุศาสตร์ควรสร้างจิตสํานึกให้ศึกษาครู
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ืออยู่ในโลกศตวรรษท่ี 21 สร้างอาจารย์ต้นแบบในการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีวิธีการวัด
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญท่ีแบบอย่างให้แก่อาจารย์ท่ีมีปัญหาในการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ ซ่ึงอาจจะจําแนกตาม
สาขาวิชา หรือระดับคณะ เป็นต้น อีกท้ังมีการวิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลการประเมินด้านการพัฒนาการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างต่อเน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญท่ีจําแนกตามระดับช้ันปีของแต่ละ
สาขาวิชา 

  2.2 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครูท่ีจําแนกตามสาขาวิชาการอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์-
เทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์-ครุศาสตร์ และกลุ่มบุญชีและการตลาด-การจัดการ เป็นต้น 

  2.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือวัดหรือแบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาครูท่ีจําแนก
ตามคณะหรือสาขาวิชาท่ีเป็นมาตรฐาน 
  2.4 ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสมรรถนะความเป็นครูสําหรับอาจารย์ผู้สอนเก่ียวกับการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต 1 

Guidelines for the Development of General Administration of School in 
Phrankratai District under the Kamphaengphet Primary Education Service 

Area Office 1 
สุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลยันอร์เทิรน์  
 

บทคัดย่อ 

   จากการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาและแนวทางการพัฒนางานบริหารงานท่ัวไปของ
สถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  ประชากรท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 181 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการวิจัย พบว่า  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านการดําเนินงานธุรการ รองลงมา คือ ด้านงานเทคโนโลยีและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ด้านงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  และด้านงานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
ตามลําดับ  
 แนวทางการพัฒนา  คือ  ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ดําเนินงาน  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีใช้ใน
สถานศึกษา  เช่น ต้นทุน ความคุ้มค่า การบํารุงรักษา เป็นต้น  และควรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือหา          
แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
คําสําคัญ  :  การพัฒนาการบริหารงานท่ัวไป 

Abstract 

 Guidelines for the development of general administration in educational institutions in Phran 
Kratai district under the Office of the Kamphaeng Phet Educational Service Area 1 
 The objectives of this study we 1)  to study the conditions, problems,and 2)  to propose 
guidelines for general administration development in educational institutions in Pran Kratai district 
under the appointment of the Primary Educational Service Area, Kamphaeng Phet District 1 
Population and data sources used in this study were  181 school administrators and teachers  The tools 
used in the study were questionnaires and interviews. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The results of the study showed that the general administration development guidelines of 
educational institutions in Pran Kratai District, Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 
1, overall were at a moderate level in ascending order, the average is administrative operations, 
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followed by technology and information networking, resource mobilization for education, and building 
and environmental management, respectively 
 The development approach suggests that administrators should encourage personnel to 
undertake operational training  A committee should be appointed to consider the suitability using 
technology and information networking in educational institutions such as cost, cost-effectiveness, 
maintenance etc.   The school committee can find ways to develop and solve problems related to 
building and environment 
Keywords  :  Guidelines for the development of general administration 

บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2560  ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศ  ได้ให้
ความสําคัญด้านการศึกษาของชาติและได้กําหนดบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาไว้ท่ีสําคัญ  ได้แก่ มาตรา  54 รัฐต้อง
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมท้ังมีการ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ  กํากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดงักล่าวมีคณุภาพ
และได้มาตรฐานสากล  ท้ังน้ี  การดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย. (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา, 134 (ตอนท่ี 40 ก) : 14-15. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553  และ  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ถือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา  ซ่ึงหลักในการบริหารจัดการศึกษา
ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ต้องยึด  3  หลักการท่ีสําคัญ  คือ ข้อ 1) การกระจายอํานาจไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปรากฏในมาตราท่ี  8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา มาตราท่ี  9  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก  (6)  การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  และ  มาตราท่ี  39  ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ท้ังด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ  และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542. (2553, 22 
กรกฎาคม).  ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๔๕ ก : ๑๒๒  
 การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนามนุษย์ท้ังด้านรา่งกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม  ให้เป็น
ผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความคิด  ทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนพฤติกรรมท่ีดีมี คุณธรรม จริยธรรมและ
เจตคติท่ีพึงประสงค์ของสังคมด้วยเหตุท่ีการศึกษาช่วยพัฒนาคนจึงส่งผลถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนในขณะเดียวกัน
ชุมชนและสังคมต่างก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา จนกล่าวได้ว่า การศึกษากับการมีส่วนร่วมของประชาชนมิอาจแยก
จากกันได้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษามีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
โดยเฉพาะโรงเรียนซ่ึงเป็นสถาบันท่ีให้บริการทางการศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษ
ท่ี  21  ท้ังในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก  ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก  อันเน่ืองจากการ
ปฏิวัติดิจิตอล (Digital  Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม  4.0  (The  Fourth  Industrial  Revolution) 
และความต้องการกําลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี  21  จึงมีความจําเป็นท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือให้ระบบ
การศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่  กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ  ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2576)  
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 จากรายงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายงานการศึกษาไทย 
พ.ศ. 2561  พบว่า สภาพการบริหารการศึกษาในปัจจุบันของไทย ถูกครอบงําและผูกขาดโดยภาครัฐ ท้ังยังเป็นการจัดการ
แบบต่างคนต่างทําขาดเอกภาพ  ซํ้าซ้อน ขาดการประสานงานส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  ไม่สนองตอบความต้องการของ
ประชาชน  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะการร่วมคิดร่วมปฏิบัติและร่วมติดตามผลในยุคปัจจุบันท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยี  เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร  การบริหารการศึกษา จึง
ควรเป็นการจัดการศึกษาท่ีสนองตอบความต้องการของประชาชนหรือผู้เรียนให้มากท่ีสุด มากกว่าการครอบงําและควรให้
ประชาชนหรือท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มาก ให้มีสิทธิเลือก และจัดการต่อวิถีทางการศึกษาด้วยตนเอง  
การจัดการศึกษาจึงไม่ควรเป็นเรื่องของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม  
  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพราน
กระต่าย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1   

 2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เพ่ือหาสภาพปัญหาพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1 ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอําเภอพราน
กระต่าย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต 1  ปีการศึกษา 2562  จํานวน  44  โรงเรียน  
จํานวน  181  คน  และหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  9  คน  โดยใช้แบบสอบถาม
แบบก่ึงโครงสร้าง 

ผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย  เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบรหิารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  สรุปได้ว่า 
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 1. สภาพการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายงานทุกงานมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ ด้านงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ด้านการดําเนินงานธุรการ และด้านงานดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
              2. ปัญหาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายงาน ทุกงานมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ ด้านงานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้านงานระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และด้านงานการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
              3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1   
 3.1 ด้านการดําเนินงานธุรการมีแนวทางการพัฒนา  พบว่า ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการดําเนินงาน เช่น อบรมการดําเนินงานอย่างเป็นระบบโดยเน้นหลัก 5 ส รองลงมาคือ ควรใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการธุรการเพ่ือประหยัดเวลา งบประมาณ และบุคลากร และควรกํากับติดตามการทํางานของเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรให้ดําเนินไปตามระเบียบปฏิบัติ  
     3.2 ด้านงานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ  พบว่า ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีใช้ในสถานศึกษา  เช่น ต้นทุน ความคุ้มค่า การบํารุงรักษา เป็นต้น  
รองลงมาคือ ควรมีการจัดหาวัสดอุุปกรณด์้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการโดยเน้น ปริมาณ คุณภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และควรเตรียมบุคลากรให้พร้อมโดยพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความชํานาญ
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น มีการส่งบุคลากรเข้ารับอบรม  สัมมนา เชิงปฏิบัติการหรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้งานด้าน
เทคโนโลยีและเครือข่ายสารสนเทศ 
 3.3 ด้านงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  คือ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง
และชมรมศิษย์เก่าเพ่ือประสานงานกับชุมชน หน่วยงานเอกชน เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เช่น งบประมาณ 
อุปกรณ์สื่อการสอน และอ่ืน ๆ รองลงมา  ควรประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ และควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์โรงเรียน 
เฟสบุ๊ค ไลน์ในการประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ระดมทุนในการพัฒนาสถานศึกษา  
 3.4 ด้านงานดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  พบว่า  ควรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม รองลงมา ควรประชุมครูเพ่ือแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
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อาคารสถานท่ีอย่างชัดเจน และขอความช่วยเหลือในอาคารสถานท่ีและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียน และควรสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการดูแลอาคารสถานท่ีให้แก่ครู นักเรียน
และผู้ปกครองเพ่ือความร่วมมือในการดูแลอาคารสถานท่ีและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

สรุปและอภิปรายผล 

  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 
  1. การพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต 1  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า มีการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2560 มาตรา
ท่ี  39  มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษามุ่งให้สถานศึกษามีอิสสละคล่องตัวและบริหารจัดการด้วย
ตนเอง  เป็นหลักสําคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูดําเนินงานธุรการต้องมีระดับการบริหารงานด้วยการเล็งเห็นเป้าเป็น
สําคัญ ทํางานอย่างมียุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูตามแนวนโยบายการปฏิรปู ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเกิด  
ชาตัน (2551 : 15) ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติภารกิจการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กล่าวว่า การบริหารงานท่ัวไป เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารเพ่ือบริหารงาน
อ่ืนๆ ให้บรรลุผลตามตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานงานส่งเสริมสนับสนุน 
และอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งและพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม  
 1.1 ด้านงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า  มีการกําหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายของการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างชัดเจนและกําหนดรูปแบบกิจกรรมข้ันตอนการทํางานท่ี
เหมาะสมชัดเจนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาให้ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  พิชนาถ  เพชรนาชม, (2554 : 
18) ได้ให้ความหมายของการบริหารท่ัวไปว่า  เป็นการดําเนินงานด้านธุรการ งานด้านเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน งานด้านพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ  งานด้านประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา        
งานด้านจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ งานด้าน
งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป งานด้านการดูแลสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  งานด้านการส่งเสริมและประสานงาน
จัดการศึกษา งานด้านการส่งเสริมกิจการสภานักเรียน งานด้านการบริการสาธารณะ และงานประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงงาน
ด้านการศึกษาด้วย 
 1.2  ด้านงานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
งบประมาณในการพัฒนาอาจมีอย่างจํากัด จึงอาจทําให้มีการบริหารจัดการเก่ียวกับการดูแลสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมเป็นไป
อย่างจํากัด สอดคล้องกับ ชเนษฎ์ โพธ์ิศรี (2560 : 108) ได้ทําวิจัยเรื่อง  การบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1    
 2.1 ด้านงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา พบปัญหาอันดับแรกคือ  จัดโครงสร้างของการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสม รองลงมาคือจัดหาวัสดุอุปกรณแ์ละเครือ่งมือเครื่องใช้ท่ีจําเป็นในการดาํเนินงานด้านการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้
ข้อมูลจากการรายงานติดตามวัดผลประเมินผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารจัด
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โครงสร้างของการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน และอาจขาดการประชาสัมพันธ์และ
รายงานติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับ สุทัศน์  แก้วคํา (2552 : 86) ได้ทํางานวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบว่า ปัญหาด้านงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอยู่
ในระดับปานกลาง 
 2.2 ด้านงานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  พบปัญหาอันดับแรกคือ  คือ  สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มนําผลการประเมินการไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานและ
ปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาต่อไป  รองลงมาคือนําผลการประเมินการดําเนินงานการดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมสถานศึกษาของแต่ละปีงบประมาณมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมสถานศึกษาและกําหนดรายละเอียดรูปแบบระยะเวลาและเครื่องมือในการดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ผู้บริหารขาดการนําสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมนําผลการประเมินการไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานและปรับปรุงการ
บริหารงานของสถานศึกษาต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องกับ ขนิษฐา  พลาชีวะ (2556 : 79) ได้ทํางานวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1  
พบว่า ปัญหางานบริหารงานท่ัวไปอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาเก่ียวกับการจัดหางบประมาณสนับสนุน  ปรับปรุง อาคาร
สถานท่ี และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นลําดับต้น 
 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอพรานกระต่าย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1   
 3.1  ด้านงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  อันดับแรกคือ  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีใช้ในสถานศึกษา  เช่น ต้นทุน ความคุ้มค่า การบํารุงรักษา เป็นต้น  
รองลงมาคือ  ควรประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบเป็น
ระยะอย่างสม่ําเสมอ  และควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊ค ไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ระดมทุนในการพัฒนาสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกับ เรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์ (2555 : 116) 
ได้ทํางานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
ครูไม่ครบช้ัน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่า ควรสร้างระบบเครือข่ายโรงเรียน ตั้ง
โรงเรียนท่ีมีช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีดีท่ีสุดเป็นศูนย์กลาง  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสารงานกับเครือข่ายท่ี
ชัดเจน ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 3.2  ด้านงานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  อันดับแรกคือ  ควรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ  ควรประชุมครูเพ่ือแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบงานอาคารสถานท่ีอย่างชัดเจน และขอความช่วยเหลือในอาคารสถานท่ีและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียน  และควรสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการดูแลอาคารสถานท่ีให้แก่ครู 
นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือความร่วมมือในการดูแลอาคารสถานท่ีและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ซ่ึง
สอดคล้องกับ อินทิรา  ประดับชัย (2553 : 101) ได้ทํางานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 
พบว่า ควรศึกษารวบรวมและจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้เป็นหมวดหมู่  ระบบ มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือนํามา
วางแผนในการพัฒนาให้เหมาะสม วิเคราะห์ความสอดคล้องของเน้ือหากับแหล่งเรียนรู้ท้ังน้ีเน่ืองจากการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้จะทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
    จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาในอําเภอ พรานกระต่าย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
 1. ระดับสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     1.1 ควรยกระดับคุณภาพการศึกษา และเรียนรู้ให้เท่าเทียมและท่ัวถึง 
     1.2 ควรกําหนดทิศทางการยกระดับคุณภาพให้ชัดเจน 
 2. ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
     2.1 ควรมีการประเมินผลและนําไปพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปในทุกๆ ด้านเพราะผลการวิจัยมีการ

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้านการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
     2.2 ควรนําผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไปพิจารณาปรับปรุงการพัฒนางานบริหารงานท่ัวไปของ

สถานศึกษา ด้านการวางแผนให้มีการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 3. ระดับสถานศึกษา 

         3.1 สถานศึกษาสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ
คิดเห็นหรือตัดสินใจเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน 
         3.2 สถานศึกษาควรนําผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไปพิจารณาปรับปรุงการพัฒนางานบริหารงาน
ท่ัวไปของสถานศึกษา ควรวางแผนการทํางานเก่ียวกับการทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม โดยมีการ บูรณาการความ
ร่วมมือจากหลายๆฝ่ายได้ท้ัง ผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
     4.1 ผู้บริหารควรดําเนินการเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเป็นอิสระด้านความคิดในการ

วางแผนการทํางานของตนเองอย่างสร้างสรรค์  
    4.2 ผู้บริหารควรมีความคิดนอกกรอบเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการทํางานให้ประสบความสําเร็จอยู่เสมอ 

      4.3 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  ควรมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
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ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยแอปพลิเคชัน 
Anatomy 3D Atlas รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา จังหวัดเชียงใหม ่
Satisfaction of Mathayom 5 Students towards Biological Learning Design on 

Blood Circulatory System by Using Anatomy 3D Atlas Application in  
 Wat Mae Rim Wittaya School Chiang Mai  

 
กาญจนา ธิวรรณ์1, กัลทิมา พิชัย2 

1สาขาวิชาชีววิทยา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่
2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดด้วย

แอพพลิเคชั่น Anatomy 3D Atlas ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Anatomy 3D Atlas ของ
นักเรียนในด้านความรู้ท่ีได้รับ ด้านการใช้งาน และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า 
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Anatomy 3D Atlas ในระดับมาก 
(µ = 4.22 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ด้าน ด้านการใช้งาน (µ = 
4.40) ด้านความรู้ท่ีได้รับ (µ = 4.06) ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (µ = 4.00) ด้านการใช้งาน นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่น Anatomy 3D Atlas อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ประเด็น ได้แก่ แอพพลิเคชั่น 
Anatomy 3D Atlas เป็นสื่อการสอนท่ีน่าสนใจ (µ = 5.00) และแอพพลิเคชั่น Anatomy 3D Atlas เป็น
เทคโนโลยีท่ีใช้งานง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน (µ = 5.00) แอพพลิเคชั่น Anatomy 3D Atlas เหมาะสม
สําหรับการประยุกต์ใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การจัดการเรียนรู้, ระบบหมุนเวียนเลือด, แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 

 
Abstract 

The research aimed to explore satisfaction towards learning design on blood 
circulatory system using Anatomy 3D Atlas application for Mathayom 5 students, Wat Mae 
Rim Wittaya School in Chiang Mai. The satisfaction survey included knowledge acquiring, 
application usage, and learning environment. Research findings revealed that overall 
satisfaction towards learning design on blood circulatory system using Anatomy 3D Atlas 
application was at the high level (µ = 4.22 ). All of 3 aspects of students’ satisfaction were 
at the high level; application use (µ = 4.40), knowledge acquiring (µ = 4.06), learning 
environment (µ = 4.00). In terms of application use, students were satisfied on Anatomy 3D 
Atlas application at the highest level, Anatomy 3D Atlas application was an interesting 
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teaching material (µ = 5.00) and Anatomy 3D Atlas application was easy-to-use technology 
suitable for age of learners (µ = 5.00). Anatomy 3D Atlas application is suitable modern 
technology for applying in teaching and learning.  
Keywords: Satisfaction, Learning design, Blood circulatory system, Anatomy 3D Atlas   
                application  
 
บทนํา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีการกําหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระในทุกช่วง
ช้ัน โดยวิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงท่ีสถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อหลักสูตร ด้วยความสําคัญท่ีว่า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน และประการท่ีสอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ฉะน้ัน พลเมืองทุกคนของประเทศ 
จึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพ  ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต อันเป็นหน้าท่ีโดยตรงของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2542) แต่ท่ีผ่านมาคุณภาพการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง ทําให้เป็นปัญหาต่อ
ความรู้ ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูงข้ึนไป (กรมวิชาการ, 2542) อีกท้ังโรงเรียนบางแห่งไม่มีความ
พร้อมด้านการเรียนการสอน ไม่มีหนังสือเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํา 
ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ทําให้นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีลดน้อยลง 
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหน่ึงท่ีสําคัญในการส่งผลความสนใจทางการเรียน คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน ซ่ึงเป็น
บทบาทสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล ไม่ใช่เป็นสิ่งมีติดตัวมาแต่กําเนิด หากแต่ว่าจะชอบ
หรือไม่ชอบสิ่งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่งน้ัน ๆ แล้ว ในวงการศึกษายิ่งมีความจําเป็นอย่างมาก ทาง
โรงเรียนจึงควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน (เตือนใจ ทองดี, 2549) ซ่ึงปัจจุบันในการเรียน
การสอนพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีไม่ดีต่อรายวิชาชีววิทยา เช่น การหลับในห้องเรียน การไม่ตั้งใจเรียน การ
เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน การเบ่ือหน่ายขณะเรียน เน่ืองจากผู้เรียนไม่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
จากการสังเกตของครูผู้สอนพบว่าการศึกษาไม่จําเป็นต้องเรียนแต่เพียงในหนังสือเรียนเท่าน้ัน ยังสามารถเรียนผ่านสื่อ
เทคโนโลยีมากมาย เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา เกิดความสนใจในการเรียนรู ้และเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย  

ปัจจุบันแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษากําลังมีบทบาทและความสําคัญในการเรียนการสอนนักเรียน อีกท้ังรัฐบาลไทย
มีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา แอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาสามารถ
ใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มาก เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน ในปัจจุบันน้ันพบว่ามีการสร้างแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการศึกษาท่ีครอบคลุมทุก ๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงงานอาชีพ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา ซ่ึง
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ันก็มีแอปพลิเคชันท่ีน่าสนใจมากมาย แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas เป็นอีกตัวอย่างหน่ึง
ของเทคโนโลยีท่ีสามารถทําให้นักเรียนศึกษาดูโครงสร้างของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบ 3 มิติได้ อีกท้ัง
เป็นเครื่องมือท่ีใช้กับระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการเรียนการสอนผ่าน Smart Phone โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์
โหลดจาก App Store, Play Store และ Google Play เพ่ือติดตั้งบน Smart Phone และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ และ    แท็บเล็ต เป็นต้น ซ่ึงลักษณะของแอปพลิเคชันน้ีจะเก่ียวกับการศึกษากายวิภาคของมนุษย์ โดยผู้เรียน
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สามารถเลือกดูอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ได้แบบ 3 มิติ ครบทุกส่วนประกอบอย่างละเอียด ครูผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยโมเดลการวิเคราะห์ทางกายวิภาคข้ันสูงท้ังของเพศชายและเพศหญิง ท่ีครอบคลุมท้ัง 3 
แบบ ได้แก่ การเลือกเน้ือเยื่อและอวัยวะของจุลภาคในร่างกาย ช้ินศพและภาพการวินิจฉัยท่ีจับคู่กับส่วนตัดขวาง 3 มิติ 
และภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบของกล้ามเน้ือและกระดูก และยังสามารถดูโครงร่างจากระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ 
ระบบประสาท ระบบโครงร่าง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเน้ือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อม
นํ้าเหลือง ต่อมไร้ท่อและสืบพันธ์ุ เจาะลึกเข้าไปในเน้ือเยื่อและอวัยวะพิเศษของ microanatomy รวมถึง nephrons และ 
alveoli และอ่ืนๆ อีกท้ังยังมีเน้ือหากายวิภาคท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษารวมถึงสมองและหัวใจ มีโครงสร้างทางกายวิภาคท่ีมี
รายละเอียดสูงในรูปแบบ 3D ให้ได้ศึกษากว่า 4,000 โครงสร้าง มีการออกเสียงช่ือโครงสร้างต่างๆ ท่ีถูกต้องตามศัพท์
ทางการแพทย์ มีศัพท์ภาษาละตินและรายละเอียดสําหรับโครงสร้างทางกายวิภาคแต่ละโครงสร้างให้ได้ศึกษาเพ่ิมเติม การ
แสดงภาพ 3D ออกมาได้ชัดเจน แบ่งเป็นส่วนๆ มีคําอธิบายสั้นๆ ใช้ดูประกอบการอ่านหนังสือทําให้เข้าใจมากข้ึน (ทศพล 
แก้วสาร, 2561) จึงเหมาะกับการนําใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาชีววิทยาเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงได้มีผู้ได้นําแอปพลิเคชันท่ีคล้ายๆ 
กันน้ีไปใช้ในการเรียนการสอนและได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียนเช่นกัน (ภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา, จํารัส กลิ่นหนู และ
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม, 2558; สมพร กุลนานันท์, 2563) 

โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ซ่ึงมีหน้าท่ีกํากับดูแลจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก่พระภิกษุสามเณร ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็น ส่วนหน่ึงของการจัด
การศึกษาของชาติท่ีช่วยขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของปวงชนให้ท่ัวถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพของประชาชนให้สูงข้ึน 
อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายประการ 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีขาดวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (พระอาโซ เสี่ยกัง (มาเยอะ), 2558) จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใช้สื่อการสอน แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas มาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา ตําบลริมใต้ 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความน่าสนใจ เพ่ิมความดึงดูดใจ ความกระตือรือร้น 
และสามารถสร้างแรงจูงใจของนักเรียนต่อการเรียนให้มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดด้วยแอปพลิเคชัน Anatomy 3D 
Atlas ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม จํานวนผู้เรียนท้ังหมด 15 คน 

2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ท่ีได้รับการเรียนรู้

ด้วย แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas ในรายวิชาชีววิทยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, และ 
1 ซ่ึงหมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามลําดับ จากน้ันผู้วิจัยนําแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
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เรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วย แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas ในรายวิชาชีววิทยา ให้
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง ของเน้ือหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับลักษณะ
พฤติกรรม (IOC) ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป พงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) จํานวน 15 ข้อ มีค่า IOC 0.67-
1.00 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดแม่

ริมวิทยา ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 15 คน ท่ีเรียนเรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ผ่านแอปพลิเคชัน 
Anatomy 3D Atlas เป็นระยะเวลา 30 นาที แล้วตอบแบบประเมินวัดความพึงพอใจ 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยดําเนินการจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมลูดังน้ี 
4.1 นํากระดาษคําตอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์โดยกําหนดนํ้าหนักของตัวเลือกในช่องต่าง ๆ เป็น 5,4,3,2 

และ 1 ตามวิธีการของ Linkert (1961) ดังน้ี 
 ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
4.2 นําข้อมูลมาแปลผลโดยอ้างอิงการใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความพึงพอใจจากคะแนนท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจโดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย  (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เป็นรายข้อ และแปลความหมาย
ระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสดุ 

4.3 เมื่อคิดค่าเฉลี่ยท้ังหมดของแบบสอบถามแล้ว จึงแยกคิดค่าเฉลี่ยของคําถามในแบบสอบถามแต่ละข้อเพ่ือ
วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วย แอปพลิเคชัน Anatomy 
3D Atlas เพ่ือนํามาปรับปรุง รวมถึงส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วย แอปพลิเคชัน 
Anatomy 3D Atlas ในรายวิชาชีววิทยา  

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้านต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดดัง
แสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้านของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
 

ความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน ด้านสภาพแวดล้อม 

มากท่ีสุด 
จํานวนเฉลี่ย 4.80±1.92 5.20±3.11 5.40±1.81 
ร้อยละเฉลีย่ 32.00±12.83 34.67±20.76 35.99±12.10 

มาก 
จํานวนเฉลี่ย 9.00±1.58 7.20±1.64 8.20±2.17 
ร้อยละเฉลีย่ 60.00±10.53 48.00±10.96 54.66±1.14 

ปานกลาง 
จํานวนเฉลี่ย 1.20±1.64 2.60±2.79 1.40±1.14 
ร้อยละเฉลีย่ 8.00±10.95 17.32±18.62 12.01±5.56 

น้อย 
จํานวนเฉลี่ย 00.00±00.00 00.00±00.00 00.00±00.00 
ร้อยละเฉลีย่ 00.00±00.00 00.00±00.00 00.00±00.00 

น้อยท่ีสุด 
จํานวนเฉลี่ย 00.00±00.00 00.00±00.00 00.00±00.00 
ร้อยละเฉลีย่ 00.00±00.00 00.00±00.00 00.00±00.00 

2. ผลการแปลผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเค
ชัน Anatomy 3D Atlas ในรายวิชาชีววิทยา ในแต่ละประเด็นการสอบถามมีความแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการแปลผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
 

ด้าน ข้อท่ี ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลข้อมูล 

ด้านเน้ือหา 

1. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
ทําให้เข้าใจเน้ือหามากข้ึน 

4.3 0.50 พึงพอใจมาก 

2. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
เหมาะสมกับวิชาชีววิทยา 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

3. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
มีความสอดคล้องกับเน้ือหา 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

4. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
มีความน่าเช่ือถือ 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

5. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

 
 
 

6. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
มีประโยชน์  

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

7. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 5.00 1.00 พึงพอใจมาก
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ด้าน ข้อท่ี ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผลข้อมูล 

 
 

ด้านการนําไปใช้ 
 
 

 

เป็นสื่อการสอนท่ีน่าสนใจ ท่ีสุด 

8. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
สามารถนําไปบูรณาร่วมกับวิชาอ่ืน
ได ้

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

9. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
สามารถนําไปใช้งานไดจ้ริง 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

10. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้งานง่าย
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน 

5.00 1.00 พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

ด้านสภาพ 
แวดล้อม 

11. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
เร้าและกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรยีน 

4.00 0.00 พึงพอใจมาก 

12. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
ทําให้การเรียนสนุก ไม่น่าเบ่ือ 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

13. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
ทําให้ผู้เรียนมีปฏสิัมพันธ์ร่วมกัน 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

14. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas  
ทําให้มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากข้ึน 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

15. แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas  
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีดี 

4.00 1.00 พึงพอใจมาก 

  รวม (ค่าเฉลีย่) 4.22 0.11 พึงพอใจมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas 
เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้งานง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เป็นสื่อการสอนท่ีน่าสนใจ และ ทําให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน ความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดในด้านความรู้ มีค่าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.00±10.53 รองลงมาคือด้าน
สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.66±1.14 และ ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
48.00±10.96  ผลการแสดงค่าเฉลี่ยและการแปลผลข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยท้ังหมด 
เท่ากับ 4.22 ±0.11 แปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ แอปพลิเคชัน 
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Anatomy 3D Atlas เป็นสื่อการสอนท่ีน่าสนใจ และ แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atl 
as เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้งานง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ±1.00 
ตารางท่ี 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านความรู้ส่วนมากอยู่ในระดับมาก จํานวน 9.00±1.58 คิดเป็น

ร้อยละ 60.00±10.53 นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการใช้งานส่วนมากอยู่ในระดับมาก จํานวน 7.20±1.64 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.00±10.96 และนักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านสภาพแวดล้อมส่วนมากอยู่ในระดับมาก จํานวน 
8.20±2.17 คิดเป็นร้อยละ 54.66±1.14 โดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านเน้ือหาท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านการใช้งาน ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร กุลนานันท์ (2560) ท่ีใช้สื่อการสอน
โปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผลเรื่อง โมเมมตัมและการชน รายวิชาฟิสิกส์ 2 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พบว่าผลความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรม Kahoot Application โดยภาพรวมมีด้านความรู้เน้ือหา มีระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.82 (S.D. = 
0.38) รองลงมา คือ ด้านนักเรียนสนใจในการลงมือปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 4.75 (S.D. = 0.63) ด้านนักเรียนมีความสุขกับการ
เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D. = 0.83) และด้านนักเรียนมีสุขสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D. = 0.58) 

ตารางท่ี 2 ผลการแสดงค่าเฉลี่ยและการแปลผลข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด  ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วย แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas ในรายวิชาชีววิทยา โดยประชากร 
จํานวน 15 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยท้ังหมด เท่ากับ 4.22 แปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงประเด็นท่ีมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas เป็นสื่อการสอนท่ีน่าสนใจ และ แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas เป็น
เทคโนโลยีท่ีใช้งานง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซ่ึงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา, จํารัส กลิ่นหนู และณรงค์ศักดิ์ ศรีสม (2558) ได้การพัฒนาแอปพลิเคชันการ
จัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ผลการทดลองพบว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้งานผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนใช้แอปพลิเคชันในการทบทวนเน้ือหาวิชาเรียนนอกเหนือจากการเรียน
การสอนในช้ันเรียนปกติ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถจดจําเน้ือหาวิชาเรียนได้ดียิ่งข้ึนโดยผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีทดลองใช้แอปพลิเคชัน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.10 จาก 5.00 และ
การท่ีนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas น้ี อาจเป็นเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันท่ี
มุ่งเน้นไปท่ีนักศึกษาแพทย์ นักกายภาพบําบัด แพทย์ พยาบาล ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ท่ีสนใจท่ัวไปในการเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
กายวิภาคของมนุษย์ แอปพลิเคชันน้ีเป็นเครื่องมือท่ียอดเยี่ยมในการเสริมหนังสือกายวิภาคศาสตร์คลาสสิก แบบจําลองทาง
กายวิภาคสามมิติ ระบบกล้ามเน้ือและกระดูกอีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้แอปพลิเคชันท่ีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ส่วนมากจะพบปัญหาเรื่องความเร็ว ความไม่เสถียรของสัญญาณ และจากเครื่องมือของผู้เรียนได้แก่คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง, อังสนา จ่ันแดง, ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล และภุชงค์ แพรขาว, 2552; จารุวรรณ เท
วกุล, 2555; Mongan-Rallis, 2020) เพราะหากอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีการจัดการไม่ดีอาจ
ส่งผลล่าช้าในการเข้าสู่บทเรียน ส่งผลให้ความสนใจและความตั้งใจเรียนลดลง สุเนตร สืบค้า (2552) 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรนําความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมท่ีได้คะแนนต่ําสุดมาพิจารณาในการดําเนินการวิจัยครั้งต่อไปเพ่ือให้
ระดับความพึงพอใจสูงข้ึน   

2. ควรนําแอปพลิเคชัน Anatomy 3D Atlas ไปใช้สอนในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระบบต่างๆ ใน
ร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบประสาท 

3.  ควรทําการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจํานวนมากกว่าน้ีเพ่ือความเช่ือมั่นในผลการวิจัย และหากโรงเรียนมีจํานวน
นักเรียนตั้งแต่ 2 ห้องข้ึนไป ครูผู้สอนอาจศึกษาดูผลของความพึงพอใจในการสอนระหว่างกลุ่มตัวอย่างได้ 
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แรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

The Students’s Motivation to Pursue Tertiary Education 
 at Rambhai Barni Rajabhat University 
กรรณิกา สุขสมัย, พัชรินทร์ รจิุรานุกูล, ปิยาภรณ์ กระจ่างศร ี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี และเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ช้ันปี 1-4 จํานวนท้ังสิ้น 380 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยสอบถามแรงจูงใจต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์ 2) ด้าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในภาพรวมในระดับมาก ( X  = 4.05) โดยมีแรงจูงใจด้านภาพลักษณ์ระดับ
มาก ( X  = 4.20) ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับมาก ( X  = 4.06) ด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับมาก ( X  = 3.94) 
และด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับมาก ( X  = 3.90) สําหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา พบว่า 
ประเด็นสําคัญส่วนใหญเ่ป็นความต้องการพัฒนาในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา และด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก โดยต้องการให้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือประสิทธิภาพการเรียนรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะ
การปฏิบัติ สนับสนุนทุนเพ่ือการทําวิจัยของนักศึกษา สําหรับการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องการให้มีการ
พัฒนาด้านหอพักท่ีสะดวก และเพียงพอ การบริการรถรับส่งนักศึกษาท่ีมากข้ึน เพ่ิมเติมสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ห้องสมุด
หรือแหล่งค้นคว้าขยายระยะเวลาการให้บริการ พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และเพ่ิมพ้ืนท่ี
และประเภทกีฬาให้หลากหลาย  
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ, ระดับปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study students’ motivation for a Bachelor’s Degree at 
Rambhai Barni Rajabhat University.  The sample consisted of 380 students who were freshman year 
students and senior year students.  The instrument was the questionnaire eliciting the motivation 
towards a Bachelor’s Degree at Rambhai Barni Rajabhat University. The statistics used were percentage, 
mean and standard deviation.  

The results showed that the level of undergraduates’  motivation towards pursuing tertiary 
education at Rambhai Barni Rajabhat University was high ( X =  4.05). The research results were sorted 
according to the average rating, i. e.  the Image of the university ( X  =  4. 20) , the curriculum and 
management of education ( X  =  4.06), the economic and social aspects  ( X  = 3.94), and support and 
facilities ( X  = 3.90).  
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 It was also found that the University should develop the curriculum and educational 
management, such as providing them with modern equipment for effective learning and research 
support scholarships for students, as well as other amenities, such as accommodation:  modern yet 
adequate dormitory facilities, student shuttle services, recreation facilities for students in the university 
area, extending the library service hours, developing wifi network to cover all areas and providing them 
with a variety of sports, and increasing sports areas. 
Keywords: Motivation, Motivation to Study, Bachelor’s Degree, Rambhai Barni Rajabhat University 

บทนํา   
ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี    

(2560 – 2579) มีการกําหนดความชัดเจนลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือเป้าหมายท่ีตอบโจทย์ของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตกําลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม 
สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพ่ิมคุณค่า (Thailand 4.0 : Value-based 
Economy) ซ่ึงการจะตอบโจทย์ ของประเทศดังกล่าวน้ี สถาบันอุดมศึกษานับเป็นส่วนสําคัญเน่ืองจากใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็น
หัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (อุดม คชินทร, 2561) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) (วิสิทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์. 2546: 46) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
หมวดท่ี 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และหมวดท่ี 3 มาตรา 16 ได้
กําหนดว่า การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความสําคัญท้ังสองส่วน
ดังกล่าวการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นจุดเน้นท่ีสําคัญ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในระดับอุดมศึกษาเพ่ือโอกาสทาง
การศึกษามากข้ึน  

การขยายตัวดังกล่าว จึงเป็นจุดเปลี่ยนให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขัน โดยพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
เช่น พัฒนาหลักสูตร เพ่ิมเติมคณะ และสาขาวิชาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ถึงแม้สภาวการณ์จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา
ต่อมีแนวโน้มท่ีจะลดลงก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ก็เป็นหน่ึงในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน การเพ่ิมคณะและสาขาวิชาเพ่ือรองรับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไร
ก็ตามจํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ยังคงมีต่อเน่ืองและไม่ได้ลดน้อยลงนัก
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา น่ันแสดงให้เห็นว่านักศึกษาผู้เข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต้องมีความคิดเห็น
หรือแรงจูงใจบางประการท่ีเป็นผลให้ตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อ  

ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงผลการวิจัยจะสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลต่อผู้บริหาร เป็นแนวทางหรือนโยบายในการ
บริหารจัดการศึกษา หรือการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือการเปิดรับนักศึกษาสําหรับปี
การศึกษาใหม่ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
98 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   ผู้วิจัยใช้วิธีดําเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามซ่ึงสอบถามถึงแรงจูงใจของนักศึกษาใน

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวนท้ังสิ้น 380 คน ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีภาคปกติ ในแต่ละคณะท่ีกําลังศึกษาระดับช้ันปี 1-4 (ไม่รวมนักศึกษา 

ครุศาสตร์ ช้ันปี 5 และนักศึกษาแลกเปลี่ยน) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวนท้ังสิ้น 7,264 คน (สถิตินักศึกษา
ประเภทนักศึกษาปกติ ปีเข้า 2559-2562, กองบริการการศึกษา ปีการศึกษา 2562)  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีภาคปกติ ในแต่ละคณะท่ีกําลังศึกษาระดับช้ันปี     
1-4 จํานวนท้ังสิ้น 380 คน คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรยามาเน่ท่ีความคลาดเคลื่อน 0.05 และผู้วิจัยใช้การคํานวณหา
สัดส่วนเพ่ือแบ่งกลุ่มเทียบเป็นสังกัดคณะ และระดับช้ันปี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาตามลําดับ  

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มี
เน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับ เท่ากับ 0.96 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ตอน รวม 25 ข้อ ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นคําถามด้านข้อมูลพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check– list) ประกอบด้วย เพศ  
ช้ันปี  สังกัดคณะ ภูมิลําเนา จํานวน 4 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) จํานวนท้ังสิ้น 25 ข้อ มีเกณฑ์แปลผลคะแนน
ดังน้ี 
 เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 100 อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2549: 105) 
  ค่าเฉลี่ย ( X )   ความหมาย 

1.00-1.50       แรงจูงใจระดับน้อยท่ีสุด 
1.51-2.50    แรงจูงใจระดับน้อย 
2.51-3.50    แรงจูงใจระดับปานกลาง 
3.51-4.50    แรงจูงใจระดับมาก 
4.51-5.00    แรงจูงใจระดับมากท่ีสุด 

  
 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด   

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังน้ี 
1) ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินท่ีพัฒนาข้ึน เก็บข้อมูลจากนักศึกษาตาม 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คํานวณไว้ ภายในคณะต่าง ๆ และได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 380 ชุด และข้อมูลท่ีได้มีความ
สมบูรณ์  
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2) จัดทํารหัสข้อมูลเพ่ือการบันทึกผล 
3)  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ (%) 
2. วิเคราะห์แรงจูงในในการศึกษาต่อตามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) และร้อยละ (%) 
3. สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นสําหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือ

พัฒนาการดําเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามประเด็นท่ีศึกษา  
 
ผลการวิจัย 

     ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  
1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.95 รองลงมาเป็นเพศชาย

ร้อยละ 36.05 เป็นนักศึกษาช้ันปี 1 มากท่ีสุดร้อยละ 28.42 รองลงมาเป็นนักศึกษาระดับช้ันปี 4 ร้อยละ 25.53 สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ากท่ีสุด ร้อยละ 25.00 รองลงมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 22.37 ส่วนใหญ่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในภาคตะวันออกมากท่ีสุด ร้อยละ 91.58 รองลงมาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 4.47 

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
พบว่า ความคิดเห็นต่อของนักศึกษาต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี          
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 81.00 ( X  = 4.05) เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามอันดับ จําแนกได้ดังน้ี 

         2.1 ด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ร้อยละ 84.00 ( X  = 4.20) โดยมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจใน
การเข้าศึกษาต่อในประเด็นย่อยด้าน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวังสวนบ้านแก้วสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ และมีการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น มากท่ีสุด ร้อยละ 90.80 ( X  =4.54)  

 2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ร้อยละ 81.20 ( X  = 4.06) โดยมีความ
คิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในประเด็นย่อยด้าน มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การเปิดรับนักศึกษาท่ีชัดเจนมากท่ีสุด โดยมี
ความคิดเห็นในระดับมาก ร้อยละ 85.60 ( X  =4.28)  

 2.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ร้อยละ 78.80 ( X  = 3.94) โดยมีความคิดเห็นต่อ
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในประเด็นย่อยด้าน ครอบครัวสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มาก
ท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ร้อยละ 83.40 ( X  =4.17)  

 2.4 ด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ร้อยละ 78.00 ( X  = 3.90) โดย
มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในประเด็นย่อยด้าน มหาวิทยาลัยมีห้องสมุด เครือข่ายอินเตอร์เน็ต wifi เพ่ือ
อํานวยความสะดวก ด้านการเรียนและการค้นคว้า โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ร้อยละ 84.60 ( X  =4.23)  
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละและแปลค่าระดับแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในภาพรวม (n = 380) 
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ประเด็นแรงจูงใจ 
 S.D. ร้อยละ 

ระดับ
แรงจูงใจ 

ด้านภาพลักษณ์ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันการศึกษาของท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จัก  
และเป็นท่ียอมรับของสังคม 

 
4.18 

 
0.77 

 
83.60 

 
มาก 

2. สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมคีวามเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง 4.27 0.78 85.40 มาก 
3. มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศ มสีนามกอล์ฟ และมีสภาพแวดล้อมท่ีด ี(Green university) 4.40 0.77 88.00 มาก 
4. บัณฑิตท่ีจบมคุีณภาพ สู้งาน เป็นท่ียอมรับของสังคม 3.85 0.86 77.00 มาก 
5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเกิดประโยชน์สูส่าธารณชน 3.96 0.82 79.20 มาก 
6. คณาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เป็นท่ียอมรับ 4.28 0.74 85.60 มาก 
7. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวังสวนบ้านแก้วสถานท่ีสําคัญทางประวัตศิาสตร์ และมีการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น 

4.54 0.69 90.80 มากท่ีสุด 

8. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม พัฒนาทักษะ บริการวิชาการต่างๆ แก่ชุมชน สังคม  
อย่างชัดเจน 

4.11 0.78 82.20 มาก 

รวม 4.20 0.81 84.00 มาก 

ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
9. มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การเปิดรบันักศึกษาท่ีชัดเจน 

 
4.28 

 
0.77 

 
85.60 

 
มาก 

10. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรท่ีหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียน 4.17 0.80 83.40 มาก 
11. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรท่ีทันสมัย 4.01 0.87 80.20 มาก 
12. หลักสูตรท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัยตอบสอบต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

4.03 0.80 80.60 มาก 

13. อัตราค่าบํารุงการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.83 0.95 76.60 มาก 
14. ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละหลักสตูรมคีวามเหมาะสม 4.11 0.80 82.20 มาก 
15. มหาวิทยาลัยมห้ีองเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 4.01 0.94 80.20 มาก 

รวม 4.06 0.86 81.20 มาก 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
16. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 
4.06 

 
0.90 

 
81.20 

 
มาก 

17. ครอบครัวสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี 4.17 0.85 83.40 มาก 
18. ครู อาจารย์แนะนําให้เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี 3.81 0.99 76.20 มาก 
19. รุ่นพ่ีหรือเพ่ือนแนะนําให้เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 3.72 0.99 74.40 มาก 

รวม 3.94 0.95 78.80 มาก 

 

 

 

 

X
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ประเด็นแรงจูงใจ  S.D. ร้อยละ 
ระดับ

แรงจูงใจ 

ด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
20. มหาวิทยาลัยมหีอพัก สําหรับนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

 
3.54 

 
1.15 

 
70.80 

 
มาก 

21. มีรถรับส่งนักศึกษาอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลยั 3.72 1.08 74.40 มาก 
22. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา 3.77 0.96 75.40 มาก 
23. มหาวิทยาลัยมห้ีองสมุด เครือข่ายอินเตอร์เน็ต wifi เพ่ืออํานวยความสะดวก ด้านการ
เรียนและการค้นคว้า 

4.23 0.89 84.60 มาก 

24. มหาวิทยาลัยมรี้านอาหาร ร้านค้า เพ่ืออํานวยความสะดวก 4.13 0.86 82.60 มาก 
25. มหาวิทยาลัยมสีถานท่ีพักผ่อนและสนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสําหรับนักศึกษา 4.03 0.94 80.60 มาก 

รวม 3.90 1.01 78.00 มาก 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด 4.05 0.91 81.00 มาก 

 
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาในด้านหลักสูตรและการจัด

การศึกษา และด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก ดังน้ี 
3.1 ด้านหลักสูตรและการการจัดการศึกษา   

1)   เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มากข้ึน 
2) การสนับสนุนทุนการทําวิจัยแก่นักศึกษา  
3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือประสิทธิภาพการเรียนรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะการปฏิบัติ 

3.2 ด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.2.1 ด้านหอพัก 
1) พัฒนาหอพักนักศึกษาให้สะอาด สะดวก และทันสมัย มากข้ึน 
2) หอพักนักศึกษาน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการเข้าพักของนักศึกษาในแต่ละคณะ  
3) ติดกล้องวงจรปิดบริเวณหอพัก ทางเดิน และบริเวณท่ีจอดรถของหอพัก 
3.2.2 ด้านการจัดรถรับส่งและการจราจร 
1) เพ่ิมการบริการรถรับส่งนักศึกษาให้มากข้ึน  
2) มาตรการในการดูแลด้านการจราจร การขับข่ีตามกฎ การจอดรถซ้อนคัน เพ่ือความปลอดภัย 
3.2.3 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจควรเพ่ิมเติมให้สําหรับนักศึกษาหลายๆพ้ืนท่ี 
3.2.4 ห้องสมุดแหล่งค้นคว้า 
1)  อํานวยความสะดวกให้นักศึกษาใช้บริการได้ถึง เวลา 19.00 น. สําหรับวันจันทร์ – ศุกร์ และขยาย

ระยะเวลาให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมงในช่วงสัปดาห์แรกก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค 
2) ขยายระยะเวลาในการยืมหนังสือต่อครั้งได้นาน 10 วัน  
3) พัฒนาเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร เช่ือมต่อได้ง่ายรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3.2.5 ด้านกีฬาและพ้ืนท่ีบริการ 
1) นักศึกษาทุกคนสามารถใช้สถานท่ีเล่นกีฬาได้ทุกท่ี และเท่าเทียมกัน 
2) เพ่ิมพ้ืนท่ีและประเภทกีฬาให้หลากหลาย เช่น สนามมวย สระว่ายนํ้า เทนนิส  
3.2.6 การสนับสนุนอ่ืน ๆ  

   1) ส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด อาหาร อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในเชิงธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ   

X
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2) ข้อมูลหรือสถานท่ีรองรับสําหรับนักศึกษาจบใหม่  
3.2.6 การสนับสนุนอ่ืน ๆ  

   1) ส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด อาหาร อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ เป็นการส่งเสริมนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในเชิงธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ   

2) ข้อมูลหรือสถานท่ีรองรับสําหรับนักศึกษาจบใหม่  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาระดับแรงจูงใจนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  โดยพบว่า ส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในภาพรวมระดับมากร้อยละ 81.00 ( X = 4.05) เรียงตามอันดับ
เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ร้อยละ 84.00 ( X = 4.20) ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ร้อยละ 81.20           
( X  = 4.06) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 78.80 ( X = 3.94) และด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละ 
78.00 ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยรายประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับหน่ึงได้แก่ 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวังสวนบ้านแก้วสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ และมีการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น ร้อย
ละ 90.80 ( X  = 4.54) รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศ มีสนามกอล์ฟ และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี (Green 
university) ร้อยละ 88.00 ( X  =4.40) ประเด็นย่อยดังกล่าวน้ีอยู่ในองค์ประกอบ “ด้านภาพลักษณ์” และท้ังสองประเด็น
ย่อยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของวันทนีย์ โพธ์ิกลาง และอุทุมพร ไวฉลาด (2561: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาแรงจูงใจในการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพบว่าปัจจัยหลักใน 2 อันดับ
แรกท่ีนักศึกษามีระดับแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคือ ด้านคุณภาพช่ือเสียงของสถาบัน และสภาพแวดล้อมของสถาบัน 
สําหรับแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีมีค่าเฉลี่ยมากเป็นลําดับ
ท่ี 3 คือ คณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับ และประเด็นของมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การเปิดรับนักศึกษาท่ีชัดเจน
ร้อยละ 85.60 ( X = 4.28) ซ่ึงประเด็นย่อยน้ีอยู่ในองค์ประกอบด้านท่ี 2 ของงานวิจัยน้ี คือ “หลักสูตรและการจัดการศึกษา” 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสิทธิภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความน่าเช่ือถือมีความสําคัญใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัชชา ชุณห์วิจิตรและณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์ (2560: 116) พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากร ด้านความเช่ียวชาญ ความเช่ือถือในประสบการณ์ และคุณภาพของอาจารย์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 สําหรับองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดสําหรับ
งานวิจัยน้ี ได้แก่ ครอบครัวสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ร้อยละ 83.40 ( X  = 4.17) และ
องค์ประกอบสุดท้ายคือ ด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ยรายประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมีห้องสมุด เครือข่ายอินเตอร์เน็ต wifi เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการเรียนและการค้นคว้าร้อยละ 84.60     
( X = 4.23) โดยมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต wifi เพ่ืออํานวยความสะดวกให้มีความเสถียร 
ทุกพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา และสนอง
ต่อการเรียนการสอนยุคใหม่ การสอนและการประชุมออนไลน์ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาระดับแรงจูงใจนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  โดยพบว่า ส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในภาพรวมระดับมากร้อยละ 81.00 ( X  = 4.05) เรียงตามอันดับ
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เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ร้อยละ 84.00 ( X  = 4.20) ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ร้อยละ 81.20          
( X  = 4.06) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 78.80 ( X  = 3.94) และด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละ 
78.00 ( X  = 3.90) เมื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยรายประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับหน่ึงได้แก่ 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวังสวนบ้านแก้วสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ และมีการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น ร้อย
ละ 90.80 ( X  = 4.54) รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศ มีสนามกอล์ฟ และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี (Green 
university) ร้อยละ 88.00  ( X  =4.40) ประเด็นย่อยดังกล่าวน้ีอยู่ในองค์ประกอบ “ด้านภาพลักษณ์” และท้ังสองประเด็น
ย่อยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของวันทนีย์ โพธ์ิกลาง และอุทุมพร ไวฉลาด (2561: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาแรงจูงใจในการเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพบว่าปัจจัยหลักใน 2 อันดับ
แรกท่ีนักศึกษามีระดับแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคือ ด้านคุณภาพช่ือเสียงของสถาบัน และสภาพแวดล้อมของสถาบัน 
สําหรับแรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีมีค่าเฉลี่ยมากเป็นลําดับ
ท่ี 3 คือ คณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับ และประเด็นของมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การเปิดรับนักศึกษาท่ีชัดเจน
ร้อยละ 85.60 ( X = 4.28) ซ่ึงประเด็นย่อยน้ีอยู่ในองค์ประกอบด้านท่ี 2 ของงานวิจัยน้ี คือ “หลักสูตรและการจัดการศึกษา” 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสิทธิภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความน่าเช่ือถือมีความสําคัญใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัชชา ชุณห์วิจิตรและณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์ (2560: 116) พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากร ด้านความเช่ียวชาญ ความเช่ือถือในประสบการณ์ และคุณภาพของอาจารย์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 สําหรับองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดสําหรับ
งานวิจัยน้ี ได้แก่ ครอบครัวสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ร้อยละ 83.40 ( X  = 4.17) และ
องค์ประกอบสุดท้ายคือ ด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ยรายประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมีห้องสมุด เครือข่ายอินเตอร์เน็ต wifi เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการเรียนและการค้นคว้าร้อยละ 84.60      
( X = 4.23) โดยมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต wifi เพ่ืออํานวยความสะดวกให้มีความเสถียร 
ทุกพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา และสนอง
ต่อการเรียนการสอนยุคใหม่ การสอนและการประชุมออนไลน์เมื่อพิจารณาประเด็นแรงจูงใจตามคะแนนเฉลี่ยท่ีมีค่าต่ําสุด 
3 อันดับ พบว่า อยู่ในด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นหลัก โดยเรียงตามค่าคะแนนเฉลี่ยรายประเด็นได้แก่ 
ประเด็นของการท่ีมหาวิทยาลัยมีหอพักสําหรับนักศึกษาอย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุดร้อยละ 70.80 ( X = 3.54) 
รองมาได้แก่ ประเด็นการมีรถรับส่งนักศึกษาอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.40 ( X = 3.72) ซ่ึง
สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีครั้งน้ี สําหรับคะแนนเฉลี่ยในอันดับท่ีสามท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาร้อยละ 75.40 ( X = 3.77) สอดคล้องกับการศึกษาของ เสรี สิงห์โงน และสาลินี จันทร์เจริญ (2561: 107) ซ่ึงมี
ข้อเสนอแนะในส่วนของหลักสูตรว่าควรมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนและสนใจจะเข้าศึกษาต่อ นอกจาก
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ีควรมีการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
นักศึกษาได้ฝึกในภาคปฏิบัติมากข้ึนสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร บูรณ์เจริญ (2560 : 155) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ท่ีกําหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการฝึกภาคสนาม และฝึกปฏิบัติจริงมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีได้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1) ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยควรวางรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเน้นทักษะการปฏิบัติ 
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ให้นักศึกษามาข้ึน นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และสนับสนุนทุนด้านการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรีเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและเพ่ือการกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเกิดประโยชน์ทาง
วิชาการ และสามารถตอบสนองต่อตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ในตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ท่ีมีประเด็นสําคัญในการกําหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
สร้างสรรค์ผลงาน โครงงาน หรืองานวิจัย เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนหรือท้องถ่ินได้ อีกประการหน่ึง 

 2) ด้านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก ประเด็นท่ีเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนา คือ  
                 2.1) การจัดหาหอพักให้เพียงพอต่อนักศึกษา และการปรับปรุงความทันสมัย สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยของหอพัก  
                 2.2) การบริการจัดหารถรับส่งนักศึกษาระหว่างอาคารเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน  
         2.3) การขยายระยะเวลาการให้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายขยายระยะเวลาการ
ให้บริการของห้องสมุด ในช่วงท่ีมีการสอบแก่นักศึกษาให้สามารถใช้บริการได้นานข้ึน เช่น ให้นักศึกษาสามารถใช้บริการได้
จนกระท่ังเวลา เวลา 19.00 น. สําหรับวันทําการ (จันทร์ – ศุกร์) ในช่วงสัปดาห์แรกก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพ่ือพิจารณาถึงความแตกต่าง และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จุดเด่น จุดด้อยต่างๆ นอกจากงานวิจัยเชิงสํารวจดังกล่าวน้ีแล้ว ควรมีการวิจัยเชิงลึก ใช้การ
สัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาวางแผน กลยุทธ์ หรือนโยบายการพัฒนาและเปิดรับนักศึกษาในอนาคต 

2) องค์ประกอบของแรงจูงใจท้ัง 4 ด้าน อาจนํามาพิจารณาเชิงลึกเป็นงานวิจัยอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลเฉพาะด้าน และประโยชน์ต่อการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
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ผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์            
The impact on the opening of Suan Ban Kaew Palace as a historical  

tourist attraction 
ธนกร  ภิบาลรักษ์, อภิวรรณ  ศิรนัินทนา, ปัญญา  วงศ์ต่าย, วนิดา  จงดี 
สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์  ศึกษาประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีและวังสวนบ้านแก้ว  โดยการศึกษาจาก
เอกสารและข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูล
ประกอบด้วย   เจ้าหน้าท่ีมัคคุเทศก์  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  คนดูและวังสวนบ้านแก้ว  ผู้ประกอบการค้าขายและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวข้อง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสํารวจ การสังเกต ท้ังแบบมีส่วนร่วม และ
แบบไม่มีส่วนร่วม    การสัมภาษณ์ท้ังแบบมีโครงสรา้ง  และไม่มีโครงสร้าง รวมถึง การสนทนากลุ่ม นําเสนอผลการวิจัยโดย
วิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
         ผลการวิจัยพบว่า 
 วังสวนบ้านแก้วถือเกิดข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2593  หลังจากท่ีสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีเสด็จนิวัติจาก
ต่างประเทศมาประทับในวังสระปทุมช่ัวคราว  หลังจากน้ันพระองค์ได้มีพระราชดําริหาท่ีประทับเป็นการส่วนพระองค์ จึง
ให้หม่อมสมัครสมานกิจดากร  หาท่ีประทับแห่งใหม่คือท่ีจังหวัดเชียงใหม่  และจันทบุรี  พระองค์ได้ทรงคิดแล้ว่าจังหวัด
เชียงใหม่อยู่ไกลเกินไปการเดินทางค่อยข้างใช้เวลานาน  จึงเลือกจังหวัดจันทบุรีท่ีอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครใช้เวลาในการ
เดินทางแค่วันเดียวเท่าน้ัน  ด้วยเหตุน้ีจึงได้ทรงเลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานท่ีสร้างสถานท่ีประทับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 
เป็นต้นมา  โดยใช้ช่ือว่าสวนบ้านแก้วเน่ืองจากมีคลองไหลผ่านกลางสถานท่ีซึ่งชาวบ้านเรียกคลองน้ีว่าคลองบ้านแก้วจึงเป็น
ท่ีมาของวังสวนบ้านแก้วมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 687 ไร่  โดยสมัยแรกพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นป่ามีหญ้าและเถาวัลย์ปกคลุมไปท่ัว  สมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณีทรงขับรถไถปรับพ้ืนท่ีด้วยพระองค์เอง  หลังจากน้ันทรงสร้างสถานท่ีประทับเป็นกระท่อมไม้ไผ่ใน
ครั้งแรก   ก่อนจะสร้างเรือนเทาเป็นสถานท่ีประทับครั้งแรก สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีพระบรมราชินีทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญ
ชนท่ัวไป  เช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  การทอเสื่อจันทบูร  และสนับสนุนให้พสกนิกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน  ทรงใช้ชีวิตอยู่ใน
วังสวนบ้านแก้วเป็นเวลาถึง 18 ปี หลังจากน้ันพระองค์ได้ทรงพระราชทานพ้ืนท่ีแห่งน้ีให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดตั้งเป็น
วิทยาลัยจันทบุรี  และพัฒนาเป็นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี  และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามลําดับ  จุดสําคัญใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีจัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์คือ ตําหนักท้ังสามหลังคือ  ตําหนักเทา  ตําหนักแดง  
ตําหนักเขียว  ตําหนักน้อย และอีกสองเรือนคือ เรือนเทา  และเรือนแดง  นอกจากน้ียังสวนส่วนพระองค์  มีซุ้มดอกเห็ดท่ีเป็น
จุดเด่นในวังสวนบ้านแก้ว  ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม  และจากเปิดให้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์น้ัน  ทําให้ได้รับมาตรฐาน การบริหารการจัดการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  มีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบหลาย
ประการเช่น  ผลกระทบในเชิงบวกคือเป็นการสร้างช่ือเสยีงให้กับจังหวัดจันทบุร ี ผลกระทบทางบวกอีกอย่างคือการทําให้เศรษฐกิจ
โดยรอบดีข้ึนจากการท่ีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวมากข้ึน  ผลกระทบทางลบก็มีเช่นกัน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านปัญหาจราจร  ด้าน
การบริการ  ซ่ึงปัญหาท้ังหมดน้ีจัดเป็นผลกระทบจากการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
 งานวิจัยเล่มน้ีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับในเรื่องของการรับรอบมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวเป็นปีท่ีสองและ
นอกจากน้ียังต้องรักษามาตรด้านการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของวังสวนบ้านแก้วให้อยู่คู่กับจังหวัดจันทบุรีตลอดไป 
คําสําคัญ : ผลกระทบ,นักท่องเท่ียว 
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Abstract 

This research The aim is to study the impact on the opening of Suan Ban Kaew Palace as a 
historical tourist attraction. Study the history of Queen Rambhai Barni and Suan Ban Kaew Palace. By 
studying mainly from documents and field data Using qualitative research methodology.  Guide staff 
Security guard People Watch and Suan Ban Kaew Palace Businessmen and the general public The data 
collection tools were surveys, observations, participant And without participation Both structured 
interviews And unstructured including group conversations The research results were presented by the 
descriptive and analysis method. 
              The research results were found that 
Suan Ban Kaew Palace has been held since 2593, after Queen Rambhai Barni visited from overseas to 
temporarily stay in the Sa Pathum Palace. After that, His Majesty's private residence Therefore let Mom 
join Kijdakorn Finding a new residence in Chiang Mai and Chanthaburi provinces, His Highness had 
already thought that Chiang Mai was too far away and the journey took a long time. Therefore chose 
Chanthaburi Province which is not far from Bangkok and takes only one day to travel For this reason, 
Chanthaburi was chosen as the place to build a place to stay since 1 9 5 0 , with the name Suan Ban 
Kaew due to the canal flowing through the middle of the place, which the villagers call this canal 
called Ban Kaew Canal. It is the origin of Suan Ban Kaew Palace with a total area of 687 rai. Initially this 
area was forest covered with grass and vines. Queen Rambhai Barni drives a plow to adjust the area by 
herself. After that he built a place to stay as a bamboo hut for the first time. Before building Ruen Tao 
as a place to stay for the first time Her Majesty Queen Rambhai Barni lived a life like ordinary people. 
Such as growing crops, raising animals, weaving Chanthaboon mats And encouraging people to do 
integrated agriculture He lived in Suan Ban Kaew Palace for 18 years, after which he gave this area to 
the Ministry of Education to establish Chanthaburi College. And developed into Rajabhat Rambhaibarni 
Institute And Rambhai Barni Rajabhat University, respectively An important point in Rajabhhat 
Ramphaibarni University that is classified as a historical tourist destination The three palaces are the 
Tao Palace, the Red Palace, the Green Palace, the Noi Palace, and the other two houses are the Ruean 
Tao and the Red House. There is a mushroom arch that is featured in Suan Ban Kaew Palace. Currently 
open for tourists to visit And from opening to Suan Ban Kaew Palace as a historical tourist attraction 
Standardize Sustainable Tourism Management There are many positive and negative effects, such as 
The positive impact is to build a reputation for Chanthaburi. Another positive effect is an improvement 
in the surrounding economy as more tourists visit.  There are also negative impacts, such as the 
environment.  Traffic problems Service All of these problems are categorized as impacts from the 
opening of Suan Ban Kaew Palace as a historical tourist attraction. 
It is hoped that this research will receive a second year of acceptance in the area of tourism standards, 
and it must also maintain the historical tourism standard of Suan Ban Kaew Palace in conjunction with 
Chanthaburi province forever 
Keywords: impact ,tourist 
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บทนํา 
     สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปแล้วได้รับสั่งให้พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์  ราช
เลขาธิการสํานักพระราชวังในสมัยน้ัน ได้ถวายคําแนะนําให้ทรงเลือกเชียงใหม่ หรือ จันทบุรี พระองค์ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี ทรงเห็นว่าเชียงใหม่ไกลกรุงเทพฯมาก หากมีพระราชภารกิจท่ี
กรุงเทพฯ จะเสด็จพระราชดําเนินไม่สะดวก พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรีเน่ืองจากเดินทางไม่ไกลเหตุน้ีจึง
เลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นท่ีประทับ  พระองค์ทรงพบท่ีดินบริเวณ สวนบ้านแก้ว ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึง
เป็นสถานท่ีมีธรรมชาติงดงามและมีความเงียบสงบ เป็นท่ีต้องพระราชอัธยาศัยของพระองค์อีกท้ังไม่ห่างไกลจากตัวเมือง
มากนัก สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ทรงกู้เงินจากธนาคารไปจัดซ้ือท่ีดิน บริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของท่ีดิน
เดิมหลายรายรวมพ้ืนท่ี 687 ไร่และ พระราชทานช่ือว่า  "สวนบ้านแก้ว" โดยมีพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้ว เป็นสถานท่ี
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร นอกจากน้ียังได้ทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูร อันเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
ของชาวจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารมาประทับครั้งแรกเมื่อ
วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 โดยสร้างอาคารช่ัวคราวเป็นเรือนไม้ไผ่หลังคามุงจาก ซ่ึงในขณะน้ันยังไม่มีไฟฟ้าและ
นํ้าประปา พระองค์ประทับเรือนไม้ไผ่ประมาณ 3 ปี จึงได้โปรดเกล้าฯให้สร้างเรือนไม้อีก 2 หลัง เรียกว่า เรือนแดง       
เรือนเขียว ส่วนพระองค์ประทับท่ีเรือนเทา ในส่วนเรือนแดงเป็นท่ีพักของข้าราชบริพาร  ส่วนเรือนเขียวเป็นท่ีพักสําหรับ
ราชเลขานุการในพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ต่อมาอีก 2 ปี พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตําหนักใหญ่      
(ตําหนักเทา)  
  สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
จังหวัดจันทบุรีรวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณ ีประการสําคัญคือ พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว  แก่รัฐบาลเพ่ือจัดตั้ง
เป็นสถานศึกษา ( วิทยาลัยครูจันทบุรี ) เริ่มทําการสอนเมื่อ 8 มิถุนายน 2515 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  พระราชทานนามให้กับวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยรําไพพรรณีจึงได้เปลี่ยนใช้นาม
ใหม่ว่า สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี และเมื่อปีพ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสําหรับพสกนิกรชาวจันทบุรี 
 ปัจจุบันวังสวนบ้านแก้วจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้านประวัติศาสตร์มีการบรูณาการการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชาของทุกช้ันปี นอกจากน้ียัง
มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวให้แก่ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเยี่ยมชม  โดยยอดนักท่องเท่ียวในแต่ละปีท่ีสํานักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน องค์กรท่ีดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวได้รวบรวมสถิติไว้ว่ามีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกปี และจากข้อมูลพบว่า
นักท่องเท่ียวบางคนมาแล้วก็วนกลับมาอีกรอบเมื่อมีกิจกรรมพิเศษเช่น  เทศกาลผลไม้ชิมผลไม้ในวัง  หรือ งานวันสมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณี  การจัดสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวถือว่ามีส่วนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
แล้วเป็นการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย สร้างแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ให้กับจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพ่ือศึกษาประวัตสิมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีและความเป็นมาของวังสวนบ้านแก้ว 
2.เพ่ือหาผลกระทบจากการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ์

วิธีดําเนินการวิจัย 
    ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ทําการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยคือ การสํารวจ การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observation) การสนทนากลุ่ม 
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(Focus Group Discussion) และการนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ จากจํานวนผู้ให้ข้อมูลท้ังสิ้น 3 กลุ่ม จํานวน  45 คน 
โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบกระบวนการสามเส้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความชัดเจนท่ีสุด 
ขอบเขตระยะเวลา  

     ผู้วิจัยได้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยไว้  เป็นระยะเวลาประมาณ 4  เดือนคือ  ตั้งแต่ วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2563  ถึง วันท่ี 30  กันยายน  2563  น้ี 
  
พ้ืนท่ีในการวิจัย 
 ผู้วิจัยคัดเลือกพ้ืนท่ีวิจัยแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling ) จากชุมชน ท่ีอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีโดยพิจารณาจาก  ชุมชนท่ีมีผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้ว 

1.  ชุมชนบ้านเขาไร่ยา ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
รําไพพรรณี 

2.  ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีโฮม ตําท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้กับวังสวนบ้าน
แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
3. ชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลท่าช้าง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของวังสวนบ้านแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
4. ชุมชนบ้านแสลง  ตําบลแสลง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากวังสวนบ้านแก้วมีคนงาน  
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปพักอาศัยจํานวนมาก 

ประชากรกลุม่ตัวอย่าง    
ประชากรได้แก่กลุม่ผูรู้้  ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเท่ียว  ในวังสวนบ้านแก้ว  

1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่  กลุ่มผู้รู้  ผู้ปฏบัิติและกลุ่มประชาชนท่ัวไปใน 2  ชุมชน  ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์  
ทําการคัดเลือกดังน้ี 
                     1)  ผู้รู้  ( Key informats )  จํานวน 13  คนทําการคัดเลือกแบบเจาะจง  ( Purpoion sampripl ) 
          (1)   ผู้บริหารท่ีดูแลด้านการการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในวังสวนบ้านแก้ว 

      (2)  เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นมัคคุเทศก์  ท่ีคอยบริการนักท่องเท่ียวชมพระตําหนักต่าง ๆ 
           (3)  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีดูแลบริเวณพระตําหนักตา่ง ๆ 
  2) ผู้ประกอบการ  ( Casual Informants )  จํานวน  17  คน ประกอบด้วย 
         (1)  ผู้นําชุมชนท้ังสองชุมชน  จํานวน  8 คน ชุมชนละ 2 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 (2)  พ่อค้าแม่ค้าท่ีได้จําหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเท่ียว   จํานวน 2 คน คือ  ผู้ค้าปลีก และค้าส่ง  
มีรายได้จากการจําหน่าย ไมต่่ํากว่าเดือนละ 1 หมื่นบ้าน ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง  
        3) นักท่องเท่ียวท่ัวไป(General Informants) จํานวน15 รายทําการคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
         (1)  กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด จํานวน 5 ราย 

       (2)  นักท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 ราย 
       (3)  นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาด้านประวัติศาสตร์ในวังสวนบ้านแก้ว จํานวน 5 ราย 
รวมผู้ให้ข้อมลูท้ังสั้น จํานวน 45 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นจะกระทําไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัยและหลังจากเสร็จสิ้นการ
เก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลท้ังท่ีได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายแต่ละ
ครั้ง จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามแตล่ะครั้ง จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามแตล่ะประเภทท่ีตั้งไว้ และจะตรวจสอบดูอีกครั้งหน่ึงว่าข้อมูลท่ี
ได้มามีครบถ้วนสมบูรณ์   
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าหลังจากท่ีสมเด็จพระนางเจ้าราํไพพรรณเีสด็จนิวัติจากต่างประเทศ  พระองค์ได้มีพระราชดําริ
หาท่ีประทับเป็นการส่วนพระองค์  พระองค์ได้ทรงคิดว่าจันทบุรีอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครหากมีภาระกิจสามารถเดินทาง
กลับได้ภายในวันเดียว  จึงเลือกจังหวัดจันทบุรีและทรงมาประทับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา หลังจากได้ทําเลท่ี
เหมาะสมแล้วพระองค์ได้ทรงพํานักท่ีน่ี โดยใช้ช่ือสถานท่ีแห่งน้ีว่า สวนบ้านแก้วเน่ืองจากมีคลองไหลผ่านกลางสถานท่ีซ่ึง
ชาวบ้านเรียกคลองน้ีว่าคลองบ้านแก้วจึงเป็นท่ีมาของวังสวนบ้านแก้วมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 687 ไร่  โดยสมัยแรกพ้ืนท่ีบริเวณน้ี
เป็นป่ามีหญ้าและเถาวัลย์ปกคลุมไปท่ัว ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารช่วยปรับพ้ืนท่ีและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีได้ทรง
ขับรถไถปรับพ้ืนท่ีด้วยพระองค์เองด้วย หลังจากท่ีปรับพ้ืนท่ีดังกล่าวแล้วพระองค์ได้ทรงสร้างสถานท่ีประทับเป็นกระท่อม
ไม้ไผ่เป็นเรือนพํานักหลังแรก ก่อนจะสร้างเรือนเทาเป็นสถานท่ีประทับเป็นหลังท่ีสอง  และทรงตําหนักอีกหลังเรียกว่าตําหนัก
ใหญ่หรือตําหนักเทาเป็นเรือนหลังท่ีสามและทรงประทับอยู่ท่ีน่ีตลอดมา   สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีพระบรมราชินีทรงใช้ชีวิต
เยี่ยงสามัญชนท่ัวไป  เช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทําสวนผลไม้ การทอเสื่อจันทบูร  และสนับสนุนให้พสกนิกรทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  ทรงใช้ชีวิตอยู่ในวังสวนบ้านแก้วเป็นเวลาถึง 18 ปี หลังจากน้ันพระองค์ได้ทรงพระราชทานพ้ืนท่ีแห่งน้ีให้กับ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาต่อมาเรียกว่าวิทยาลัยครูจันทบุรี  และพัฒนาเป็นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี  
แต่มาได้เปลี่ยนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามลําดับ  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  ปริญญา
โท  และปริญญาเอก  มีคณะต่างๆ ด้วยกันท้ังหมด  10 คณะ  จุดสําคัญในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏรําไพพรรณีท่ีจัดเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์คือ ตําหนักท้ังสามหลังคือ  ตําหนักเทา  ตําหนักแดง  ตําหนักเขียว  ตําหนักน้อย และอีกสองเรือนคือ 
เรือนเทา  และเรือนแดง  นอกจากน้ียังสวนส่วนพระองค์  มีซุ้มดอกเห็ดท่ีเป็นจุดเด่นในวังสวนบ้านแก้ว  ผลกระทบพบว่าปัจจุบัน
พบว่านักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม  และจากเปิดให้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์น้ันผลกระทบท้ังทางบวก
และทางลบหลายประการเช่น  ผลกระทบในเชิงบวก 1. เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรี  2. เป็นการสร้างช่ือเสียงให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  3. ทําให้เศรษฐกิจโดยรอบดีข้ึนจากการท่ีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวมากข้ึน  ผลกระทบทางลบคือ       
1. ด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะมากข้ึน  2. ปัญหาจราจร   3. ปัญหาด้านการบริการ  ซ่ึงปัญหาท้ังหมดน้ีจัดเป็นผลกระทบจากการ
เปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

อภิปรายผล 
 วังสวนบ้านแก้วนับเป็นสถานท่ีสําคัญของจังหวัดจันทบุรีนอกจากเป็นสถาบันการศึกษาท่ีให้เยาวชนเข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยท่ีช่ือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแล้วน้ันยังมีการสร้างงานวิจัย สร้างบุคคลากรให้มีคุณภาพแล้วยัง
เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน  เป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถ่ินแล้วน้ันยังเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ซ่ึง
นับว่าเป็นเรื่องท่ีโชคดีของคนในจังหวัดจันทบุรีซ่ึงการจัดการท่องเท่ียวต้องมีระบบสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา         
โต้งสูง-เนิน (2548) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 1.ต้องมีการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานด้านการท่องเท่ียวให้
ชัดเจน  2. เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับแหล่งการท่องเท่ียวต้องดูแลท้ังระบบ  3. ต้องบริหารจัดการด้านงบประมาณ          
4. มีบุคลากรเพียงพอ  5. การประสานและความร่วมมือระหว่างองค์กรต้องเช่ือมกันได้ท้ังหมด  การจัดการท่องเท่ียว      
เชิงประวัติศาสตร์จึงจะสามารถทําให้บรรลุตามเป้าหมายได้  ผู้ดูแลด้านการท่องเท่ียวต้องมีการพัฒนาตน พัฒนาคน และ
พัฒนางานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้ตามหลังสถานท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมใจ แก้วไข่ (2548 ) ได้ศึกษาการ
ประเมินศักยภาพและความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปตามสถานท่ี  กาลเวลา  และบุคคล ซ่ึงไปตรงกับทฤษฏีเรื่อง
โครงสร้างหน้าท่ี(Structural – Functional Theory)  ซ่ึงพูดถึงระบบในสังคมเหมือนกับในมหาวิทยาลัยก็มีโครงสร้าง
หน้าท่ี  ท่ีรับผิดชอบงานต่างๆ ในหน้าท่ีของตนเองท้ังเจ้าหน้าท่ีบริการอํานวยความสะดวก  หน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์คอยบริการ
นักท่องเท่ียว ถือว่า  ทําหน้าท่ีของตนเอง  (Biological  Oraganism) ซ่ึงเป็นตัวแบบ (Model)  รวมท้ังเรื่องการสื่อสารถึง
กันระหว่างตัวมัคคุเทศก์และนักท่องเท่ียวต้องมีความหลากหลายท้ังด้านภาษาหรือเครื่องมือสื่อสารท่ีเรียกว่าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมคือทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Communication Theory) การสื่อสารระหว่างนักท่องเท่ียวและมัคคุเทศน์หรือการ
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ทําแอปพิเคช่ันใหม่ เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเท่ียวให้กว้างไกลอีกด้วย ข้อค้นพบใหม่ท่ีอยากนําเสนอคือ
ควรมีแอปพิเคช่ันในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่ต้องการมาเยี่ยมชมสามารถเข้าแอปและเข้าชมในอินเตอร์เน็ตได้ทันที  
ข้อเสนอแนะ 
 ในการทําวิจัยในเรื่องน้ีมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ท่ีสนใจหรือต้องการทํางานวิจัยในเรื่องน้ีต่อไปในอนาคตดงัน้ี 

1. ควรมีนโยบายท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานวิจัยให้มีความชัดเจน  เง่ือนไขเก่ียวกับนโยบายในการทํางานวิจัย 
2. ควรนํางานวิจัยไปใช้หลังจากท่ีไดเ้ล่มงานวิจัยแล้ว เพ่ือปรับปรุงให้ดยีิ่งข้ึนต่อไป 
3. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีระยะเวลาให้มากกว่าน้ี  เพ่ือให้ได้ข้ันตอนกระบวนการทํางานได้เพ่ิมมากข้ึน 
4. งานวิจัยควรมีความหลากหลายไมใ่ช่เฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์เท่าน้ัน  ควรมีเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศึกษา  

เรื่องการเกษตรเพ่ือเพ่ิมเน้ือหาให้มากเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อแนวทางในการจัดรายวิชาสหกิจศึกษาเข้าบรรจุใน
การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงสํารวจ จากการ
ใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของนักศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 145 คน แบบเฉพาะเจาะจง จากผล
การศึกษาพบว่าในภาพรวมการจัดรายวิชาสหกิจศึกษา ควรมีการบรรจุไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ระดับเห็นด้วย
มากคิดเป็นค่าเฉลี่ย  ( X  = 3.86)  โดยผู้วิจัยใช้การวัดระดับความคิดเห็นแบบประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้สูตรอันตร
ภาคช้ัน (Interval Scale ) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การใช้โปรแกรม
SPSS  ผู้วิจัยยังพบว่าข้อดีของระบบสหกิจศึกษาจะนํามาซ่ึงความร่วมมืออันดีต่อสถานศึกษาและสถานประกอบการ ท่ี
สามารถสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาจะเป็นทุนมนุษย์ ท่ี
จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศต่อไป  
คําสําคัญ : การฝึกงาน , สหกิจศึกษา ,นักศึกษาคณะนิติศาสตร ์

Abstract 

 This research aims to study a level of opinion on the approach of co-operative studies in 
Bachelor of Law at Rambhai Barni Rajabhat University, by the using survey research tools, the level of 
opinion  questionnaires of a specific sample of 145 students, the results showed that the overall co-
operative course should be included in the Bachelor of Law at an average level ( X =  3. 86) .  The 
researchers used a five-level valuation by using the interval scale formula,that was the  SPSS program. 
The researchers also found that the advantages of the co-operative education system will lead to best 
cooperation with educational institutions and establishments.  Students will be human capital to 
develop the economy,society and the country.  
Keywords: Internship , Co-operative Education, Faculty of Law students  
 
บทนํา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ           
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืนมัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
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สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) การพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีสําคัญในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เรียกได้อีกอย่าง
ว่า ยุคหลังสังคมฐานความรู้ (Post knowledge – based society)  หรือท่ีเรียกอีกช่ือว่า ยุคโลกไร้พรมแดน (จินตนา     
สุจจานันท์ ,2556) สถานศึกษาย่อมจะมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ร่วมสร้างทุนมมนุษย์เพ่ือออกไปสู่ตลาดแรงงาน  

สถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับการให้คําปรึกษากฎหมาย การ
ประกอบวิชาชีพทนายความ ยังพบว่ามีไม่มากท่ีจะใช้รูปแบบการนําเอาระบบสหกิจศึกษาไปสู่สถานประกอบการของตน แต่
จะเป็นการดําเนินการในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมายมากกว่า เน่ืองจากในการจัดสหกิจศึกษา
จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ตั้งแต่สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ การจัดพ่ีเลี้ยง การจัดอาจารย์นิเทศ 
ตัวผู้เรียน และการจัดการเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการรวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนในการจ้างงานแบบผู้ทํางานท่ียังอยู่ในวัย
เรียน ซ่ึงนิยามคําว่า “ลูกจ้าง” ตามบทนิยามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ได้ถูกนํามาใช้กับ
นักศึกษาท่ีเป็นผู้ฝึกงาน บางครั้งจึงไม่ได้รับการคุ้มครองท่ีเป็นธรรมเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางาน จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ฝึกงานไม่ได้รับความเท่าเทียม (สรัลรัตน์ จันทวี, 2558) ท้ังท่ีผู้ เรียนท่ีออกไปทํางานย่อมมีการ
ปฏิบัติงานและทํางานให้แก่นายจ้างในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับลูกจ้าง ดังน้ันการวิจัยในครั้งน้ี จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึง
ความสําคัญและการวางแนวทางสําหรับการจัดรายวิชาสหกิจศึกษา เข้าสู่การบรรจุลงในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีโดยใช้การทําแบบสํารวจระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ภายในคณะนิติศาสตร์โดยตรงใน
ทุกช้ันปีตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 และการใช้แบบสัมภาษณ์แนวความคิดของผู้บริหารและผู้ท่ีทํางานในระบบสหกิจศึกษาถึง
ความสําคัญและความจําเป็นของการใช้ระบบสหกิจศึกษา แล้วมาสู่การวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาภายในหลักสูตรินิติศาสตรบัณฑิตกรณีท่ีจะสร้างบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อแนวทางในการจัดรายวิชาสหกิจศึกษาเข้าบรรจุในการเรียนการสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัย เชิงสํารวจโดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณน้ัน ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของนักศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 145 คน แบบเฉพาะเจาะจง เลือกจากนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 5 โดยผู้วิจัยใช้การวัดระดับความคิดเห็นแบบประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้สูตร
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale ) โดยมีการกําหนดประเด็นย่อยในการวิจัย ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องการ
กําหนดจํานวนช่ัวโมง  การลงทะเบียน การจัดรายวิชาสหกิจเป็นวิชาบังคับ และการเตรียมวิชาสหกิจศึกษาสําหรับนัก
กฎหมาย ซ่ึงเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะเข้าสู่การประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS และมีการใช้การเก็บข้อมูลเชิงสัมภาษณ์ผ่าน
ทางผู้บริหารและผู้ปฎิบัตงิานตรงในเครอืข่ายงานของระบบสหกิจศึกษา แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาสู่การวิเคราะห์และอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1ถึงปีท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

พบว่าแนวทางในการจัดรายวิชา สหกิจศึกษา สู่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นท่ีเห็นด้วยมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย  ( X  =3.86) แต่อยู่ในลําดับท่ี 2  โดยผู้วิจัยได้แยกประเด็นย่อยๆไว้ 6 ประการได้แก่ จํานวนช่ัวโมงในการ
ออกปฎิบัติสหกิจศึกษา  การลงทะเบียนในเทอมการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 หรือภาคการศึกษาท่ี 2 การจัดรายวิชาเตรียม
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สหกิจสําหรับนักกฎหมาย ซ่ึงผลการแสดงความคิดเห็นลําดับท่ี 1 คือ  ควรมีวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มากเป็นอันดับ 1 
เน่ืองจากท่ีผ่านมาภายในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไม่เคยปรากฎรายวิชาเตรียมสหกิจ สําหรับนักกฎหมายมาก่อน และ
ลําดับท่ี 2 คือ ผลสํารวจพบว่าสหกิจศึกษามีความจําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน (ภาพท่ี 1)  

 
ตารางท่ี 1ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานภายใต้ระบบสหกิจศึกษา กรณีศึกษาเก่ียวกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านการจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์ในรายวิชาสหกิจศึกษา(N = 145) 

 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น ค่า 
เฉล่ีย 

การ
ตีความ 

ลําดับ 
เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

   

1. จํานวนชั่วโมงในการออกสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 

สัปดาห์ / ภาคการศึกษา (เทียบเท่า 450 ชั่วโมง) 
34 

(23.45) 
62 

(42.76) 
46 

(31.72) 
3 

(2.07) 
0 
(0) 3.88 เห็นด้วยมาก 3 

2. ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ในเทอมการศึกษาที่ 

2 ของชั้นปีที่ 4 
32 

(22.07) 
61 

(42.07) 
46 

(31.72) 
6 

(4.14) 
0 
(0) 3.82 เห็นด้วยมาก 4 

3. สหกิจศึกษา จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนกฎหมาย 

40 
(27.59) 

61 
(42.07) 

39 
(26.90) 

4 
(2.76) 

1 
(0.69) 3.93 เห็นด้วยมาก 2 

4. วิชาเตรียมสหกิจควรกําหนดเนื้อหาวิชาด้านกฎหมาย 38 
(26.21) 

67 
(46.20) 

35 
(24.14) 

3 
(2.07) 

2 
(1.38) 3.94 เห็นด้วยมาก 1 

5. ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจของศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯเพียงพอและเหมาะสม 28 

(19.31) 
69 

(47.59) 
43 

(29.65) 
4 

(2.76) 
1 

(0.69) 
3.82 เห็นด้วยมาก 4 

6. วิชาสหกิจเป็นวิชาแกน(วิชาบังคับ) 33 
(22.76) 

57 
(39.31) 

47 
(32.41) 

6 
(4.14) 

2 
(1.38) 3.78 เห็นด้วยมาก 5 

รวม 3.86 เห็นด้วย
มาก 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ในการจัดรายวิชาสหกิจศึกษา 
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สรุปผลและอภิปรายผล  
การสร้างประเทศให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  ต้องพัฒนาจากฐานรากคือ ศักยภาพของมนุษย์ หรือ ทุน

มนุษย์ท่ีมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา  เมื่อสํารวจระดับความคิดเห็นของผู้เป็นนักศึกษาและผู้ให้
สัมภาษณ์ท่ีเป็นผู้บริหารและเป็นอาจารย์ผู้สอน ล้วนเห็นสอดคล้องว่าการจัดรายวิชาสหกิจศึกษา สามารถดําเนินการบรรจุ
เข้าในหลักสูตรินิติศาสตรบัณฑิตได้ โดยกําหนดให้เป็นแผนเลือกเรียน ประกอบกับในแต่ละประเด็นย่อยต่างๆ ล้วนได้ความ
ชัดเจนว่ามีเพียงส่วนน้อยท่ีไม่เห็นด้วย โดยพบว่าระดับความคิดเห็นมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกันคือ รายวิชาสหกิจ
ศึกษามีความจําเป็นและเหมาะสมในการบรรจุในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยควรมีการเตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนัก
กฎหมายด้วย ซ่ึงการทํางานท่ีร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นไปตามแนวคิดของนีล เรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
คือการให้หลักสูตรระดับประสบการณ์ (experiential curriculum) เป็นระดับของหลักสูตรท่ีจะเกิดกับตัวผู้เรียนโดยตรง 
ท้ังน้ี เป็นเพราะผู้เรียนจะมีความสามารถในการรับรู้และประสบการณ์ (อลงกต ยะไวท์,2549) และยังเป็นไปตาม
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างกระบวนการเรียนการสอน ท่ีต้องมีการพัฒนากระบวนทัศน์ของผู้ เรียน         
(กองบริการการศึกษา,2560) เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้จบไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตย่อมฉลาด
จัดการ และขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการประกันต่อสิทธิในการทํางานท่ีเป็นธรรมในระหว่างเป็นนักศึกษาด้วย (นวกาล      
สิรารุจานนท์, 2561 ) และการคุ้มครองผู้ฝึกงานท่ีเหมาะสม (สรัลรัตน์ จันทวี, 2558 ) 

เมื่อทุนมนุษย์ (Human Capital) คือ สินทรัพย์ประการหน่ึงขององค์กร โดยเป็นสินทรัพย์ท่ีวัดไม่ได้ (Intangible 
Assets)  สถาบันการศึกษาคือโรงงานผู้ผลิตทุนมนุษย์(สินทรัพย์) ท่ีจะไปช่วยสังคมให้เป็น สังคมท่ีมีความอยู่ดี กินดี การ
สร้างทุนมนุษย์ท่ีเข้มแข็งย่อมก่อเกิดประโยชน์มากและสามารถสร้างตลาดแรงงานท่ีก่อให้เกิดความมั่นคงได้ ในการ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ แนวทางในการจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์กับรายวิชา  สหกิจศึกษา การนําแนวคิด 
และยังสอดล้องต่อผลของแบบสํารวจวิจัยท่ี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในช่วงช้ันปีท่ี 1 ถึงปีท่ี5 มีความเห็นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า ควรท่ีจะนําเอารายวิชาสหกิจศึกษามาบรรจุในหลักสูตรนิติศาสตร์ซ่ึงในการบรรจุแผนรายวิชาดังกล่าว อาจ
ดําเนินการเป็นแผนระยะสั้น ระยะยาว โดยให้ระยะแรกเป็นระยะทดลอง เพ่ือสร้างแนวทางหรือข้อกําหนดท่ีชัดเจนในการ
ให้นักศึกษาท่ีเรียนนิติศาสตร์ได้ปรับกระบวนทัศน์ของตนเอง ไปสู่การใช้แนวทางการเรียนรู้ในโครงการของสหกิจศึกษา
เพ่ิมเติมจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ดังน้ัน การจัดรายวิชาสหกิจศึกษา สถานศึกษาย่อมได้รับประโยชน์ คือ เกิดความร่วมมือทางวิชาการและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานประกอบการ มีการต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยทําให้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของอาจารย์การสอนและการวิจัย  ได้มีเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีดีกับสถานประกอบการในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพบุคลากร ทําให้สถานศึกษาเป็นท่ีรู้จักและได้รับการ
ยอมรับจากตลาดแรงงาน ทําให้สถานศึกษามีโอกาสได้ประเมินคุณภาพการ จัดการศึกษาของตนเอง ท่ีสําคัญจะได้ข้อมูล
ย้อนกลับจากความคิดเห็นของสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานต่อไปและมีการสร้างภาพพจน์และช่ือเสียงท่ีดีของสถานศึกษา  

ข้อเสนอแนะและการวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยกับ

แรงงานท่ีเป็นเยาวชนและเป็นนักศึกษาพิเศษในการผลักดันแรงงานกลุ่มน้ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. ควรมีการศึกษาในเรื่องของ กฎหมายด้านของสิทธิ สวัสดิการทางสังคมในเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้เห็นมิติในการกําหนดความคุ้มครองของผู้เป็นแรงงานในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ควรมีการศึกษาวิจัย ในประเด็นความเหมาะสมของการกําหนดเบ้ียเลี้ยงของนักศึกษาท่ีออกปฎิบัติสห
กิจ ซ่ึงใช้บังคับนานแล้วว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่ และสมควรท่ีจะพัฒนาไปสู่การบัญญัติในกฎหมายลําดับท่ีสูงกว่า
หรือไม่ เพ่ือเป็นการสร้างบัณฑิตสายพันธ์ุนิติสหกิจให้ทําประโยชน์แก่สังคมเพ่ิมข้ึน    
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พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Behaviors of adoption, utilization and attitude towards YouTube program of 
the students in Faculty of Communication Arts,  

Rambhai Barni Rajabhat University 
พรพิมล สงกระสันต์, ธนพิสิฐ จรสัแสงจิระโชต,ิ กาญจนา สมพ้ืน 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรม 
YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2) เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 
YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อโปรแกรม 
YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 409 คน โดยใช้การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเช่ือถือได้ 
95% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 202 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงผู้วิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 ท่ีเคยใช้โปรแกรม YouTube 
เท่าน้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีพฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรม YouTube ดังน้ี นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ทุก
วัน นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 31-60 นาที นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ในช่วง
เวลา 18.01-24.00 น. นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ท่ีบ้าน และนักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์มือถือ 2) นักศึกษาใช้ประโยชน์จากโปรแกรม YouTube ในระดับมาก โดยนักศึกษาใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือ
ฟังเพลงมากท่ีสุด รองลงมาคือใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือดูละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ ท่ีน่าสนใจ และใช้โปรแกรม 
YouTube เพ่ือติดตามดารา นักแสดง นักร้อง ท่ี ช่ืนชอบ ตามลําดับ แต่นักศึกษาใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือฝึก
ภาษาต่างประเทศน้อยท่ีสุด และ 3) นักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ในเชิงบวก โดยนักศึกษามีทัศนคติว่า
โปรแกรม YouTube ช่วยสร้างความสุขและความบันเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือโปรแกรม YouTube ทําให้ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ มากข้ึน และโปรแกรม YouTube เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ตามลําดับ แต่นักศึกษามี
ทัศนคติว่าโปรแกรม YouTube ทําให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ น้อยท่ีสุด 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับ, การใช้ประโยชน์, ทัศนคต,ิ โปรแกรม YouTube 
 

Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study the behaviors of adoption of YouTube Program 
among the students in Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University 2 ) to study 
the behaviors of utilization of YouTube Program among the students in Faculty of Communication Arts, 
Rambhai Barni Rajabhat University and 3 ) to study the attitude towards YouTube Program among the 
students in Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University. The research population 
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was 409 students in Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University employing the 
95 %  reliable sample size calculation. The number of samples was 20 2  people and using a specific 
sampling method.  In which the researcher specifically selects only students of the Faculty of 
Communication Arts, Rambhaibarni Rajabhat University of Undergraduate program, regular semester, 
1st-4th years who are using the YouTube program only. The research methodology was a questionnaire. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage and mean. The results showed that 1) 
students had the adoption behaviors of the YouTube program as follows: students visited YouTube 
program every day and spent time for each visited for 31 -60  minutes. Students visited the YouTube 
program between 18.01 and 24.00 at home via their mobile phone devices 2) students spent most of 
their time watching music channels on YouTube.  Second, it is used to watch dramas, movies, 
interesting video clips and to keep track of their favorite stars, performers and singers respectively, but 
students least use YouTube to practice a foreign language and 3 )  students had a positive attitude 
towards YouTube in that it was the most joyful and entertaining platform. Followed by the YouTube 
program, which provides more information and the YouTube program is a forum for discussion on 
various topics, respectively, but students have the view that the YouTube program offers the least 
knowledge and skill development. 

Keywords: Behaviors of adoption, Utilization, Attitude, YouTube program 
 
บทนํา 
 YouTube หรือ ยูทูบ เป็นโปรแกรมท่ีให้ผู้ท่องโลกอินเตอร์เน็ตท่ัวไปสามารถแบ่งปันวิดีโอ เพ่ือให้คนอ่ืนท่ัวโลก
สามารถเข้าไปดูได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยูทูบเป็นโปรแกรมท่ีมีผู้นิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เพราะนอกเหนือการแบ่งปัน
วีดีโอแล้วยูทูบยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ใช้งานได้อีกด้วย ซ่ึงการใช้งานโปรแกรมยูทูบน้ันสามารถใช้งานได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น การใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ยูทูบ หรือการใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันยูทูบ 
นอกเหนือจากการท่ีเราสามารถดูวิดีโอของคนท่ัวโลกท่ีมีการอัพโหลดไปท่ีโปรแกรมยูทูบแล้ว ปัจจุบันยูทูบยังมีบริการ
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ อีกท่ีน่าสนใจและสามารถทําเป็นช่องทางสร้างรายได้ได้อีกด้วย ซ่ึงสามารถสรุปประโยชน์ของยูทูบได้ดังน้ี 1) 
แหล่งรวมความรู้ นอกเหนือจากคลิปวิดีโอท่ัวไปแล้ว มีบางคนบางบริษัทก็ได้มีการทําคลิปวิดีโอเผยแพร่สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้ทางด้านไอที ความรู้ในการทําอาหาร แนะนําสินค้าและบริการ และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีน่าสนใจ 2) แหล่งความ
บันเทิง อีกสิ่งหน่ึงท่ีสามารถพบเห็นได้บนยูทูบ น่ันคือ เพลง ละคร รายการบันเทิง จากช่องทีวีช่องปกติ ซ่ึงมีการอัพโหลดลง
บนยูทูบ และสร้างเป็นสถานี หรือท่ีเรียกว่า Channel ให้คนท่ีสนใจสามารถดูย้อนหลังได้ 3) แหล่งสร้างรายได้ ปัจจุบันมีคน
จํานวนมากทําคลิปขายสินค้าในรูปแบบวิดีโอ สามารถสร้างรายได้จํานวนมาก หรืออาจนําวิดีโอไปโฆษณาผ่านยูทูบซ่ึงให้
ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ 4) หารายได้จากยูทูบโดยตรง ทางยูทูบได้เปิดบริการให้เจ้าของคลิปวิดีโอสามารถหารายได้จากการ
ทําคลิปวิดีโอและให้คนท่ัวโลกดูได้ และถ้ามีจํานวนผู้ชม 10,000 Page view ข้ึนไปก็จะมีการแสดงโฆษณาแทรก ซ่ึงเป็นอีก
ช่องทางในการทําให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน และ 5) การโปรโมทตัวเอง ปัจจุบันมีคนไทยจํานวนหน่ึงท่ีมีการใช้ยูทูบในการ
แนะนําตัวเองและแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นรํา หรือแม้แต่การทําอาหาร เพ่ือเป็น
ช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์ ทําให้มีคนประสบความสําเร็จและเป็นท่ีรู้จักเป็นจํานวนมากจากช่องทางน้ี ด้วยเหตุน้ี 
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อ
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โปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และผลการวิจัยท่ีได้จะสามารถ    
หาแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้โปรแกรม YouTube ในทางท่ีเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  
 2) เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี  
 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ 
และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 409 คน โดยใช้การคํานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีความเช่ือถือได้ 95% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 202 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซ่ึงผู้วิจัยจะเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 และเคยใช้โปรแกรม YouTube เท่าน้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 
ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปี สาขาวิชา และรายได้ต่อเดือน ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับ
โปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตอนท่ี 3 การใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตอนท่ี 4 ทัศนคติต่อโปรแกรม 
YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม 
YouTube ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี โดยให้
ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) 
ความสัมพันธ์เก่ียวข้อง (Relevance) ของเน้ือหา และความเป็นไปได้ (Feasibility) ในแง่ของคําตอบ แล้วนําแบบสอบถาม
ท่ีได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้วไปใช้จริง และนําข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมา
ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามสูตรของ ครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทีมงานของผู้วิจัย โดยทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างตามท่ีได้กําหนดไว้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 15 วัน หลังจากน้ันผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงจะทําการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
โดยนําเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถ่ี เพ่ืออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 1. ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปี 
สาขาวิชา และรายได้ต่อเดือน 2. พฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 3. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี และ 4. ทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษา      
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีดังต่อไปน้ี  
 ข้อมูลท่ัวไป ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุ 20 ปี รองลงมาคืออายุ 19 ปี และอายุ 21 ปี ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 22 ปี มีจํานวนน้อยท่ีสุด กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 รองลงมาคือช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 3 ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 มี
จํานวนน้อยท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน รองลงมาคือการสื่อสารบูรณาการ และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สองภาษามีจํานวนน้อยท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
5,000 บาท รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท มีจํานวนน้อยท่ีสุด 
พฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรม YouTube ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดใช้โปรแกรม YouTube ทุกวัน มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ เปิดใช้โปรแกรม YouTube 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ และเปิดใช้โปรแกรม YouTube 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างเปิดใช้โปรแกรม YouTube นานๆ ครั้ง มีจํานวนน้อยท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างเปิดใช้โปรแกรม 
YouTube แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 31-60 นาที มากท่ีสุด รองลงมาคือ เปิดใช้โปรแกรม YouTube แต่ละครั้งเป็น
ระยะเวลามากกว่า 60 นาที และเปิดใช้โปรแกรม YouTube แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 15-30 นาที ตามลําดับ และกลุ่ม
ตัวอย่างเปิดใช้โปรแกรม YouTube แต่ละครั้งเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 15 นาที มีจํานวนน้อยท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างเปิดใช้
โปรแกรม YouTube ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. มากท่ีสุด รองลงมาคือ เปิดใช้โปรแกรม YouTube ในช่วงเวลา 00.01-
06.00 น. และเปิดใช้โปรแกรม YouTube ในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างเปิดใช้โปรแกรม 
YouTube ในช่วงเวลา 06.01-12.00 น. มีจํานวนน้อยท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างเปิดใช้โปรแกรม YouTube ท่ีบ้าน มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เปิดใช้โปรแกรม YouTube หอพัก และเปิดใช้โปรแกรม YouTube ท่ีมหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวอย่างเปิดใช้
โปรแกรม YouTube ท่ีร้านอินเทอร์เน็ต มีจํานวนน้อยท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างเปิดใช้โปรแกรม YouTube ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์มือถือ มากท่ีสุด รองลงมาคือ เปิดใช้โปรแกรม YouTube ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ 
 การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม YouTube ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 
YouTube ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือฟังเพลง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ใช้โปรแกรม 
YouTube เพ่ือดูละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ ท่ีสนใจ, ใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือติดตามดารา นักแสดง นักร้อง ท่ีช่ืนชอบ
, ใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ, ใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือขายสินค้าหรือบริการ 
ตามลําดับ แต่กลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือฝึกภาษาต่างประเทศ น้อยท่ีสุด 
 ทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ในเชิงบวก 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่า โปรแกรม YouTube ช่วยสร้างความสุขและความบันเทิง มากท่ีสุด รองลงมาคือ โปรแกรม 
YouTube ทําให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากข้ึน, โปรแกรม YouTube เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
โปรแกรม YouTube ใช้กระจายข่าวสารไปสู่คนจํานวนมาก, โปรแกรม YouTube ช่วยสนับสนุนให้กล้าแสดงออก 
ตามลําดับ แต่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่าโปรแกรม YouTube ทําให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ น้อยท่ีสุด 
 ข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม YouTube กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม YouTube ดังน้ีคือ อยากให้มี
ระบบการคัดกรองคลิปวิดีโอท่ีไม่เหมาะสม 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 พฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรม YouTube ดังน้ี นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ทุกวัน 
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นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 31-60 นาที นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ในช่วง
เวลา 18.01-24.00 น. นักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ท่ีบ้าน และนักศึกษาเปิดใช้โปรแกรม YouTube ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับแนวคิดสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) อธิบายว่าพฤติกรรมคือการกระทําหรือพฤติกรรมใดๆ 
ของ คนเรา ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานท่ีมาจากความรู้เละทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน ก็เน่ืองมาจากการมีความรู้และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน เกิดข้ึนได้ก็เพราะความแตกต่างอันเน่ืองมาจาก
การเปิดรับสื่อ และความแตกต่างในการแปลความสารท่ีตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกัน อันจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ท้ังน้ีพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเปิดรับข่าวสารน้ันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน 
คือ พฤติกรรมปฏิบัติการ และพฤติกรรมอุปกรณ์ ดังน้ี 1) พฤติกรรมปฏิบัติการ เป็นปฏิกิริยาในการรับสารท่ีเกิดข้ึนพร้อม
กับกระบวนการสื่อสารในทันทีท่ีมีสิ่งเร้า (Stimulus) หรือมีข่าวสาร (Message) มากระตุ้น ผู้รับปฏิกิริยาน้ันอาจสังเกตได้
หรือสังเกตไม่ได้ แต่จะสิ้นสุดทันทีท่ีสิ่งเร้าน้ันหมดแรงกระตุ้นหรือเมื่อยุติการให้ข่าวสาร เช่น เมื่อผู้รับสารอ่านหนังสือ      
ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์แล้วเกิดอารมณ์คล้อยตาม คิดสร้างภาพพจน์ต่างๆ ตามไป แต่เมื่อเลิกอ่าน เลิกฟัง หรือ
เลิกดูแล้ว อารมณ์หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ ก็หยุดลงเพียงเท่าน้ัน ปฏิกิริยาน้ีจัดเป็นพฤติกรรมปฏิบัติการ 2) พฤติกรรมอุปกรณ์ 
เป็นปฏิกิริยาในการรับสารท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกับพฤติกรรมปฏิบัติการ แต่ต่างกันตรงท่ีในกรณีของพฤติกรรมอุปกรณ์น้ัน 
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนอาจก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและพฤติกรรมอย่างอ่ืน เช่น เมื่อผู้รับสารฟัง หรือดู หรืออ่านข้อความไปแล้ว 
อาจนําไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อ เล่าให้ผู้อ่ืนฟัง แนะนําให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม หรือนํามาใช้เป็นหลักความคิดประจําตน เป็นต้น 
ปฏิกิริยาเช่นน้ีถือว่าเป็นพฤติกรรมอุปกรณ์ ดังน้ัน พฤติกรรมจึงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงบุคคลแสดงออกโดยผู้อ่ืนอาจเห็นได้ 
เช่น การยิ้ม การเดิน หรือผู้อ่ืนอาจเห็นได้ยากต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างท่ีบุคคล
แสดงออกน้ัน มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดตามสถานการณ์น้ันๆ  
 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะ อ่อนจันทร์ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และการ
ตอบสนองต่อโฆษณาแบบ True View In-Stream Ad บนยูทูบของผู้บริโภคกลุ่ม GEN M ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทาง YouTube ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด โดยเข้ารับชมคอนเท้นท์
มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน และใช้เวลาในการรับชมแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 30 นาที โดยคอนเท้นท์ท่ีมีการรับชมสูงสุด ได้แก่ 
ประเภทเพลงและประเภทให้ความบันเทิง ซ่ึงมีจํานวนเท่ากัน 
 การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใช้ประโยชน์จากโปรแกรม YouTube ในระดับมาก โดยนักศึกษาใช้เพ่ือฟังเพลงมากท่ีสุด 
รองลงมาคือใช้เพ่ือดูละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ ท่ีน่าสนใจ และใช้เพ่ือติดตามดารา นักแสดง นักร้อง ท่ีช่ืนชอบ ตามลําดับ 
แต่นักศึกษาใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือฝึกภาษาต่างประเทศน้อยท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของพัชนี เชยจรรยา (2540) 
ได้อธิบายว่าบุคคลจะให้ความสนใจ รับรู้ และจดจําข่าวสารท่ีจะให้ความพึงพอใจหรือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเท่าท่ีเขาคิดว่ามีประโยชน์หรือสนองความพอใจของเขาได้ และความต้องการต่าง ๆ ของ
บุคคลน้ันเป็นผลมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมของแต่ละบุคคล เช่น แรงจูงใจ ค่านิยม ฯลฯ บุคคลจะเลือกให้ใช้สื่อ
หรือเน้ือหาข่าวสาร เพ่ือสนองประโยชน์ส่วนตน จากความหลากหลายของความต้องการหรือประโยชน์ของสื่อมวลชน
เหล่าน้ี มีผู้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือจัดประเภทของความต้องการของผู้รับสื่อมวลชน พบว่า ความต้องการมี         
4 ประการ คือ ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตน ความต้องการมีการติดต่อทางสังคม ความต้องการสิ่งแปลกใหม่และ
ความบันเทิง และความต้องการข้อความจริงและความรู้สึกเก่ียวกับโลก และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริชัย ศิริกายะ 
(2531) ได้ศึกษาตัวแปรความต้องการของผู้รับสารจากสื่อมวลชนไว้ดังน้ี 1) ความต้องการสารสนเทศ คือ เพ่ือทราบถึง
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง สภาพปัจจุบันท่ีอยู่รอบตัวและสังคม สนองความอยากรู้อยากเห็น และสนองความพอใจ 
เป็นการเรียนรู้และศึกษาด้วยตัวเอง เป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อแนะนําในการปฏิบัติความคิดเห็นและการ ตัดสินใจ 
สร้างความรู้สึกท่ีมั่นคง 2) ความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล คือ ให้แรงเสริมแก่ค่านิยมส่วนบุคคล ให้ตัว
แบบทางพฤติกรรม แสดงออกร่วมกับค่านิยมของคนอ่ืน ๆ มองทะลุภายในตนเอง  3) ความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์
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ทางสังคม คือ มองทะลุเข้าไปในสภาพแวดล้อมของผู้อ่ืน แสดงออกร่วมกับผู้อ่ืน และเกิดความรู้สึกในลักษณะท่ีเป็นเจ้าของ 
นําไปใช้ในการสนทนาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ใช้แทนเพ่ือน ช่วยในการดําเนินตามบทบาททางสังคม สร้างสายสัมพันธ์กับ
ครอบครัว เพ่ือนและสังคม และ 4) ความต้องการความบันเทิง คือ การหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงจากปัญหาต่าง ๆ การผ่อน
คลาย ได้วัฒนธรรมท่ีเป็นของแท้ ความสนุกทางสุนทรียะ ได้มีอะไรทําเพ่ือใช้เวลาให้หมด ปลดปล่อยอารมณ์ เป็นการ
กระตุ้นทางเพศ  
 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรชา ทวีลาภ (2557) ศึกษาเรื่องการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากสื่อยูทูบใน
เรื่องดนตรีของคนในกลุ่ม GENERATION Y ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่
ฟังเพลงจากสื่อยูทูบในขณะท่ีทํางานเพ่ือสร้างความผ่อนคลายและฟังเพลงผ่านสื่อยูทูบในขณะทํางานบ้านหรือออกกําลัง
กายอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือใช้เพ่ิมพูนทักษะเช่น ฝึกร้องเพลง เล่นดนตรี และใช้เพลงในยูทูบประกอบการนําเสนออยู่
ในระดับปานกลาง พบน้อยท่ีสุดคือเข้าไปอัปเดทวีดีโอใหม่ ๆ อยู่ตลอด เพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างเพ่ือนฝูงและคน
รู้จัก และฟังเพลงผ่านสื่อยูทูบขณะท่ีทํางานอยู่ทําให้เกิดไอเดียมากกว่าการน่ังทํางานในท่ีเงียบ ๆ 
 ทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ในเชิงบวก โดยนักศึกษามีทัศนคติว่าโปรแกรม YouTube ช่วยสร้าง
ความสุขและความบันเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือโปรแกรม YouTube ทําให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากข้ึน และ
โปรแกรม YouTube เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามลําดับ แต่นักศึกษามีทัศนคติว่าโปรแกรม 
YouTube ทําให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ น้อยท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของซิมบาร์โด้ และ เอบเบสเซ็น 
(Zimbardo and Ebbessen, 1977) กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติท่ีสําคัญมีดังน้ี 1) องค์ประกอบทางด้านความรู้ 
ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนท่ีเป็นความเช่ือของบุคคลเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ัวไป ท้ังสิ่งท่ีชอบและสิ่งท่ีไม่
ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือความคิดว่า สิ่งใดดีก็มักจะมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งน้ัน หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งน้ัน 2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) คือลักษณะของการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสิ่งต่างๆซ่ึงมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนคน น้ัน แล้วแต่ค่านิยมของ
คน 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือการแสดงออกของบุคคลต่อ สิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก โดยท่ัวไปแล้วทัศนคติจะสามารถจําแนกออก
ได้ท้ังสิ้น 3 ประเภทดังต่อไปน้ี 1) ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) ทัศนคติทางบวกน้ีจะชักนําให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน ต่อเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ เน่ืองจากบุคคลน้ันมีความรู้สึก สภาพอารมณ์ สะท้อนกลับต่อ
บุคคลน้ันในด้านดี การมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็จะส่งผลให้เกิดการยอมรับความคิดหรือข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ             
2) ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) ทัศนคติทางลบเกิดข้ึนได้กับบุคคลทุกคน ทัศนคติทางลบเกิดข้ึนเน่ืองจากบุคคล
น้ันมี ความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เรื่องราวปัญหาใดปัญหาหน่ึง ทัศนคติในทางลบมักจะเกิดข้ึน พร้อมกับ
ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซ่ึงส่งผลให้บุคคลน้ันปฏิเสธหรือเกิดอคติกับสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ัน และจะนําไปสู่การด่วน
สรุปตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยขาดข้อมูลท่ีชัดเจน 3) ทัศนคติน่ิงเฉย (Passive Attitude) เป็นทัศนคติท่ีเกิดจากบุคคลน้ัน
ไม่มีความคิดเห็นในเรื่องน้ัน ๆ โดยสิ้นเชิง ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากการขาดข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ  
 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างช่ือเสียงต่อบุคคล กรณีศึกษายูทูบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติเชิง
บวกต่อยูทูบ และมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบอย่างสม่ําเสมอ เน่ืองจากทัศนคติท่ีมี
ต่อยูทูบว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ และเน่ืองจากอัตราการเติบโตของจํานวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการสื่อสารท้ังในสังคมไทยและต่างประเทศสูงข้ึน ทําให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ทัดเทียมตามสภาพ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการจัดทําคลิปวิดีโอของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จัดทํา
ข้ึนมาเป็นประเภทเพ่ือความบันเทิง โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่าผู้คนในสังคมจะให้ความสําคัญต่อการสื่อสารผ่านยูทูบ   
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เพ่ิมสูงข้ึน และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยูทูบเป็นเครื่องมือในการสร้างความสําเร็จ ท้ังในด้านช่ือเสียง รายได้ หรือทําการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้โปรแกรม YouTube เพ่ือฝึกภาษาต่างประเทศน้อยท่ีสุด และนักศึกษามี
ทัศนคติว่าโปรแกรม YouTube ทําให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ น้อยท่ีสุด ดังน้ัน ผู้ปกครองและครูอาจารย์
ควรหาแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้โปรแกรม YouTube ในทางท่ีเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
 2. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เท่าน้ัน ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ 
และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของกลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 3. ข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม YouTube จากนักศึกษาพบว่ามีข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม YouTube คืออยากให้
โปรแกรม YouTube มีระบบการคัดกรองคลิปวิดีโอท่ีไม่เหมาะสม 
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ความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกก กรณีศึกษา บ้านหนองปลาดุก ตําบลบ้านผ้ึง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

Strengthening the Reed-Processed Products: A Case Study of Ban Nong 
Pladuk, Ban Phueng Sub-district, Mueang District, Nakhon Phanom Province 

พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, อภิกนิษฐา นาเลาห์ , นิภาพร ชนะมาร 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาความเข้มแข็งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก บ้านหนองปลาดุก ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม มีวิธีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มี วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุและ
กระบวนการ ท่ีทําให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาดุกมีความเข้มแข็ง 2) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการ
ดําเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาดุก 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
กกบ้านหนองปลาดุกในอนาคต โดยมีผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ คือ เป็นคณะกรรมการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกจํานวน 5 คน 
และสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกจํานวน 7 คน รวมท้ังสิ้น 12 คน ซ่ึงผู้ใช้แนวประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แนวคิดระบบเป็นแนวคิดหลักในการศึกษา และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
เทคนิคสามเส้า ผลการศึกษา พบว่า  

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญกลุ่ม  ผู้บริหารและสมาชิกภายในกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก บ้านหนองปลาดุก ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง   จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 100.0 อยู่ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3   
และช่วงอายุ 60-70 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 41.7 การจําแนกอาชีพหลักเกษตรกร จํานวน 7   คน คิดเป็นร้อยละ 
58.3 และอาชีพรับจ้างท่ัวไป จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รายได้จากการ สานกกรายได้ 4,000-5,000 บาท จํานวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และรายได้ 6,000-7000 บาท   จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7       
 เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้แนวคิดระบบ พบว่า 1) สาเหตุความเข้มแข็งของกลุ่ม (Input) ได้แก่ มีความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกัน มีนโยบายรัฐท่ีสนับสนุน และมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์                
2) กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (Process) ได้แก่ มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ของ
กลุ่ม มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์  3) ผลลัพธ์ของกระบวนการฯ (Output)  ได้แก่ เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท้ังอาชีพและรายได้ และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และ
คุณค่าภูมิปัญญาของกลุ่มให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ 4) แนวทางการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งในอนาคต ได้แก่ มีการ
แก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกันอยู่เสมอ มีนโยบายรัฐท่ีส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเป็นเอกลักษณ์อยู่เสมอ       
คําสําคัญ: ความเข้มแข็ง,แนวคิดระบบ,ภูมิปัญญาท้องถ่ิน,กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม 

 
Abstract 

The study was a qualitative research. The research objective was: 1) To study the cause and 
processes for the strength of the processed reed products from Nong Pladuk Kok 2)  To study the 
results of the processing of processed products from Nong Pla Duk reed products 3)  To study the 
guidelines for the development of processed products From Ban Nong Pladuk in the future.  The 
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samples were 12 members of the Reed Processing Group.  Using the system concept as the main 
concept in education And verify the correctness of the information with a triangular technique.The 
Study found that : 

Key informant groups were Executives and members within the Reed Processing Group in Ban 
Nong Pladuk Most of them are female, 12 people, 100.0% in the age range 40 - 50 years, 7 people, 
accounting for 58 .3 % and age 60-70 years, 5 people, representing 41.7 % . 7 people accounted for 
58 .3%  and general employment of 5  people, accounting for 41 .7% , income from weaving, income 
4,000-5,000 baht, 4 people, representing 33.3% and income of 6,000-7000 baht, totaling 8 people which 
is 66.7 % 

When analyzing the results of the study using the system concept, it was found that 1) the 
cause of the strength of the group (Input) was the need for problem solving within the common group. 
There are government policies that support, a unique local wisdom. There is a group learning process. 
Products are developed with creativity. 3) Results of the execution process (Output) are to promote the 
conservation of local wisdom and culture, for a better living life in both profession and income. Also to 
empower the wisdom of the group to be evident and accepted. 4) The development of the group to 
have strength, i. e. , there is always solving problems within the group in the future, There is a 
government policy that continuously promotes local crafts which encourage developing products with 
innovative packaging designs 
Keywords: Strengthening, System concept, Local wisdom, Group strengthening process 
 
บทนํา 

แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนของไทยได้นําเสนอถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ท่ี สามารถนํามา
พิจารณาเพ่ือการศึกษาความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรชุมชน ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งภาค
ประชาชน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมท้ังการบริหารจัดการ ท้ังน้ีแนวคิดดังกล่าว มาจากนโยบายจาก
ส่วนกลางท่ีเอ้ือต่อการสนับสนุนและส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนท่ีมี พ้ืนฐานจากแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน ซ่ึงได้ให้องค์ประกอบของชุมชนท่ีเข้มแข็ง ไว้โดยเสนอว่า ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้น้ันชุมชนต้องมีการรวมตัวกัน
เป็นองค์กรชุมชน มีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2551: 150-157) 

จากการศึกษาข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหนองปลาดุก (พ.ศ.2554-2562) พบว่า แต่เดิมหมู่บ้านหนองปลาดุก โดย
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักคือ การเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการว่างงานจากการไม่ได้ทําเกษตรไม่มีรายรับส่วนใหญ่มี
แต่รายจ่าย ต่อมาชาวบ้านหนองปลาดุกได้ มองเห็นกลุ่มคนท่ีมาจาก 20 จังหวัดท่ัว ภาคอีสานรวมกันอยู่ท่ีหมู่บ้านหนอง
ปลาดุก ชาวบ้านจึงได้นําวัฒนธรรมต่าง ๆ จากท่ีอ่ืนท่ีมาอาศัยท่ีบ้านหนองปลาดุก โดยมองเห็นท่ีอ่ืนสานหมวก สานกระเป๋า 
สานท่ีรองแก้วนํ้า กล่องกระดาษชําระ ชาวบ้านมีความสนใจจึงให้ศูนย์เรียนรู้จากการฝึกอบรมและหน่วยงานราชการให้การ
สนับสนุนโดยมีการศึกษานอกระบบ สอนวิธีการทําผลิตภัณฑ์จากต้นกก มีการพัฒนารวมกลุ่มกันเกิดข้ึนโดยมีทะเบียน       
ผู้ยากไร้ ส่งเสริมอาชีพเป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสมาชิกจํานวน 33 คน ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้
ริเริ่มงานผลิต“ผลิตภัณฑ์จากต้นกก” เพ่ือให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากรายได้หลักใช้วัตถุดิบท่ี ได้มาจากธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีหมู่บ้านหนองปลาดุก โดยมีประชากรท่ีหนาแน่นจํานวนท้ังสิ้น 597 คน และมีช่ือกลุ่มคือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรปู
จากต้นกก บ้านหนองปลาดุกมีความเข้มแข็งคือ มีผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี ให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาใน
ทุก ๆ ด้านจึงทําให้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก เติบโตข้ึนได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากบ้านหนองปลาดุกพ่ึงได้ริเริ่ม
ดําเนินการได้เพียงแค่ 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562) แต่ทําให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกกได้รับความนิยมและ
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ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก จากน้ันบ้านหนองปลาดุกได้มีการร่วมกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท        
โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และตัวแทนชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่นจากการ ทํา
กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะ โลกร้อน ภายใต้กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การ
สร้างสังคมคาร์บอนต่ํา ณ ประเทศญี่ปุ่น บ้านหนองปลาดุก ได้รับรางวัลประเภทชุมชน สิ่งแวดล้อมไทย ดีเด่นระดับท่ี 3 
ของประเทศ และมีการศึกษาถึงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสนิค้าจักรสานท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น อันจะเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วย
ลดต้นทุนในกระเป๋าสตางค์ไปในตัวและเป็นการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มให้ เกิดความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้และยังเป็น 
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ของคนในชุมชน ให้มีรายได้เสริมในการเลี้ยงครอบครัว เป็นการสร้างช่ือเสียงของชุมชนได้อีกทาง
หน่ึงท่ีจะทําให้ชุมชนได้และมีการพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกกท่ีหมู่บ้านหนองปลาดุกมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการกลุ่ม ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกกท่ีหมู่บ้าน
หนองปลาดุก โดยผู้วิจัยได้นําความคิดเชิงระบบมาใช้ในการศึกษาเพ่ือนํามาใช้ในการอธิบายกระบวนการจัดการของกลุ่มท่ี
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งได้ (สุนทร โคตร บรรเทา, 2551: 168-175)  ได้แก่ สาเหตุความเข้มแข็งของกลุ่ม (input) 
กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (process) ผลลัพธ์ของกระบวนการฯ (output) แนวทางการพัฒนากลุ่มให้มี
ความเข้มแข็งในอนาคต โดยนําบริบทของชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต รวมถึงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้นําข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุและกระบวนการท่ีทําให้กลุ่มผลติภณัฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาดุกมีความเข้มแข็ง  
 2) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาดุก 
 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาดุกในอนาคต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1) รูปแบบของการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเรื่อง การศึกษาความเข้มแข็งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ตําบลบ้านผึ้ง  อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม มีวิธีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)    

2)  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก อายุตั้งแต่ 40-

70 ปี ข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่บ้านหนองปลาดุก ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม    
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (key-informants) ในการศึกษาครั้งน้ีโดยคัดเลือกมาจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) เคย

ดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก และเต็มใจให้ข้อมูล จํานวน 5 คน (2) สมาชิกกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกก โดยมีคุณสมบัติ คือ มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 1 ปีข้ึนไป (เน่ืองจากกลุ่มก่อตั้งมาเป็นระยะ 2 ปี) และ
ประกอบอาชีพทอเสื่อกกหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกเป็นอาชีพหลัก รวมถึงเป็นผู้ท่ีเต็มใจให้ข้อมูล จํานวน 7 คน รวม
ท้ังสิ้น 12 คน  

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แนวประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งแนวประเด็นของโครงสร้างการ
สัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี  
  ส่วนท่ี 1 สาเหตุความเข้มแข็งของกลุ่ม (Input) 
  ส่วนท่ี 2 กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (Process) 
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  ส่วนท่ี 3 ผลลัพธ์ของกระบวนการฯ (Output) 
  ส่วนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาในอนาคต 

โดยการตรวจสอบเครื่องมือการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยนําแนวประเด็นการสัมภาษณ์ ดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือร่วมให้ความเห็น ตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงแนวประเด็นการสัมภาษณ์ ให้มีความสมบูรณ์
มากข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการตีความ เรียบเรียงข้อมูลบริบท แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัย     

ท่ีเก่ียว ข้องด้วยการพรรณนา และผู้วิจัยใช้แนวคิดเชิงระบบเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาซ่ึงประโยชน์ของแนวคิดระบบ 
ช่วยให้เกิดความคิดเพ่ือพัฒนากลุ่มในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิดมาเพ่ืออธิบาย วิธีการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มหรือกระบวนการในการศึกษาความ
เข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาดุก ตําบลบ้านผึ้ง  อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในส่วนการตรวจสอบ
ข้อมูลสามเส้า ได้แก่ 1)การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย 3) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ทฤษฎีแนวคิด  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้โปรแกรม ATLAS.ti  ในการสรุปข้อมูลและการสร้างแผนผังมโนทัศน์ วิธีการ
ตีความ เทียบเคียงข้อมูลบริบท แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการพรรณนาความ และใช้สถิติเชิงพรรณนา 
คือ  ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญกลุ่ม  ผู้บริหารและสมาชิกภายในกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก บ้านหนองปลาดุก ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง   จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 100.0 อยู่ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3   
และช่วงอายุ 60-70 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 41.7 การจําแนกอาชีพหลักเกษตรกร จํานวน 7   คน คิดเป็นร้อยละ 
58.3 และอาชีพรับจ้างท่ัวไป จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รายได้จากการ สานกกรายได้ 4,000-5,000 บาท จํานวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และรายได้ 6,000-7000 บาท   จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7      

โดยสาเหตุความเข้มแข็งของกลุ่ม  (Input) ได้แก่ 
1) มีความต้องการในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกัน  
ทีมบริหารกลุ่มมีการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีคณะกรรมการกลุ่ม

คิดวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับสมาชิกเพ่ือทราบถึงผลกระทบภายในกลุ่มให้ได้มากท่ีสุด และเพ่ือทราบถึงปัญหาท่ี  
บ่งบอกถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มอย่างแท้จริงเช่น การร่วมตัวกันภายในกลุ่มไม่ครบตามท่ีกําหนด และเวลาท่ีว่างพร้อม
เพรียงกันซ่ึงมีน้อยมาก จึงทําเกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มร่วมกันอย่างแท้จริง  
 2) นโยบายรัฐท่ีสนับสนุน 
 นโยบายมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงองค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านผึ้ง โดยมีแนวทางพัฒนาหมู่บ้านหนองปลาดุก ในการเสริมอาชีพและเพ่ือส่งเสริมให้มีรายได้ท่ี
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีมีการนําโครงการสิ่งแวดล้อม เข้ามาต่อยอดเพ่ือให้สมาชิกได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังก่อให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน 

3) ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์   
 การสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้ในชุมชน และเป็นประสบการณ์ท่ีได้รับ การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท่ีมีความรู้
และจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงมีสิ่งแวดล้อมและศาสนาเข้า มาเก่ียวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน ภูมิปัญญา
เป็นสิ่งท่ีมีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนใน   ชุมชนน้ัน ศึกษาในระยะแรกๆ เป็นเรื่องการพ่ึงพาตนเองของชาวบ้าน นํามา
ปรับใช้ในการในการจัก สานรูปแบบเดิมและมีการประยุกต์และผสมผสานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
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 กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (Process)      
1) การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ      

  (1) การยอมรับในความโปร่งใสในการบริหารและการตรวจสอบ ซ่ึงความโปร่งใสระหว่างทีมบริหารกลุ่ม 
การมองเห็นภาพโดย ปราศจาก การแอบแฝง ซ่อนเร้น มรีายละเอียดและข้อมลูชัดเจน เช่น มีเอกสารท่ีทราบถึงบัญชี
รายรับ รายจ่ายอย่างครบถ้วน นอกจากน้ีมีการร่วมมือร่วมใจและการตัดสินใจ ในการใช้สิทธิของตนเองออก ความคิดเห็น
จึงทําให้มีความโปร่งใส พร้อมกับการตรวจสอบยอมรับว่าเท่ียงตรงและเช่ือถือได้  
  (2) คุณธรรมในการบริหารงานของคณะกรรมการ  โดยทางกลุม่มีความสามคัคีรวมถึงมีคุณธรรมในเรือ่ง
ความซ่ือสัตย์ การ บรหิารงานมีความตรงไปตรงมาภายในกลุ่ม เช่น มีความซ่ือสตัว์ในการทํางาน รวมถึงมีการถามข้อมูลได้
อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และเรื่องผลประโยชน์จึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากท่ีสุด    
  (3) การทํางานเป็นทีม  โดยทางกลุ่มมีการรวมตัวเพ่ือท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกันภายในทีม ทุกคน
ภายในกลุ่มจะต้องเคารพและฟังความคิดของผู้อ่ืน ทุกคนภายในกลุ่มต้องเป็นผู้ฟังท่ียอมรับความคิดของผู้อ่ืน เพ่ือจะช่วยให้
สมาชิกในทีมรู้ถึงข้อด้อยและข้อเด่นของกันและกัน และให้คําแนะนําเพ่ือปรับปรุงพัฒนามันไปด้วยกันเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ 
 
 2) กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม      
  (1) กระบวนการการเรียนรู้จากแหล่งภายนอกท่ีหลากหลาย ซ่ึงทางกลุ่มมีการศึกษาเรียนรู้ท้ังภายใน
กลุ่ม และภายนอกกลุ่ม การเรียนรู้จากภายนอก โดยทางกลุ่มมีการศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีเครือข่ายของตนเอง คือ บ้าน   
ดอนศาลา อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพ่ือเข้าไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี สิ่งท่ีทางกลุ่มได้รับรู้ถึงวิธีการสานเทคนิคการ
ออกแบบลวดลายท่ีแปลกใหม่และได้แลกเปลี่ยนแนวทาง เพ่ือให้สมาชิกมีการพัฒนาด้านความคิด และวิธีการของแต่ละ
บุคคลเพ่ือนําความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
  (2) การเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์บรรยากาศในการทํางาน  ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
เพ่ือเกิดการผ่อนคลายไปในตัว โดยทางกลุ่มมีการสร้างสรรค์บรรยากาศโดย การร้องเพลง การฟ้อนรํา การออกกําลังกาย 
การนําอาหารเข้ามารับประทานกันภายในกลุ่มเพ่ือสร้างความสนิทสนมกัน และมีการพูดคุยกันภายในกลุ่มรับรู้ถึงปัญหาใน
การทํางาน เพ่ือทําให้สมาชิกในกลุ่มสามารถผ่อนคลายไม่เครียดและทําให้มีพลังท่ีบวกกับทุกคนภายในกลุ่ม 
  (3) การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนค้นพบด้วยตนเองและเรียนรู้ภายในกลุ่ม โดยการเรียนรู้ด้วยด้วยตนเองจะช่วยให้
ทุกคนมีโอกาส ในการเรียนรู้  ด้วยตนเองโดยวิธีของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานหรือศึกษาจากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดความใจอย่างลึกซ้ึง จดจําได้ดี นําไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนได้รวมท้ังสามารถนําไปสู่  การนําไป
พัฒนาบุคลิกภาพทุกด้าน 
 3) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์          
  (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบลวดลายท่ีทันสมัยเป็นเอกลักษณ์   การเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตามยุคตามสมัย ความแปลกแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่า คือการ
ออกแบบรูปทรงและลวดลายท่ีแปลกใหม่ การเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยคงเอกลักษณ์ของทางกลุ่มไว้ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความสนใจผู้บริโภค ให้มีความต้องการมากข้ึนตลอดเวลาและมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน ผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มมีการนํา  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้โดยมีกรรมวิธีหรือ กระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ไร้สารเคมี โดยทางกลุ่มเลือกใช้สีผสมอาหารในการ
ย้อมกก ทําให้ผู้ใช้มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน  
 (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ยการออกแบบบรรจุภณัฑ์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การ  ออกแบบ การผลิตส่วนใหญ่เป็นการคิดรูปแบบใหม่ๆ อยู่สม่ําเสมอ ทําให้สินค้ามีรูปแบบไม่ซํ้ากัน แต่ ทางกลุ่มไม่มี
ความหลากหลายในการรูปออกแบบบรรจุภัณฑ์ สิ่งท่ีสําคัญต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนหน่ึงก็คือรูปแบบการ
บรรจุภัณฑ์   
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 ผลลัพธ์ของกระบวนการฯ (output) 
1) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม     
ประโยชน์ท่ีทางกลุ่มแปรรูปจากกกได้รับ ในด้านเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา  ความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่า ความ

สามัคคีของกลุ่มท่ีมีความพร้อมเพรียงกัน การร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ช่วยเหลือซ่ึง กันและกัน สมาชิกทุกคน จะเคารพ
และฟังความคิดของผู้อ่ืนในการพัฒนาให้ ทางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากน้ีทางกลุ่มมีการคิด
และต่อยอดในการ เสริมสร้างและพัฒนาทุกด้านรวมถึงทุกคนในกลุ่ม ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี      

2) เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน    
 ประโยชน์ท่ีทางกลุ่มแปรรูปจากกกได้รับ ในด้านเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน พบว่า การ
ระดมความคิดเพ่ือจะสร้างผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ใหม่ ๆ ให้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาผนวกกับ
การสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณะเฉพาะของทางกลุ่ม  

3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน   
 ประโยชน์ท่ีทางกลุ่มแปรรูปจากกกได้รับ ในด้านเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  พบว่า 
ทางกลุ่มมีการระดมความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงรูปทรงและลวดลายให้มีความ
แปลกใหม่ เพ่ือท่ีจะทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าท่ีน่าสนใจและแปลกตามากกว่าของท่ีอ่ืน 

4) เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท้ังอาชีพและรายได้    
 ประโยชน์ท่ีทางกลุ่มแปรรูปจากกกได้รับ ในด้านเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ท้ังอาชีพและรายได้ พบว่า ตั้งแต่ได้
เริ่มตั้งกลุ่มข้ึนมา จากผู้คนท่ีรายได้ไม่เพียงและผู้คนท่ีว่างงาน จนปัจจุบันทุกคนมี ท้ังอาชีพและรายได้ในการดํารงชีวิตเดือน
ล่ะไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท ทุกคนภายในกลุ่มมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนต่างจาก เดิมมาก อาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีอิสระเหมือนกับผู้ใด
ขยันมากก็ได้มาก แต่ถ้าหากผู้ใดไม่ขยันก็ได้น้อย  
 5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และคุณค่าภูมิปัญญาของกลุ่มให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ   
 ประโยชน์ท่ีทางกลุ่มแปรรูปจากกกได้รับ ในด้านสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะมีการคิดและนําภูมิปัญญา            
มาผสมผสานให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้าน โดยกลุ่มจะมีความแปลงใหม่ในรูปทรงของกระเป๋าหรือ ลวดลายของหมวกท่ี
ผสมผสานให้เป็นท่ีประจักษ์เฉพาะ จึงทําให้ผู้คนภายนอกให้ความสนใจเป็นอย่างมากและกลุ่มแปรรูปจากกกเป็นท่ียอมรับ
ของทุกพ้ืนท่ี 
แนวทางการพัฒนาเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบ้านหนองปลาในอนาคต 
  1) ส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกันอยู่เสมอ การแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกัน พบว่า 
ทางกลุ่มมีการขาดการเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินงาน จึงทําให้ทางกลุ่มไม่สามารถดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
  2) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเป็นเอกลักษณ์       
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า ทางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่วน
การผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการคิดรูปแบบใหม่ๆ อยู่สม่ําเสมอ แต่ทางกลุ่มไม่มีความหลากหลายในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
จึงทําให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ ขาดจุดเด่นและความเป็น เอกลักษณ์ของกลุ่ม     

3) ควรเสนอให้ภาครัฐมีนโยบายรัฐท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มฯอย่างต่อเน่ือง 
นโยบายภาครัฐ พบว่า ทางกลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ เพ่ิมเติมของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ทางรัฐควร
เพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากกกให้ทันสมัยมากข้ึน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 การศึกษาความเข้มแข็งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก บ้านหนองปลาดุก ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยใช้แนวคิดระบบในการศึกษาเป็นแนวคิดหลัก ผลการศึกษา พบว่า 1) สาเหตุความเข้มแข็งของกลุ่ม (Input) 
ได้แก่ มีความต้องการในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกัน มีนโยบายรัฐท่ีสนับสนุน และมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์  
2) กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (Process) ได้แก่ มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ของ
กลุ่ม มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์  3) ผลลัพธ์ของกระบวนการฯ (Out put)  ได้แก่ เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท้ังอาชีพและรายได้ และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และ
คุณค่าภูมิปัญญาของกลุ่มให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ 4) แนวทางการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งในอนาคต ได้แก่ มีการ
แก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกันอยู่เสมอ มีนโยบายรัฐท่ีส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเป็นเอกลักษณ์อยู่เสมอ โดยมีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปน้ี      
 สาเหตุความเข้มแข็งของกลุ่มฯ  (Input) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม
ร่วมกัน พบว่าสมาชิกในกลุ่มต้องการให้เกิดการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอย่าง
ต่อเน่ืองซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนงค์พรรณ หัตถมาศ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึง การพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งผลิตภัณฑ์จักสาน บ้านเหล่าเพ่ิม 29 อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มร่วมกันจะ
ก่อให้เกิดความสามัคคีและมีพลังงานในการขับเคลื่อนกลุ่มให้นําไปสู่การขับเคลื่อนกลุ่มไปสู่การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากลได้ 
 ในส่วนของกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (Process) ท่ีสําคัญ คือ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทีมบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก ให้ความสําคัญในเรื่องความโปร่งใสระหว่างทีมบริหารกลุ่ม กับการร่วมมือร่วมใจ
และการตัดสินใจ โดยการใช้สิทธิของตนเองในการออกความคิดเห็น จึงทําให้มีความโปร่งใสในกลุ่มการตรวจสอบยอมรับว่า
เท่ียงตรงและเช่ือถือได้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จีรพรรณ จันทร์วิเชียร (2555: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกลุ่ม การความโปร่งใสระหว่างทีมบริหารกลุ่ม 
มีการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส และพิจารณาการใช้จ่ายเงินในสิ่งท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีกระบวนการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามข้อเท็จจริง และ
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม ในส่วนทางกลุ่มจะเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนในการศึกษาเรียนรู้
ท้ังภายในกลุ่ม และภายนอกกลุ่ม การเรียนรู้จากภายนอก โดยทางกลุ่มมีการศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีเครือข่ายของตนเอง 
เพ่ือให้สมาชิกมีการพัฒนาด้านความคิด และวิธีการของแต่ละบุคคลเพ่ือนําความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ ซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญญา ศรีติ้ง  (2556:บทคัดย่อ)            
ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้ มีการเรียนรู้ภายในกลุ่มมีการเปิด
โอกาสในการใช้เทคนิคการศึกษา ท่ีทําให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ท้ังนอกและ ภายใน จะมีการศึกษาในสื่อต่างๆ พร้อมกับ
เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง นอกจากน้ีศึกษาจาก หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาความรู้ท่ีหลากหลายอย่าง
ต่อเน่ือง  
 ในส่วนของผลลัพธ์ของกระบวนการฯ (Output)  ท่ีสําคัญ คือเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินเน่ืองจากการทอเสื่อกกของบ้านหนองปลาดุกเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์ การสั่งสมของ ประสบการณ์ของ
ผู้รู้ในชุมชน และเป็นประสบการณ์ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท่ีมีความรู้และจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงมี
สิ่งแวดล้อมและศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็น พ้ืนฐาน ภูมิปัญญาเป็นสิ่งท่ีมีมานาน มีการปฏิบัติโดย
ผู้คนใน ชุมชนน้ัน ศึกษาในระยะแรกๆ เป็นเรื่องการพ่ึงพาตนเองของชาวบ้าน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ    
สุนิตดา ชูสวัสดิ์(2555: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม การนํา      
ภูมิปัญญาด้าน สิ่งแวดล้อม ช่วยฟ้ืนฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์ วิถีชีวิตของกลุ่มจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย โดยการใช้ระบบ     
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เครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีความผูกพัน จึงเป็นท่ียอมรับนับถือในการส่งเสริมวัฒนธรรม  เกิดความเข้มแข็งใน
ความยั่งยืน และอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมส่งเสริมการดําเนินต่อไป ได้อย่างเข้มแข็งและอย่างต่อเน่ือง     

ในส่วนการอภิปรายผลในประเด็นสุดท้าย คือ แนวทางการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งในอนาคตท่ีสําคัญ
ประการหน่ึง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเป็นเอกลักษณ์อยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอุทิศ ทาหอมและคณะ (2561: 35-61) ได้ศึกษาถึง รูปแบบการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนถ่ิน ตําเปียง
ทรงเครื่อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์              
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างมูลค่าอาหารโดยการแปรรูปให้มีความแปลกใหม่ อาทิ บรรจุภัณฑ์ การปรับรูปแบบการ
นําเสนอสินค้า แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม ทําให้กลายเป็นสินค้าท่ีเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนชุมชน       
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และให้ประชาชนท้ังในและนอกจังหวัด
บุรีรัมย์ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพ้ืนท่ีในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้กลายเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดได้ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ     
 1) ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ด้านการออกแบบกราฟิก
บนป้ายบรรจุภัณฑ์เพ่ิมข้ึน เพ่ือนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของกลุ่ม   
 2) ควรส่งเสริมให้มีเรียนรู้จากกลุ่มภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิมและ
สามารถได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มภายนอกได้มากข้ึน 
 3) ควรส่งเสริมให้ทีมบริหารกลุ่มเปิดเผยข้อมูลและรายเอียดทุก 1เดือนเพ่ือให้สมาชิกเห็นถึงความโปร่งใสระหว่าง
ทีมบริหารกลุ่มอย่างชัดเจน และสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนในการทํางานและไม่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  
   ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนา   
  1) หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความสําคัญเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์   เพ่ือให้ทางกลุ่มมี
การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ให้น่าสนใจ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน  
  2) ควรให้คณะกรรมการ มีการศึกษาถึงปัญหาภายในกลุ่ม ได้ให้สมาชิกตระหนักและ ให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมในด้านการประชุมปรึกษาหารือ การดําเนินงานของกลุ่ม โดย กรรมการมีระบุวันเวลาของทุกเดือนให้ชัดเจน 
จึงทําให้สมาชิกกลุ่มทําข้อตกลงในท่ีประชุมและรับรู้ร่วมกัน    
    
เอกสารอ้างอิง 
กนกพร ฉิมพลี. (2555).  รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดนครราชสมีา.  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
กัญญา ศรตีิ้ง. (2556).  การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล. 

สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์  
กิติชัย รัตนะ. (2555).  การสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ชมุชน.  ค้นเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม2562. จาก        
 http://www.wiangphangkham.go.th/images/1206771081 
จีรพรรณ จันทร์วิเชียร. (2555).  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์. 
ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์. (2553). กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาคม ประชาสังคม. ขอนแก่น : โครงการจัดตั้ง

มูลนิธิเสริมสรา้งชุมชนเข้มแข็ง ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงใต้.    



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
131 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

ธีรยุทธ เหล่ชาย. (2550). ปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ทําขนมบ้านคลองย่าหนัดจังหวัดกระบ่ี.  ค้นเมื่อวันท่ี 
6 กรกฎาคม2562. จาก http://www.dpu.ac.th/graduate/upload/content/files 

ประพันธ์ ภักดีกุล. (2550). รูปแบบปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน., กรุงเทพฯ : ไอเดยีสแควร์. 

วิทยา จันทะวงศ์ศรี. (2547).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกลุม่วิสาหกิจชุมชน อําเภอกนัทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

พีระศักดิ์ วรฉัตร. (2558). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสริุนทร์. ค้นเมื่อวันท่ี 6 
กรกฎาคม2562 จากhttp://srruir.srru.ac.th:8080/jspui/bitstream/123456789/1226/1/112.pdf      

ภัทรพงษ์ ศรีอาไพ. (2551). ความเข้มแข็งของความเป็นชุมชนหมู่บ้านแม่กะ๊ ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

สุนิตดา ชูสวัสดิ์. (2555). ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.  ค้นเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม2562. จาก 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article /9217/8339/   

สุนทร โคตรบรรเทา. (2551). หลักการและทฤษฏีการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร 
อนงค์พรรณ หัตถมาศ. (2551).  การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งผลิตภัณฑ์จักสาน.  ค้นเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม
 2562. จาก  https://www.tci-thaijo.org.com.     
อุทิศ ทาหอม และคณะ.  (2561).  รูปแบบการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนถิ่น ตําเปียงทรงเคร่ือง เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์.  วารสารพัฒนาสังคม 
20 (2) หน้า 35-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
132 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
A Comparison of Sleep Quality of the Elderly in Thamai District, 

Chanthaburi Province 
วิทมา ธรรมเจริญ นิทัศนีย์ เจริญงาม ญาดาภา โชติดลิก นิตยา ทองหนูนุ้ย และรุจเิรข ปราชญากุล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น ตอนปลาย และเปรียบเทียบ

คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น ตอนปลาย ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ
จํานวน 375 คน โดยใช้การสุ่มแบบสามข้ัน (Three-Stage Random Sampling) และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-test และ One-
Way ANOVA ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  

ผู้สูงอายุตอนต้นมีคุณภาพการนอนหลับในระดับดี ร้อยละ 63.10 ผู้สูงอายุตอนปลาย มีคุณภาพการนอนหลับใน
ระดับดี ร้อยละ 58.73 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น พบว่า ความเพียงพอ
ของรายได้ การรับรู้ภาวะสุขภาพ การใช้ยานอนหลับ ด้านจิตใจและอารมณ์ (ความเครียด) ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมารบกวนการ
นอนหลับ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และสัมพันธภาพของคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดท่ีแตกต่างกัน ทําให้
คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้นแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพการนอนหลับของ
ผู้สูงอายุตอนปลาย พบว่า ด้านการใช้ยานอนหลับ ด้านจิตใจและอารมณ์ (ความเครียด) ด้านความเช่ือและทัศนคติท่ีไม่
ถูกต้องเก่ียวกับการนอนหลับท่ีแตกต่างกัน ทําให้คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนปลายแตกต่างกัน 
คําสําคัญ: คุณภาพการนอนหลับ, ผู้สูงอาย,ุ จันทบุรี 
 

Abstract 

This research aimed to study sleep quality of the early and late elderly and compared their sleep 
quality of the early and late elderly in Thamai District, Chanthaburi Province.  The Three-Stage Random 
Sampling was used with the sample of 375 elderly by means of interview sessions. The descriptive statistics 
used in the data analysis were:   frequency distribution and percentage, as well as inferential statistics 
including One-way ANOVA. The result showed that 

The early elderly had good sleep quality, accounting for 63.10 percent. The late elderly had good 
sleep quality, making up 58.73 percent. When compared various factors with the sleep quality of the early 
elderly, it was found that income sufficiency, perception of health condition, use of sleeping pills, emotional 
aspects (stress), environmental factors that interfere with sleep and relationship with family and close person 
that different, Sleep quality with early elderly had different. When compared various factors with sleep quality 
of the late elderly, it was found that use of sleeping pills, emotional aspects (stress), incorrect attitudes about 
sleep that different, Sleep quality with late elderly had different. 
Keywords: Sleep Quality, the elderly, Chanthaburi 
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บทนํา 
จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2562) พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 

2552 และ พ.ศ. 2561 มีผู้สูงอายุร้อยละ 11 และร้อยละ 16 ตามลําดับ จะเห็นว่าเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 5 และปี พ.ศ. 2568 
คาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยทุกด้าน 
(ประนอม โอทกานนท์, 2554) โดยเฉพาะทางด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีน้ัน ส่วน
หน่ึงข้ึนอยู่กับความสมดุลในร่างกายด้วย ซ่ึงสมดุลท่ีกล่าวถึงก็คือการพักผ่อน และการมีกิจกรรมในแต่ละวัน การพักผ่อนท่ีดี
ท่ีสุดคือการนอนหลับ เพราะการนอนหลับน้ันเป็นการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และยังรวมไปถึงทางด้านระบบประสาท
อีกด้วย ซ่ึงการนอนหลับมากหรือน้อยน้ัน ไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพการนอนหลับท่ีบ่งช้ีได้หลังจากการตื่น เช่น ร่างกายมี
ความกระปรี้กระเปร่า และไม่รู้สึกง่วงนอนมากในช่วงระยะเวลากลางวัน (อัญชลี ชุ่มบัวทอง, วิจิตร ชะโลปถัมภ์, พิชญา 
ทองอยู่เย็น, ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์, กันตภณ ธรรมวัฒนา, บังอร ฉางทรัพย์ และพูลพงศ์ สุขสว่าง, 2558: 834) จาก
การศึกษา พบว่าภาวะนอนไม่หลับของผู้สูงอายุน้ันสูงถึงร้อยละ 50 ซ่ึงอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนท่ี
เก่ียวข้องกับการนอนหลับ เช่น การลดลงของการสร้างเมลาโทนิน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรการหลับและการ
ตื่นของร่างกาย (Sleep-Wake Cycle)  

เมื่อพิจารณาภาคตะวันออกใน 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมี
ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นอันดับ 1 อยู่ท่ี 17.06% นอกจากน้ียังพบว่าผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรีช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาพบว่า
ผู้สูงอายุตอนต้นมีร้อยละการเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 ในร้อยละ 8.0 เพ่ิมเป็นร้อยละ 9.4 ใน พ.ศ.2561 และพบว่าผู้สูงอายุ
ตอนปลายมีร้อยละการเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2557  ร้อยละ 7.0 เพ่ิมเป็นร้อยละ 7.79 ใน พ.ศ.2561 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2561) ซ่ึงอายุมีผลอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับ โดยจากการศึกษาของเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ (2559: 117-121) 
พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากข้ึนจะหลับได้น้อยลง ตื่นบ่อย และใช้เวลานานกว่าจะหลับต่อได้ ทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอน
หลับลดลง ดังน้ันจะเห็นว่าผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย มีปัญหาคุณภาพการนอนหลับท่ีแตกต่างกัน โดยปัญหาดังกล่าวมี
ผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ปัญหาสุขภาพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ความจําบกพร่อง ระดับนํ้าตาลสูงข้ึน เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น นอกจากน้ียังส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า ทําให้คุณภาพชีวิตลดลง (ลดาวัลย์ พันธ์ุพาณิชย์, 2563: 115-125)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบการศึกษาคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย ดังน้ันผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย พร้อมท้ังเปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของ
ผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง ในการกําหนดนโยบายและทิศทางให้กับการดูแลผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลายในจังหวัดจันทบุรีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
             2. เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของผูสู้งอายุตอนตน้ และตอนปลาย ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังน้ี 
 การนอนหลับเป็นกลไกท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน และเป็นการพักผ่อน
ท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากในระหว่างการนอนหลับเซลล์จะมีการแบ่งตัวเจริญเติบโต ร่างกายจะสังเคราะห์โปรตีน ฟ้ืนฟูซ่อมแซม
ส่วนท่ีเสื่อมถอย และสะสมพลังงานเพ่ือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในขณะตื่น นอกจากน้ีระบบประสาทส่วนกลางจะมี
การปรับสมดุลในการทํางาน ซ่ึงมีความสําคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ ความคิด ความจํา การตัดสินใจ และการปรับตัวต่อ
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สภาวะความกดดันทางอารมณ์อีกด้วย (ธิติมา ณรงค์ศักดิ์, 2560: 2) เมื่อกล่าวถึงคุณภาพการนอนหลับ หมายถึง การหลับลึก 
หลับสนิท หรือความเพียงพอต่อการนอนหลับในระยะท่ี 4 ของการนอนหลับช่วงท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวลูกตาอย่างเร็ว ซ่ึงเป็น
ระยะท่ีร่างกายได้พักผ่อนเต็มท่ี ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทํางานลดน้อยลง สัญญาณชีพจะช้ากว่าช่วงตื่นนอน อุณหภูมิ ชีพ
จร อัตราการหายใจ และความดันโลหิตลดลง เป็นต้น เมื่อผู้สูงอายุนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ตื่นตอนเช้าจะรู้สึกสดช่ืน ไม่
ง่วงนอน หรือเพลีย โดยในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ วิจัยเลือกใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตซ์เบิร์ก (The 
Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI) เน่ืองจากสามารถประเมินคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม 
ข้อคําถามสั้น เข้าใจง่าย มีการนําไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามฉบับภาษาไทย แปลโดยตะวันชัย จิรประมุข 
และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ (2540: 123-132) 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ 
1) ความเพียงพอของรายได้ เป็นปัจจัยท่ีทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และส่งผลต่อการนอนหลับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของธิติมา ณรงค์ศักดิ์ (2560: 69-70) ท่ีพบว่า การมีรายได้ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยทํานายคุณภาพการ
นอนหลับ และจากทฤษฎีเก่ียวกับพันธุกรรม (Genetic Transmission) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าภาวะซึมเศร้าเป็นโรคท่ีถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม (นฤมล อินทหมื่น, 2555: 14) 2) การรับรู้ภาวะสุขภาพ จากงานวิจัยของผาณิตา ชนะมณี (2548) พบว่าการ
รับรู้ภาวะสุขภาพท่ีดีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับท่ีดี ความเครียดสูงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับท่ี
ไม่ดี 3) การใช้ยานอนหลับ ทําให้เกิดปัญหาการนอนหลับ นอกจากนี้หากใช้อย่างต่อเน่ือง จะทําให้ดื้อยา และติดยานอน
หลับได้ (เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, 2559: 117-121) 4) ปัจจัยด้านจิตใจและอารมณ์ ปัจจัยด้านจิตใจที่สําคัญ ได้แก่ 
ความเครียด วิตกกังวล ความกลัว ทําให้ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ถูกกระตุ้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้นอนไม่หลับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพาวดี ขันทบัลลัง (2561: 15-30) พบว่าความเครียดและคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงในท่ีน้ีปัจจัยด้านจิตใจ และอารมณ์ ผู้วิจัยใช้ความเครียดในการศึกษา เน่ืองจากความเครียด คือส่วน
หน่ึงของอารมณ์ สอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต (2562) ท่ีกล่าวว่าความเครียด โกรธ หรือกังวล ส่งผลต่ออัตราการเต้นของ
หัวใจ และเพ่ิมความตื่นตัวของสมอง ทําให้นอนไม่หลับ และจากงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาในปี 2013 พบว่า 37% รู้สึก
เหน่ือยล้าเน่ืองจากความเครียด 43% ความเครียดส่งผลให้เขาตื่นกลางดึก นอกจากน้ีงานวิจัยของจันทนงค์ อินทร์สุข 
(2550: 69-70) ซ่ึงพบว่า รายได้ของครอบครัว คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ และสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นปัจจัย
ร่วมทํานายบทบาทของผู้ท่ีดูแลเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เสียง แสง อุณหภูมิ ลักษณะของท่ีนอน หรือการมีบุคคลร่วมเตียงหรือร่วมห้อง เช่น แสงจ้าเกินไป 
ความไม่สุขสบาย ทําให้คุณภาพการนอนหลับลดลง ร่างกายเกิดภาวะเครียด และหลั่งคอร์ติซอลจากต่อมหมวกไต ทําให้
สมองตื่นตัวและนอนหลับได้ยาก รวมถึงการดื่มคาเฟอีน ดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่ การขาดการออกกําลังกาย ก็มีผล
ต่อการนอนหลับเช่นกัน (Guimaraes, L.C., Carvalho, L. B., Yanaguibashi, G.,& Prado, G.F., 2008) และผู้ท่ีใช้ยา
นอนหลับเป็นประจํา ติดต่อกัน 1 ปีข้ึนไป จะทําให้ระยะตั้งแต่เข้านอนจนหลับนานข้ึน และประสิทธิภาพการนอนหลับ
ลดลง (Sivertsen, B, Krokstad, S., Overland, S. And Mykletun, A., 2009) 6) ความเช่ือและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง
เก่ียวกับการนอนหลับ เป็นปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับคุณภาพการนอนหลับ (ธิติมา ณรงค์ศักดิ์, 2560) 7) กิจกรรมทาง
สังคมอาจทําให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอ และส่งผลต่อปัญหาการนอนหลับได้ (มูฮําหมัดนาเซร์ ดอเลาะ, 2560) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ สวนศรี และเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ (2561: 152-167) ซ่ึงพบว่าสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการนอนไม่หลับ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปรดังกล่าวในงานวิจัย โดยสามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี 
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ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ สรุปได้ดังน้ี 
 ผู้สูงอายุแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 60 – 70 ปี และผู้สูงอายุตอนปลาย 
หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุ 71 ปีข้ึนไป เน่ืองจากผู้สูงอายุระดับต้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ แตกต่างจาก
ผู้สูงอายุตอนกลาง และตอนปลายปลายซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทาง
จิตใจ อารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ ดังน้ันผู้สูงอายุท้ังสองกลุ่มจึงมี
คุณภาพการนอนหลับท่ีแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร และตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือผูส้งูอายุในอําเภอท่าใหม่ จํานวน 13,325 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 
คํานวณขนาดตัวอย่างจากสตูรของคอแคน (Cochran) คือ 
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  ดังน้ันจํานวนผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวอยา่งในการศึกษามีจํานวน 375 คน 

ความเพียงพอของรายได้ 
 

ด้านจิตใจและอารมณ์ (ความเครียด) 

ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมารบกวนการนอนหลับ 

ภาวะสุขภาพกาย 
 

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม สัมพันธภาพของคนใน
ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด 

 

คุณภาพการนอนหลับ 

การใช้ยานอนหลับ 

ด้านความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ถกูต้องเกี่ยวกับการนอนหลับ 
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 การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างใช้ความน่าจะเป็นแบบสามข้ัน (Three stage random sampling) 

ข้ันท่ี 1 สุ่มตําบลในอําเภอท่าใหม่ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 1 ตําบล 
ได้แก่ตําบลสองพ่ีน้อง 

ข้ันท่ี 2 สุ่มหมู่บ้านในตําบลสองพ่ีน้อง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 3 หมู่บ้าน  
ได้แก่ บ้านสิ้ว บ้านแพร่งขาหยั่ง และบ้านไทรนอง 

ข้ันท่ี 3 สุ่มผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มผู้สูงอายุจาก
แต่ละหมู่บ้าน และใช้วิธีการจัดสรรให้เป็นสัดส่วนกับขนาดประชากร (Allocation proportional to size) ได้ขนาด
ตัวอย่างดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  ขนาดตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาจําแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากรผู้สูงอายุ (N) ตัวอย่างผู้สูงอายุ (n) ตัวอย่างรวม 

(n) 60-70 ปี 71-80 ปี 81 ปีขึ้นไป 60-70 ปี 71-80 ปี 81 ปีขึ้นไป 
1 สิ้ว 90 54 31 77 46 27 150 
2 แพร่งขาหยั่ง 89 35 27 76 31 23 130 
15 ไทรนอง 58 33 19 50 28 17 95 

รวม 237 122 77 203 105 67 375 
  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นแบบกําหนดให้ตอบ 
(Check List), การรับรู้ภาวะสุขภาพ โดยมีลักษณะคําถามเป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท 5 ระดับ และแปลผล 5 ระดับ, 
การใช้ยานอนหลับ เป็นแบบกําหนดให้ตอบ (Check List), ด้านจิตใจและอารมณ์ (ความเครียด) ใช้แบบวัดความเครียดส่วนปรุง 
(SPST-20) และข้อถามเป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท 5 ระดับ และแปลผล 4 ระดับ, ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
การสอบถามว่าในบริเวณที่พักอาศัยมีปัญหารบกวนการนอนหลับจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสว่าง เสียงรบกวน 
อุณหภูมิ กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท 5 ระดับ และแปลผล 5 ระดับ, ด้านความเช่ือและ
ทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการนอนหลับ สร้างและพัฒนาโดย Morin et al (2007) และแปลเป็นภาษาไทยโดยจรรยา ฉิม
หลวง (2554) แปลผล 2 ระดับ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลใกล้ชิด เป็นแบบประเมินค่า
ของลิเคอร์ท 3 ระดับ แปลผล 3 ระดับ 
 
ผลการวิจัย 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านสิ้ว (ม.1) คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาอาศัยอยู่
บ้านแพร่งขาหยั่ง (ม.2) และบ้านไทรนอง (ม.15) คิดเป็นร้อยละ 34.70 และ 25.30 ตามลําดับ โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 61.60 มากกว่าครึ่งมีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี โดยเป็นผู้ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.30 
และมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61.10 รองลงมาคือเป็นหม้าย และโสด คิดเป็นร้อยละ 22.90 และ 12.00 
ตามลําดับด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ประประกอบอาชีพเกษตรกร และยังคงทํางาน คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมา คือ ว่างงาน/ 
ไม่ได้ทํางาน คิดเป็นร้อยละ 18.10 
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ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังน้ี    
1. ศึกษาคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
 

ตารางท่ี 2 คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ระดับ 
ผู้สูงอายุตอนต้น ผู้สูงอายุตอนปลาย 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
คุณภาพการนอนหลับด ี 128 63.10 101 58.73 
คุณภาพการนอนหลับไมด่ ี 75 36.90 71 41.28 

รวม 203 100.00 172 100.00 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้สูงอายุตอนต้นมีคุณภาพการนอนหลับในระดับดี ร้อยละ 63.10 ผู้สูงอายุตอนปลาย มี
คุณภาพการนอนหลับดี ร้อยละ 58.73 จะเห็นว่าผู้สูงอายตุอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับท่ีดีลดลง 
            2. เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กับ
ปัจจัยต่าง ๆ 
 
ตารางท่ี 3 คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลาย จําแนกตามปัจจัยต่าง ๆ 

ปัจจัย 
ผู้สูงอายุตอนต้น  ผู้สูงอายุตอนปลาย 

n x  S.D. F Sig.  n x  S.D. F Sig. 
ความเพียงพอของรายได ้            
 รายได้เพียงพอ มีเงินเก็บ 86 4.52 2.760 5.071 0.007**

* 
 74 4.72 2.625 2.115 0.124 

 รายได้เพียงพอ ไม่มีเงินเก็บ 81 4.99 2.918    60 5.35 3.672   
 รายได้ไม่เพียงพอ 36 6.33 3.005    38 6.05 3.834   
ด้านการรบัรู้ภาวะสุขภาพ            
 อยู่ในระดับไม่ดี 4 4.00 4.082 2.216 0.088*  1 2.00 4.933 1.745 0.143 
 อยู่ในระดับค่อนข้างไม่ดี 0 0.00 0.000    3 5.33 3.921   
 อยู่ในระดับปานกลาง 44 5.57 2.889    33 5.58 3.389   
 อยู่ในระดับค่อนข้างดี 101 5.26 2.914    87 5.64 2.451   
 อยู่ในระดับดี 54 4.24 2.794    47 4.23 3.326   
การใช้ยานอนหลับ            
 ไม่ใช้เลย 187 4.79 2.721 6.564 0.000**

* 
 151 4.75 3.095 11.474 0.000*

** 
 ใช้น้อยกวา่ 1 คร้ัง/สัปดาห ์ 7 8.86 3.716    13 8.46 2.537   
 ใช้ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 4 7.75 5.439    3 6.67 3.512   
 ใช้ 3 คร้ัง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 5 6.60 2.408    5 10.60 2.702   
ด้านจิตใจและอารมณ์ 
(ความเครียด) 

           

 เครียดน้อย 23 3.65 2.497 4.227 0.006**
* 

 32 3.88 2.446 4.103 0.008*
** 

 เครียดปานกลาง 117 4.88 3.012    96 5.11 3.238   
 เครียดสูง 57 5.63 2.710    37 6.43 3.723   
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ปัจจัย 
ผู้สูงอายุตอนต้น  ผู้สูงอายุตอนปลาย 

n x  S.D. F Sig.  n x  S.D. F Sig. 
 เครียดรุนแรง 6 7.50 2.168    7 6.71 3.638   
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มารบกวนการ
นอนหลับ 

           

 ไม่เลย 115 4.50 2.789 3.141 0.026**  102 5.09 3.513 2.108 0.101 
 เล็กน้อย 55 5.62 3.064    53 4.91 2.364   
 ปานกลาง 29 5.97 2.8772    15 7.07 4.166   
 ค่อนข้างมาก 4 5.50 2.887    2 7.50 6.364   
 มากท่ีสุด 0 0.00 0.000    0 5.23 0.000   
ด้านความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับการนอนหลับ        
 มีความเช่ือท่ีไม่ถูกต้องในระดับ

ตํ่า 
42 4.81 2.680 0.299 0.585  39 4.10 2.634 6.001 0.015*

* 
 มีความเช่ือท่ีไม่ถูกต้องใน

ระดับสูง 
161 5.09 2.990    133 5.56 3.439   

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และสัมพันธภาพขอคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด       
 ระดับน้อย 52 5.27 2.552 3.222 0.042**  45 4.91 3.029 0.417 0.660 
 ระดับปานกลาง 87 5.46 3.143    83 5.46 3.232   
 ระดับมาก 63 4.29 2.791    44 5.14 3.795   

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 *** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จากตารางท่ี 3 ด้านความเพียงพอของรายได้ของผู้สูงอายุตอนต้น จําแนกตามคุณภาพการนอนหลับ พบว่า
ผู้สูงอายุตอนต้นมีคุณภาพการนอนหลับ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านความเพียงพอของ
รายได้ของผู้สูงอายุตอนปลาย พบว่าผู้สูงอายุตอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน 
 ด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ ของผู้สูงอายุตอนต้น จําแนกตามคุณภาพการนอนหลับ พบว่าผู้สูงอายุตอนต้นมี
คุณภาพการนอนหลับ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ส่วนด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตอน
ปลาย พบว่าผู้สูงอายุตอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน 
 ด้านการใช้ยานอนหลับ ของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายจําแนกตามคุณภาพการนอนหลับ พบว่าผู้สูงอายุ
ตอนต้น และตอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ด้านจิตใจและอารมณ์ (ความเครียด) ของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายจําแนกตามคุณภาพการนอนหลับ พบว่า
ผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมารบกวนการนอนหลับ ของผู้สูงอายุตอนต้น จําแนกตามคุณภาพการนอนหลับ พบว่าผู้สูงอายุ
ตอนต้นมีคุณภาพการนอนหลับ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมารบกวนการ
นอนหลับของผู้สูงอายุตอนปลาย พบว่าผู้สูงอายุตอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน 
 ด้านความเช่ือและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการนอนหลบัของผู้สงูอายุตอนต้น จําแนกตามคุณภาพการนอน
หลับ พบว่าผูสู้งอายุตอนต้นมคุีณภาพการนอนหลบัไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความเช่ือและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการ
นอนหลับของผู้สูงอายุตอนปลาย พบว่าผู้สูงอายุตอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับ ท่ีแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และสัมพันธภาพของคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ของผู้สูงอายุตอนต้น 
จําแนกตามคุณภาพการนอนหลับ พบว่าผู้สูงอายุตอนต้นมีคุณภาพการนอนหลับ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายตุอนปลาย พบว่าผูสู้งอายุตอนปลายมีคุณภาพการนอน
หลับไม่แตกตา่งกัน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 คุณภาพการนอนหลับของผูสู้งอายุตอนต้น และตอนปลาย 
 ผู้สูงอายุตอนต้นมีคุณภาพการนอนหลับในระดับดี ร้อยละ 63.10 ผู้สูงอายุตอนตอนปลาย มีคุณภาพการนอน
หลับดี ร้อยละ 58.73 จะเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีอายุเพิ่มขึ้นมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีลดลง สอดคล้องกับแนวคิดของ
เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ (2559: 117-121) ที่ระบุว่าปัญหาการนอนหลับจะขึ้นอยู่กับอายุ โดยผู้สูงอายุจะหลับลึก
ได้น้อยลง ตื่นบ่อยเมื่อตื่นแล้วใช้เวลานานกว่าจะหลับต่อได้ ทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนหลับลดลง ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะเมื่ออายุมากข้ึน ความเจ็บป่วย และความวิตกกังวลก็เพ่ิมข้ึน ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่สบายและมีปัญหาการนอนหลับได้ 
(Sok, R.S., 2007) 
 เปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพการนอนหลับของผูสู้งอายุตอนต้น และตอนปลาย ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี  
 ผู้สูงอายุตอนต้นท่ีมีความเพียงพอของรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลบแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของของธิติมา ณรงค์ศักดิ์ (2560: 69-70) ท่ีพบว่า การมีรายได้ไม่เพียงพอเป็น
ปัจจัยทํานายคุณภาพการนอนหลับ ส่วนผู้สูงอายุตอนปลายท่ีมีความเพียงพอของรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพการนอนหลับไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุในวัยดังกล่าว เป็นวัยที่ปล่อยวางมากขึ้น ไม่ยึดติดกับเงินทอง จึงทําให้ผู้สูงอายุตอน
ปลายมีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน 

ผู้สูงอายุตอนต้นท่ีมีการรับรู้ภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.10 สอดคล้องกับงานวิจัยของผาณิตา ชนะมณี (2548) พบว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพท่ีดีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอน
หลับท่ีดี ส่วนผู้สูงอายุตอนปลายท่ีมีการรับรู้ภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะผู้สูงอายุตอนปลายมีการรับรู้ภาวะสุขภาพในระดับดี ( x =4.03, S.D.=0.691) และสามารถเดินได้ด้วยตนเอง หรือ
เดินได้โดยใช้ไม้เท้าช่วย ถึงร้อยละ 95.30 และต้องใช้รถเข็นหรือบนที่นอนตลอดเวลา มีเพียงร้อยละ 4.60 จึงทําให้
ผู้สูงอายุตอนปลายมีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน 

 ผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายท่ีมีการใช้ยานอนหลับแตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลบแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับแนวคิดของเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ (2559: 117-121) ท่ีระบุว่า การใช้ยานอน
หลับทําให้เกิดปัญหาการนอนหลับ นอกจากน้ีหากใช้ยานอนหลับต่อเน่ือง จะทําให้ดื้อยา และติดยานอนหลับได้ 

ผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายท่ีมีจิตใจและอารมณ์ (ความเครียด) แตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลบแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีว่าความเครียดสูงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ
ท่ีไม่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยซ่ึงพบว่าการรับรู้ภาวะสขุภาพ สุขนิสัยการนอน และความเครียดรว่มกันอธิบายความแปรปรวน
ของคะแนนคุณภาพการนอนหลับได้ร้อยละ 27 (ผาณิตา ชนะมณี สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ และถนอมศรี อินทนนท์, 2549: 
163-173) 
 ผู้สูงอายุตอนต้นท่ีมีสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลบแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เสียง แสง อุณหภูมิ ลักษณะของท่ีนอน หรือการมีบุคคลร่วม
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เตียงหรือร่วมห้อง เช่น แสงจ้าเกินไป ความไม่สุขสบาย ทําให้คุณภาพการนอนหลับลดลง ร่างกายเกิดภาวะเครียด และหลั่งคอร์ติ
ซอลจากต่อมหมวกไต ทําให้สมองตื่นตัวและนอนหลับได้ยาก (Guimaraes, L.C., Carvalho, L. B., Yanaguibashi, G.,& Prado, 
G.F., 2008) ส่วนผู้สูงอายุตอนปลายท่ีมีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลบไม่แตกต่างกัน  
 ผู้สูงอายุตอนต้นที่มีความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับแตกต่างกัน มีคุณภาพการนอน
หลับไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุตอนปลายที่มีความเช่ือและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอนหลับแตกต่างกัน มี
คุณภาพการนอนหลับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดล้องกับงานวิจัยของธิติมา ณรงค์ศักดิ์ (2560: 
73) ท่ีระบุว่าความเช่ือและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง เป็นปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับคุณภาพการนอนหลับ 

ผู้สูงอายุตอนต้นท่ีมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสัมพันธภาพของคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดท่ี
แตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลับแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ 
สวนศรี และเพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ (2561: 152-167) ซ่ึงพบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการ
นอนไม่หลับ ส่วนผู้สูงอายุตอนปลายท่ีมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสัมพันธภาพของคนในครอบครัวและบุคคล
ใกล้ชิดท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพการนอนหลับไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพการนอนหลับของผูสู้งอายุในแต่ละช่วงวัย 
พบว่า มีปัจจัยท่ีทําให้คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุตอนต้น และตอนปลายแตกต่างกัน ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับให้ผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย เพ่ือให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการนอนหลับ ของผู้สูงอายุให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและชายฝั่ง เน่ืองจากมี
บริบทแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกัน แล้วนําผลการศึกษาท่ีได้ในแต่ละพ้ืนท่ีมาเปรียบเทียบ เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้มาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องกับแต่ละบริบทต่อไป 
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ปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่มีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน  
                         ในพ้ืนที่ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

The Problem of Poverty among Farmers: A Case Study 
of Tambon Pho Tak, Amphur Muang, Nakhon Phanom Province  

อภิกนิษฐา นาเลาห์, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, นิภาพร ชนะมาร 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของความยากจนของเกษตรกรท่ีมี
รายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85 ผลการศึกษา พบว่า  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.0 ซ่ึงมีอายุระหว่าง 35 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วน
ใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.0 และมีรายได้ต่อเดือน 1 - 1,499 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 
ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกของครัวเรือน 1 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และส่วนใหญ่มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองเป็นเจ้าของ 1- 10 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 85.5  

 โดยสาเหตุของปัญหาความยากจนมาจาก 1) ด้านการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.099 ) และ 2) ขาดความรู้ในการบริหารจัดการทุน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.070)  
  ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัยด้วยสถิติ One-way Anova  พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน
มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและขาดความรู้ในการบริหารจัดการทุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
คําสําคัญ: ความยากจน, เกษตรกร, ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน,การบริหารจัดการทุน 

Abstract 
This research is a quantitative research.  The objective of this study was to study the causes of 

poverty among farmers whose incomes fell to the basic necessity information: A Case Study of Tambon Pho 
Tak, Amphur Muang, Nakhon Phanom Province. The questionnaire was used as a tool for data collection 
(Reliability=0.85). 

Most of respondents were female (57.0%), aged 35-49 (37.5%), and most of them graduated from 
primary school (67.0%) and had monthly income of 1 - 1,499 baht (30.0% Most of the sample group consisted of 
1 - 5members of the household (59.0%) and the majority had 1,600-16,000 square meters of land owned (85.5%). 
 The cause of the poverty problem comes from 1) the lack of opportunities to get information (x̄=3.24, 
sd.= 0.099). and 2) lack of capital management knowledge (x̄=2.86, sd.= 0.070).  

 The results of the One-way Anova research hypothesis test showed that different educational 
levels of farmers had different opportunities for information and lack of knowledge of capital management. 
The statistical significance at the 0.05 level was based on the research hypothesis. 
Keywords: poverty, farmers, the basic necessity information, Capital management 
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บทนํา 
ปัญหาความยากจนของประเทศไทยเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาช้านานมากกว่า 40 ปี ซ่ึงปัญหาความ

ยากจนของประเทศไทยในอดีตน้ัน คนจนในท่ีน้ีหมายถึง คนท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือคนท่ีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมต่ํากว่าคนอ่ืน ๆ ในสังคมเดียวกัน แต่ในสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีคนส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้เป็นสัดส่วนสูงน้ัน คน
ในหมู่บ้านไม่ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันมาก คนส่วนใหญ่มีมาตรฐานการดํารงชีพท่ีพออยู่พอกินใกล้เคียงกัน โดยคนท่ี
ถูกจัดว่ายากจนในสังคมเกษตรแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะมาจากความด้อยโอกาสทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดจากความ
ยากจนในเรื่องของรายได้ท่ีต่ําหรือความไม่ทันสมัย ซ่ึงเป็นเพราะว่าพ้ืนฐานสังคมชนบทในอดีตคนจนเหล่าน้ีมีปัจจัยพ้ืนฐาน
หรือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตท่ีไม่เพียงพอ แต่ใน
สังคมปัจจุบันปัญหาความยากจนมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยคนจนในปัจจุบันมีครบทุกอย่าง ได้แก่ มี
ปัจจัยพ้ืนฐานหรือปัจจัย 4 ท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวิต รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อความ
สะดวกในการดํารงชีวิต แต่ปัจจุบันความยากจนมีรูปแบบในด้านการตื่นตัวกับการเมือง สนใจเรียกร้องและต้องการไขว่คว้า
หาโอกาสรวมถึงความก้าวหน้าในชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรไทยยังคงเผชิญปัญหาความยากจนอันเกิดจากความไม่เป็นธรรม 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทําให้ยังคงมีความยากจนอยู่เพราะว่าเกษตรกรมีหน้ีสิน เป็นจํานวนมาก จากข้อมูล
สํานักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มีครัวเรือนร้อยละ 50.7 มีหน้ีสิน 
เฉลี่ย 178,994 บาท/ครัวเรือน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่เพียงพอ และมีรายได้ท่ีต่ํากว่าเส้นความยากจนหรือต่ํากว่าเกณฑ์   
ซ่ึงจากการวิเคราะห์เบ้ืองต้นตามตารางข้อมูลความยากจนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความยากจนส่วน
ใหญ่ของประเทศอยู่ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปิยะวรรณ ปานโต, 2557: 40-45) 

จากการเพ่ิมข้ึนของปัญหาความยากจน โดยมีปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความยากจนกับเกษตรกรไทยในปัจจุบัน
หลายประการ กล่าวคือ 1.) เกิดจากการไม่มีงานทําประชากรเพ่ิมข้ึน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ําเมื่อเทียบกับอัตรา
การเติบโตของประชากร ความเกียจคร้านและความเฉ่ือยชา ลักษณะของอุตสาหกรรม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคม 
ตลอดจนขาดการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสม 2.) ปัญหาเรื่องสุขภาวะ ทุกฤดูการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชสวน หากได้
ออกไปในไร่นาก็จะได้กลิ่นสารเคมีกําจัดหญ้ากําจัดแมลงท่ัวทุกหนแห่ง เกิดผลกระทบท้ังเกษตรกรเองและผู้บริโภค 
เกษตรกรเองหนักกว่าเพ่ือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในฐานะเป็นผู้ใช้ยา และเป็นผู้บริโภคผลผลิตด้วย 3.) ปัญหาเรื่อง
ตลาด ตลาดเป็นของพ่อค้าแต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของเกษตรกร เกษตรกรจึงไม่มีส่วนในการตัดสินใจกําหนดราคา
ตลาด ราคาผลผลิตการเกษตรจึงไม่เป็นธรรม ไม่แน่นอน ข้ึนๆ ลงๆ ตามอํานาจซ้ือของพ่อค้าขณะท่ีราคาปัจจัยการผลิตเพ่ิม
สูงข้ึนโดยท่ีไม่เคยลดลง 4.) เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่ํา เน่ืองจากการ
ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมท้ังการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ นอกจากน้ี 
การมีปัญหาสุขภาพ และการมีภาระ ในการเลี้ยงดูครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่ ประกอบกับการมีทรัพย์สินและท่ีดินในการทํา
กินน้อย ปัจจัยเหล่าน้ี ล้วนเป็นสาเหตุภายในบุคคลท่ีทําให้บุคคลกลายเป็นคนจน 5.) เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
นโยบายการพัฒนาท่ีไม่สมดุลของภาครัฐ ท่ีเน้นพัฒนาเมืองมากกว่าพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชนบทท่ีเน้นแต่ทุนทาง
กายภาพโดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร เน้นการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือการพาณิชย์โดยไม่ได้คํานึงถึงความยั่งยืน เน้นเป้าหมายการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าการกระจายรายได้ เน้นการเปิดประเทศมากเกินไปในขณะท่ียังไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ ในด้านต่างๆ ท่ีดีพอ
กระบวนการทางกฎหมายท่ีเป็นตัวสร้างความเหลื่อมล้ําในสังคม และระบบราชการไม่เอ้ือต่อการแก้ปัญหาความยากจนท้ัง
ในแง่ข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนและล่าช้า รวมไปถึงความซํ้าซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ ในข้ันตอน การปฏิบัติการ 
ตลอดจนความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและงบประมาณในระดับต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยหลักจากภายนอก ท่ีเป็น
สาเหตุทําให้เกิดปัญหาความยากจนและซํ้าเติมคนจนมากข้ึน (ทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา, 2550: 78-94) 

ตําบลโพธ์ิตาก มีเน้ือท่ีโดยประมาณ 42.80 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 20,499 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ทางการเกษตรรวมท้ังหมด 10,079 ไร่ และมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 6,670 คน มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,750 ครัวเรือน 
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ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของคนในตําบลโพธ์ิตาก 
พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 91.3 ของครัวเรือน อีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561: 150-159) ซ่ึงพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน 
โดยเฉพาะเรื่องรายได้ของเกษตรกรในภาคการเกษตร ท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน และส่วนใหญ่มักมี
หน้ีสิน ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในตําบลเป็นปัญหาท่ีสําคัญอยู่ในระดับท่ีรุนแรงและมีความทวีข้ึน เรื่อย ๆ  ผู้วิจัย
จึงสนใจว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีทําให้เกษตรกรในตําบลโพธ์ิตากยากจน หรือยากจนเป็นเพราะสภาพทางเศรษฐกิจมี
ต้นทุนทางการผลิตท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึนทุกปีประกอบกับการได้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีคงเดิมและน้อยลงกว่าเดิม ทําให้
เกษตรกรต้องตกอยู่ในช่วงภาวะท่ีคาดแคลน รวมถึงสภาพอากาศท่ีไม่แน่นอนในการเพาะปลูก และขาดโอกาสในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการท่ีชุมชนมีผู้นําท่ีไม่เข้มแข็ง หรือเกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ยากจนเพราะสภาพพ้ืนท่ี
อยู่มีความแห้งแล้งทางภูมิศาสตร์ พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อนํ้าท่วม จากการทําอาชีพเกษตรกรรมท่ีมีต้นทุนการผลิตสูง ทําให้เกิดภาวะ
หน้ีสิน จึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้คนในหมู่บ้านยากจนมากข้ึนทุกปี และเพ่ือจะศึกษาลักษณะของปัญหาท่ีแท้จริง เพ่ือท่ีจะ
ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามความเหมาะสม 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทําให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาความยากจนของเกษตรกรในตําบลโพธ์ิตาก 
ว่าสาเหตุความยากจนของเกษตรกรท่ีมีรายได้น้อย (รายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน) เกิดจากสาเหตุใด เพ่ือนํา
ข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวไปวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในตําบล
โพธ์ิตากต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสาเหตุของความยากจนของเกษตรกรท่ีมีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีตําบล   
โพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1) รูปแบบของการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีศึกษาเรื่อง ปัญหาความยากจนของเกษตรกรมรีายได้ตกเกณฑ์ข้อมลูความจําเป็นพ้ืนฐาน ใน

พ้ืนท่ีตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีวิธีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบเชิงปริมาณ  
2)  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ เกษตรกรผู้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน คือผู้ท่ีมีรายได้ระหว่าง  

0 ถึง 38,000 บาท ต่อปี โดยมี จํานวน 2,167 คน ในตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ เครจช่ี แอน มอร์แกน โดยขนาด
กลุ่มตัวอย่างได้จํานวน 327 คน  โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ จับสลากเลือกมาจํานวน 5 หมู่บ้าน ท่ีอยู่ในตําบล
โพธ์ิตาก และนําจํานวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านมาเทียบหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ผลการพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือทางสังคมศาสตร์พบว่าแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรท่ีมีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีค่า ความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.85  โดยแบบสอบถามในการเสนอข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ข้อมูลส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วยคําถามแบบเลือกตอบจํานวน จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ จํานวนสมาชิกของครัวเรือน จํานวนท่ีดินท่ีถือครองเป็นเจ้าของ  
  ข้อมูลส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรในตําบลโพธ์ิตากจํานวน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านความรู้ในการบริหารจัดการทุน 2. ด้านปัญหาสุขภาพ 3. ด้านครอบครัว 4. ด้านทรัพย์สินในการทําเกษตร 
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5. ด้านการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย 
 ข้อมูลส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคําถามปลายเปิด เก่ียวกับประเด็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับสาเหตุของความ
ยากจนท่ีมีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรท่ี
มีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน 
 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนท้ังหมดจากกลุ่มตัวอย่างมาลงรหัสเพ่ือนํามาวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ตามลําดับดังต่อไปน้ี  
  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 ชุดคําถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างในตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ จํานวนสมาชิกของครัวเรือน จํานวนท่ีดินท่ีถือครองเป็นเจ้าของ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ  
  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 ชุดข้อมูลส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุ ความยากจนของเกษตรกรท่ีมีรายได้
ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ในตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมืองจังหวัดนครพนมจํานวน 5 ด้าน ดังน้ีโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 3 ข้อคําถามปลายเปิด เก่ียวกับประเด็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับสาเหตุของความยากจน
ท่ีมีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรท่ีมีรายได้
ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน 
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้สถิติ One-way Anova เพ่ือต้องการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 
ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.0 เป็นเพศชายร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 35 – 
49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
67.0 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 24.5 และรองลงมา คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คิดเป็นร้อยละ 8.5 มีรายได้ต่อเดือน 1 - 1,499 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ 3,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 1,500 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ
5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกของครัวเรือน 1 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 
รองลงมา คือ มีจํานวนสมาชิกของครัวเรือน 6 - 10 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมีจํานวนสมาชิกของครัวเรือน 12 – 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองเป็นเจ้าของ 1 - 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.5 รองลงมา คือ       
มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองเป็นเจ้าของ 11 - 17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลําดับ   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ด้านการขาดโอกาสในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.099) 2) ด้านความรู้ในการบริหารจัดการทุน เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.070) 3) ด้านปัญหาสุขภาพ เป็นสาเหตุของปัญหา   
ความยากจนของเกษตรกรอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.092) 4) ด้านทรัพย์สิน
ในการทําเกษตร เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.078) และ 5) ด้านครอบครัว เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.064)  ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรท่ีมีรายได้ตกเกณฑ์
ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จําแนกเป็นรายด้าน 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

แปลค่า 

ด้านการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 3.24 0.099 มาก 
ด้านความรู้ในการบริหารจัดการทุน 2.86 0.070 น้อย 
ด้านปัญหาสุขภาพ 2.40 0.092 น้อย 
ด้านทรัพย์สินในการทําเกษตร 1.93 0.078 น้อยท่ีสุด 
ด้านครอบครัว 1.66 0.064 น้อยท่ีสุด 

รวม 2.42 0.080 น้อย 

 เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 1) ระดับการศึกษาของเกษตรกรท่ีแตกต่างกันมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับสาเหตุความยากจนด้านการขาดโอกาสในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ค่าความแปรปรวน SS DF MS F sig 
ระหว่างกลุม่ 68.973 2 34.486 4.054 0.019* 
ภายในกลุ่ม 1667.470 196 8.507 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ=0.05  
 
เมื่อทดสอบสาเหตุความยากจนจากการขาดโอกาสในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 

(Post Hoc) ด้วยสถิติ LSD พบว่า เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แตกต่างจากเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

2) ระดับการศึกษาของเกษตรกรท่ีแตกต่างกันมีความรู้ในการบริหารจัดการทุนท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงอายุกับสาเหตุของปัญหาความยากจนจากการขาดความรู้ในการ
บริหารจัดการทุน 

ค่าความแปรปรวน SS DF MS F sig 
ระหว่างกลุม่ 7.307 3 2.436 0.275 0.044* 
ภายในกลุ่ม 1729.136 195 8.867 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ=0.05  
เมื่อทดสอบสาเหตุความยากจนจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการทุน จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 

(Post Hoc) ด้วยสถิติ LSD พบว่า เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามีความรู้ในการบริหารจัดการทุน
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แตกต่างจากเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรท่ีมีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานจาก
ข้อคําถามปลายเปิด พบว่า เกษตรกรต้องการให้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการทํา
เกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตจํานวนมากข้ึนให้เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง 
โดยกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินทําการเกษตรเป็นของตนเองมักจะเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีในการทําเกษตรจึงทําให้ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการรักษาโรคในแต่ละเดือน 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1) สรุปผล 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 35 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 

มีระดับการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.0 มีรายได้ต่อเดือน 0 - 1,499 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0         
มีจํานวนสมาชิกของครัวเรือน 1 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และมีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองเป็นเจ้าของ 0 - 10 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 85.5 ตามลําดับ   

 โดยสาเหตุของปัญหาความยากจนมาจาก 1) ด้านการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.099 ) และ 2) ขาดความรู้ในการบริหารจัดการทุน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.070)  
  ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัยด้วยสถิติ One-way Anova  พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน
มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและขาดความรู้ในการบริหารจัดการทุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

1) อภิปรายผล 
 การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรอยู่ในลําดับท่ีหน่ึง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สาเหตุความยากจนของเกษตรกร 
กรณีศึกษา ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาเป็นรากฐานแห่งองค์ความรู้ ท่ี
เกษตรกรนํามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทําการเกษตร เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยส่วนใหญ่ พบว่า เกษตรกร
ท่ียากจนมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการทําการเกษตรท่ีเป็นประโยชน์ในการทํา
การเกษตรท่ีแตกต่างกัน ทําให้เกิดความล้มเหลวในการทําการเกษตรจนต้องขาดรายได้ส่งผลให้เกษตรกรยากจนและตกอยู่
ในวงจรของหน้ีสินไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนไปได้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุของความยากจน สมพร 
อิศวิลานนท์ (2561) ได้แก่ เกษตรกรขาดความโอกาสในการรับรู้ หรือไม่เข้าใจหลักการจัดการไร่นาเชิงธุรกิจฟาร์มทําให้
เกษตรกรมีรายได้น้อย ท้ังน้ีเพราะการทําการเกษตรของเกษตรกรแต่ดั้งเดิมน้ัน มีลักษณะของการทําเกษตรเพ่ือยังชีพและ
เป็นวิถีชีวิตส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพมีค่ามาก โดยคํานึงถึงความมั่นคงทางอาหารให้กับ
ครัวเรือนเป็นสําคัญ การทําการเกษตรของเกษตรกรจึงเป็นแบบการเรียนรู้สานต่อจากวิธีการผลิต       
 ในส่วนของด้านความรู้ในการบริหารจัดการทุน เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรเป็นลําดับท่ีสอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พลวัตของความยากจน
กรณีศึกษา ครัวเรือนชาวนาในพ้ืนท่ีเขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย ผลการศึกษาพบว่า 
ครัวเรือนยากจน มีลักษณะประชากรโดยท่ัวไป คือ อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนและอัตราการพ่ึงพิงหรือภาระในการเลี้ยง
ดูสมาชิกในครัวเรือนสูง เพราะขาดความรู้การบริหารเงิน เมื่อเทียบกับกลุ่มความยากจนอ่ืนรวมท้ังมีสัดส่วนของหัวหน้าครัว
ท่ีเป็นเพศหญิงสูงเช่นกัน นอกจากน้ีในส่วนของสินทรัพย์ทุนต่าง ๆ ครัวเรือนยากจนถือครองสินทรัพย์ทุนต่าง ๆในระดับต่ํา 
ในด้านทุนมนุษย์ พบว่า มีระดับการศึกษาเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือน การขาดความรู้การบริหารเงิน และการศึกษาของ
สมาชิกในวัยแรงงานอยู่ในระดับต่ํากว่ากลุ่มอ่ืนโดยครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระดับต่ํากว่าประถมศึกษา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
148 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

หัวหน้าครัวเรือนยังคงประกอบอาชีพเกษตรกร โดยสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุของความยากจน อภิชาต จงสกุล 
(2552) ได้แก่ เกษตรกรขาดความรู้ และขาดการวางแผนการบริหารจัดการในการทําเกษตร ขาดการบริหารจัดการเรื่องทุน
ในการเกษตร การพัฒนาดิน และนํ้า ซ่ึงยังพบว่าไม่เพียงพอ  นอกจากน้ียังมีปัญหาราคาผลผลิต และตลาด ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทํา
ให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า  
  ด้านปัญหาสุขภาพ เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของเกษตรกรเป็นลําดับท่ีสาม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยุทธสิทธ์ิ กมลขันติไพศาล (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาความยากจนของประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัด
มุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาความยากจน ในจังหวัดมุกดาหารน้ัน เกิดจากการมีปัญหาสุขภาพในการทํา
การเกษตรและรายรับน้อยกว่ารายจ่าย มีการศึกษา การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพระดับต่ํา เน่ืองจากการ
ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะในการทําเกษตรท่ีปลอดภัย การมีภาวะการเลี้ยงดูครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่ 
ประกอบกับการมีทรัพย์สินและท่ีดินในการทํากินน้อย โดยสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุของความยากจน เจษฎา  
มิ่งสมร (2558: บทคัดย่อ) ได้แก่ สุขภาวะของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรไทยเกิดปัญหาสุขภาวะ 4 ด้าน ได้แก่ 1.) สุขภาวะ
ทางกาย เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น ความเสี่ยงต่อสารเคมี เช้ือโรคจากสภาพแวดล้อม และวิธีการทํางานท่ี
ต้องใช้ร่างกายอย่างหักโหม 2.) สุขภาวะจิตใจ ความเครียดและซึมเศร้า โดยการขาดทุนซํ้าซาก ทําให้ชาวนาไทยจํานวน
น้อยเกิดความเครียดและซึมเศร้า 3.) สุขภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากหลายสาเหตุ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากท่ีสุด แต่กลับได้ผลผลิตต่อไร่ต่ํา ทําให้เสียเปรียบท้ังตลาดในประเทศและตลาดโลก จึงทําให้เกิด
ความเครียดและโรคซึมเศร้าและมหีน้ีสินตอ้งกู้ยืมเงินเพ่ือการดํารงชีพ และวิถีความเป็นอยู่ท่ีได้รับอิทธิพลจากกระแสบรโิภค
นิยมจนยากจนลําบาก และไม่พ่ึงตนเอง และ 4.) สุขภาวะด้านปัญญา เกิดการสูญเสียวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม   

 ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกรท่ีแตกต่างกันมีโอกาสในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและขาดความรู้ในการบริหารจัดการทุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สาเหตุความ
ยากจนของเกษตรกร กรณีศึกษา ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาเป็นรากฐานแห่ง
องค์ความรู้ ท่ีเกษตรกรนํามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทําการเกษตร เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยส่วนใหญ่ 
พบว่า เกษตรกรท่ียากจนมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อความยากจนในเรื่องของการขาดโอกาสในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในการทําการเกษตรท่ีเป็นประโยชน์ในการทําการเกษตรท่ีแตกต่างกันในระดับมาก ทําให้เกิดความล้มเหลวใน
การทําการเกษตรจนต้องขาดรายได้ส่งผลให้เกษตรกรยากจนและตกอยู่ในวงจรของหน้ีสินไม่สามารถหลุดพ้นความยากจน
ไปได้  
  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1.ควรส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการไร่นาเชิงธุรกิจฟาร์มให้เกษตรกรท่ีมรีายได้น้อย 
 2.ควรส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการวางแผนการบริหารจัดการในการทําเกษตรให้กับเกษตรกรท่ีมีรายได้น้อย 
อาทิ การบริหารจัดการเรื่องทุนในการเกษตร การพัฒนาดิน และนํ้า เป็นต้น 
 3.ควรส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ในการบริหารจัดการทุนเพ่ือ
การทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
 4.ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มรีายได้น้อยไดร้ับความรู้และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการทําเกษตรแบบ
ผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิตซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะของเกษตรกรด้วย  
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ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน                           
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Learning Skill in the 21st Century of Mass Communication Student, Faculty 
of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University 

กาญจนา สมพ้ืน, สกล กิจจรติ, วิฆเนศวร ทะกอง, เสาวนีย์ วรรณประภา, ภารดี พ่ึงสําราญ, สมพงษ์  เส้งมณยี ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ของนักศึกษาสาขาวิชา การ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
จํานวน 116 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเพ่ือประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี  21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่านักศึกษาสาขาวิชา การสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิงจํานวน 70 คนคิดเป็น
ร้อยละ 60.35 และเป็นนักศึกษาเพศชายจํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 39.65 โดยพบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ช่วง 21-22 ปี 
และ  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 จากการศึกษาวิจัยพบภาพรวมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทุกด้านพบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.40 คิดเป็น ร้อยละ 88.00 โดยพบว่านักศึกษาสาขาวิชานักศึกษาสาขาวิชา การสื่อสารมวลชนมี
ค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.53 คิดเป็น ร้อยละ 90.60 รองลงมาพบ
ค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก 4.30 คิดเป็น ร้อยละ 86.00 และนักศึกษา
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนมีค่าเฉลี่ยภาพรวมด้านทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในระดับมาก 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 
คําสําคัญ: ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี  21, นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
 

Abstract 
            The aim of the research was tostudythe21st Century S k ills  of Mass Communication Student, 
Faculty of Communication Arts, RambhaiBarni Rajabhat University.  This is a quantitative research 
byusing a questionnaire as a tool with 1 1 6  samplestoevaluatethe21st Century Skills of Mass 
Communication Student, Faculty of Communication Arts, RambhaiBarni Rajabhat University in 3 
areas:learning skills and innovation, information technology, media and technology skills, and life and 
professional skills. Descriptive statistics were used byexhibit validity, mean and S.D.It was found that 
m ost of them were 70 female students, representing 6 0 .3 5  percent a nd 4 6  of the male students, 
representing 39.65 percent, aged between 21-22 yearsold and studying in their year 4. Overall, 
alla s p e c ts  o f th e 21st Century S k ills  of Mass Communication Student, Faculty of Communication Arts, 
RambhaiBarni Rajabhat University were foundat a high level at 4.40 or 88.00 percent. It was found that Mass 
Communication students had an average of information skills, media, and technology students was found at 
the highest level at4.53, or 90.60 percent, followed by the average of learning skills and innovation at 4.30, or 
86.00 percent,and the average of life and professional skills at 4.53 or 90.60 percent.        
Keywords:  Learning Skills in the 21st Century, Mass Communication Students 
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บทนํา 
  ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวให้เข้ากับสงัคมปัจจุบันท่ีเป็นอยู่กลายเป็นเรือ่งท่ีสําคัญ 

สังคมท่ีก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ท่ีเรียกกันว่าศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบในสังคมอย่างท่ัวถึงการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 เช่นกัน ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กล่าวถึงองค์ประกอบท่ี 3 เรื่องนักศึกษา ความสําเร็จของการจัด
การศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญหน่ึง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงต้องเป็นระบบท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการ
เรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และความรู้การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career 
skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

โดยมีทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 1)  กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (criticalthinking and 

problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3)การสื่อสารและความร่วมมือกัน
(communication and collaboration)    

 2)  กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย 
ก า ร รู้ ส า ร ส น เท ศ  ( information literacy)  ก า ร รู้ สื่ อ  (media literacy)  แ ล ะ  ก า ร รู้  ICT ( ICT literacy) 
                3) กลุ่ ม ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตั ว 
และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and selfdirection) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถ
ผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้ นําและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social 
responsibility)  (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา, 2557: 51)  การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ผลักดันให้ต้องตื่นตัวตาม จะเห็นได้ว่าความสําคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความ
จําเป็นต่อนักศึกษาในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

จากการให้ความสําคัญในเรื่องของนักศึกษาในระดับหลักสูตร จึงมีความจําเป็นในการศึกษาทักษะการเรียนรู้                   
ในศตวรรษท่ี  21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือให้สามารถเข้าใจนักศึกษาในสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนท่ีมีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 219
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 

เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชา การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
รําไพพรรณี 

ปัญหาวิจัย 
           ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชา การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                  
เป็นอย่างไร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

  งานวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาในส่วนของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏรําไพพรรณี ปีการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ช้ันปีท่ี 1 – 4 ท้ังหมดจํานวน  164 
คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร (Yamane)  n  =   N          

 
จากสูตรได้จํานวนกลุม่ตัวอย่าง 116 คน จากน้ัน คํานวณจํานวนกลุม่ตัวอย่างแต่ละช้ันปีตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ชั้นปี จํานวนประชากรในระดับชั้นปี จํานวนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นปี 
1 40 28 
2 28 20 
3 40 28 
4 56 40 

รวม 164 116 
 
               2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 จากการค้นคว้า
และปรับปรุงแนวคําถามจากงานวิจัยท่ีมีผู้วิจยัไว้และมคีวามใกล้เคียงกัน ซ่ึงคําถามจะมีคําถามปลายปิด (Closed – ended 
Ouestions) จํานวน 18 ข้อ ครอบคลุมเน้ือหาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                  
มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท และคําถามปลายเปิด (Open – ended Questions) 
               3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
                  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา พบว่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่า 0.6 ทุกข้อ และมีบางข้อท่ีควรมีการ
ปรับปรุงผู้วิจัยได้ดําเนินการปรับแก้เพ่ือให้มีความชัดเจนมากข้ึน และนําไปทดลองกับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
20 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคเท่ากับ 0.90 
               4. ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามกลุม่ตัวอย่างและนํากลับมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูด้วยตนเอง 
               5. การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ําเร็จรูป หาค่าสถิติ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
 
ผลการวิจัย 

           จากการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิงจํานวน 
70 คนคิดเป็นร้อยละ 60.35 และเป็นนักศึกษาเพศชายจํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 39.65 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ช่วง 21-22 
ปี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมามีอายุในช่วง 18-20 ปี จํานวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.80 กําลังศึกษา
อยู่ช้ันปีท่ี 4 จํานวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.48 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 1 และ 3 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.14 และกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ตามลําดับจากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ

1+N (e) 
2 
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การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ ดังน้ี 
               ภาพรวมทุกด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ต่อภาพรวมท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ท่ีระดับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้านทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 รองลงมีค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 และมีค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้านทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในระดับมาก 
4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 มีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี 
                ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้านทักษะสารสนเทศ        
สื่อเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 โดยพบว่าส่วนใหญ่การติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและสามารถจัดการกับข้อมูลท่ีต้องการและไม่ต้องการได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด พบมีค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็น      
ร้อยละ 93.80  รองลงมามีมีจรรยาบรรณและข้อพึงระวังในการใช้สื่อและเทคโนโลยี โดยสามารถเลือกใช้ข้อความและภาพ
ลงสื่อต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ผิดหลักจรรยาบรรณการใช้สื่อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 และการรู้เท่าทันสื่อ โดยสามารถวิเคราะห์การใช้สื่อและประโยชน์จาก สื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.61  คิดเป็นร้อยละ 92.20 ตามลําดับ 
                ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย ต่อภาพรวมด้านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60  โดยพบว่าส่วนใหญ่มีการสื่อสารโดยมีความสามารถในการฟัง อ่าน 
เขียน และนําเสนอความคิด เพ่ือการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพอยู่ในระดบัมากพบมีคา่เฉลีย่ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 
77.67  รองลงมามีความเต็มใจ ร่วมมือ โดยสามารถร่วมกันทํางานกลุ่ม เคารพการตัดสินใจของเพ่ือนร่วมงานและร่วมกัน
รับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุดพบมีค่าเฉลี่ย 4.53คิดเป็นร้อยละ 90.60  และด้านความคิด
สร้างสรรค์โดยสามารถออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงานออกมาเป็นผลงานได้สําเร็จ พบมีค่าเฉลี่ย 4.41คิดเป็นร้อยละ 88.20 
ตามลําดับ  

    ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยต่อภาพรวม ด้านทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในระดับมาก 
4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 โดยพบว่าส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดท่ีระดับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมามีความเคารพและยอมรับในประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจาก
ตนเอง พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีระดับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 และมีการวางแผนการทําอาชีพ ในอนาคตโดย
พยายามฝึกฝน และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60 ตามลําดับ                 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

            จากผลการศึกษาวิจัย ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวม ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ  สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ท้ัง 3 ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี  21 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบ ท่ี 3 
นักศึกษาโดยกล่าวไว้ว่าทักษะท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากคือ 1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่ (1) การคิด
เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมการสร้างสรรค์ (innovation and 
creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือ (communication and collaboration) 2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การ
รู้ สื่ อ  (media literacy) และการรู้  ICT (ICT literacy ) 3) กลุ่ ม ทักษะ ชี วิตและอาชีพ  (life and cross-cultural 
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interaction) ประกอบด้วยความสามารถในการปรบัตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-
cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็น
ผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม(leadership and social responsibility) ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้าน
ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ท่ีต้องใช้ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้สื่อและด้านเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของทศา ชัยวรรณวรรต และคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ทักษะศตวรรษ ท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีการรับรู้ทักษะศตวรรษทุกด้านอยู่ในระดับดีมีการรับรู้ในด้าน
ทักษะด้านความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรมมากท่ีสุด  ซ่ึงถือว่าเป็นคุณลักษณะท่ีสําคัญของพยาบาล 
นอกจากน้ีงานวิจัยของ เงียน ถิ ทู ฮ่า (Nguyen Thi Thu Ha) และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี  21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาวบ่ัง ประเทศเวียดนาม พบว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
            ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีภาพรวมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.53 โดยส่วนใหญ่การติดตามข้อมูลข่าวสารโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถ
จัดการกับข้อมูลท่ีต้องการและไม่ต้องการได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด พบมีค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมามีมีจรรยาบรรณและข้อพึง
ระวังในการใช้สื่อและเทคโนโลยี โดยสามารถเลือกใช้ข้อความและภาพลงสื่อต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมไม่ผิด หลักจรรยาบรรณการใช้สื่อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.62 และการรู้เท่าทันสื่อ โดยสามารถ
วิเคราะห์การใช้สื่อ และประโยชน์จาก สื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 4.61 จากภาพรวมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  ท่ีนักศึกษาต้องใช้การค้นคว้าข้อมูล การเรียนรู้และเข้าถึงสื่อแต่ละประเภทโดยอาศัย
เทคโนโลยีในยุคสมัยปัจจุบันท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความสะดวกสบายจากพัฒนาการของเทคโนโลยีทําให้ทักษะด้านน้ี
นักศึกษาจะมีการเรียนรู้ได้รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธาวี แก้วสนิท (2560) ซ่ึงเป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน พบว่างานประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวท่ี
เก่ียวกับองค์กรไปยังคนในองค์กรด้วยกันเองและเผยแพร่ไปยังภายนอกองค์กรซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการนําเสนอสินค้าและบริการ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรด้วย 
บทบาทหน้าท่ีของนักประสัมพันธ์จึงมีมากมาย ดังน้ันนักประชาสัมพันธ์จึงควรเป็นคนท่ีมีความสามารถรอบด้าน ท้ังคิดเก่ง 
ทําเก่ง รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุดด้วย                
ซ่ึงสุธี พลพงษ์ (2550) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีทํา ให้โลกน้ีกลายเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ก็เน่ือง มาจาก “เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
(Information Technology) ซ่ึงเป็นตัวขับเคลื่อนโลกให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ทําให้การเคลื่อนท่ีหรือถ่าย
โอนข้อมูล ทําได้ง่ายและรวดเร็ว “เพียงแค่ ปลายน้ิวสัมผัส” และยังทํา ให้เกิดการสื่อสารในลักษณะท่ีเกิดข้ึน ในเวลาจริง 
(Real-time) แม้ ว่าผู้สื่อสารท้ังสองฝ่ายจะอยู่ ห่างกันมาก ท้ังน้ี โลกาภิ วัตน์ (Globalization) หรือโลกไร้พรมแดน             
ก็เกิดข้ึน จากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ทํา ให้เกิด ปรากฏการณ์ใหม่หลายประการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2555) กล่าวว่า
นวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึง พัฒนาการทางด้านการ สื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอันทันสมัย ส่งผลต่อพฤติกรรม การใช้
งานของผู้รับสารและผู้ส่งสาร ให้มีความสะดวก สบาย รวดเร็วและทันสมัยมากข้ึน ส่งผลให้กระบวนการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากผู้ส่งสารผ่านกระบวนการสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยมี เทคโนโลยีการสื่อสารและผู้สร้างนวัตกรรม 
(Innovator) เป็นตัวกําหนดทิศทางการสื่อสาร นอกจากน้ีงานวิจัยของ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554) พบว่า ช่องทางของ
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การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเข้าถึงแหล่งสาร โดยผู้รับใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร และผู้ส่งสาร ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร ในด้าน
ช่องทางการรับข่าวสารของผู้รับข่าวสารในการใช้สื่อใหม่น้ัน การรับข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นจํานวนมาก รับข่าวสารด้วยตัวเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก จะเห็นว่าผู้รับสื่อเองใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริโภคสื่อ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์  (2551) 
กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อใหม่ว่า สื่อใหม่เป็นสื่อท่ีตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิดรับสารของ
ผู้รับสารมากท่ีสุด เพราะสื่อใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเน้ือหาของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ 
มีการค้นหาข้อมูลท่ีต้องการง่าย อันจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกท้ัง
ยังใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าสื่อผสมผสาน 
               ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยภาพรวมด้านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก 4.43 โดยพบว่าส่วนใหญ่มีการสื่อสารโดยมีความสามารถในการฟัง อ่าน เขียน และนําเสนอ
ความคิดเพ่ือการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุดพบมีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมามีความเต็มใจ 
ร่วมมือ โดยสามารถร่วมกันทํางานกลุ่ม เคารพการตัดสินใจของเพ่ือนร่วมงานและร่วมกันรับผิดชอบงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุดพบมีค่าเฉลี่ย 4.53  และด้านความคิดสร้างสรรค์โดยสามารถออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน
ออกมาเป็นผลงานได้สําเร็จ พบมีค่าเฉลี่ย 4.41 ซ่ึงตรงกับการเรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์สาขาวิชา การสื่อสารมวลชนมี
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นประจําและมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
ของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนทําให้นักศึกษามีทักษะท้ังการฟัง การอ่าน และการนําเสนอความคิด สอดคล้องกับ ดร.
เดือนเด่น นิคม บริรักษ์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ ทักษะการคิดข้ันสูงน้ีถูกพิจารณาจาก
ปลายภาคส่วนว่าเป็นทักษะท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับการทํางาน ในระบบเศรษฐกิจท่ีมี
ความซับซ้อนมากข้ึนและเทคโนโลยีเข้ามาทําหน้าท่ีแทนงานท่ีซํ้าซากจําเจ ทักษะเหล่าน้ีประกอบด้วย 1) ความสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา 3) การสื่อสารและความร่วมมือ 
            ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยต่อภาพรวมด้านทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในระดับ
มาก 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 โดยพบว่าส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเองอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมาพบว่า  มีความเคารพและยอมรับในประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจาก
ตนเองพบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 และมีการวางแผนการทําอาชีพในอนาคตโดยพยายาม
ฝึกฝนและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60 ตามลําดับด้วยในหลักสูตรนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนได้มีการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรทําให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจึงมีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีนอกจากน้ีในระหว่างการศึกษายังมีการเสริมทักษะโดยจัดให้สอดคล้องกับอาชีพใน
อนาคตของนักศึกษาเช่นโครงการท่ีนักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบในสาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพอาชีพท่ัวไป
โดยมีองค์กรภายนอกทําหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพภาพถ่ายเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้
นักศึกษาพยายามท่ีจะเรียนรู้ อีกท้ังความสนใจและตั้งใจในงาน ท่ีอาจารย์ได้รับมอบหมายเกิดจากการท่ีผู้สอนใช้คะแนน
เป็นแรงดึงดูดให้นักศึกษาส่งงานประกอบกับยุคสมัยท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญ ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นคว้าหาข้อมูล ทําให้ช้ินงานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกมลรรตัน์  เทอร์เนอร์และคณะ (2558) 
ได้ศึกษาเรื่องทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สรุปได้ว่า ด้านอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้นักศึกษามีการรีบรู้ทักษะของตนเองอยู่ในระดับดีโดยเฉพาะในนักศึกษาช้ันปีสูงข้ึน ท้ังน้ีอาจเป็นผลมา
จากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ทําให้
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นักศึกษาต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว และในการปลูกฝังการเป็นวิชาชีพความรับผิดชอบเป็นเรื่องสําคัญท่ีนักศึกษาได้รับการ   
เน้นย้ําตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียน  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
            - การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของนักศึกษาจึงควรมีการศึกษาในด้านความพร้อมของผู้สอนเพ่ือ
เสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา 
            -  การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาไม่ไดค้รอบคลุมทุกด้านจึงควรศึกษาด้านนโยบายของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยใน
การสนับสนุนด้านการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           -  การศึกษาในครั้งน้ีเป็นพบว่านักศึกษานักศึกษาสาขาวิชา การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี มีทักษะต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ในระดับมาก ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องและส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงควรปรับในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ให้ทันสมัยและท่ัวถึงเพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยต่อไป 
           -  การศึกษาครั้งน้ีทําให้ผู้สอนต้องมีการปรับแนวการสอนท่ีมุ่งเน้นและสอดคล้องในเรื่องของการเรียนรู้              
ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
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การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลโกสมัพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

Entrepreneurial Orientation of Teak Furniture Business in Accordance with 
the Sufficiency Economy Kosamphi Kosamphi Nakhon District  
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎกําแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสนองต่อคน
ในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 3) เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จํานวน 80 คน
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ สัมภาษณ์ (Interview) 
คําสําคัญ: การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ, ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก, เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 This objectives of this study were : 1) To study the status of a teak furniture entrepreneur in  
Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province, and find out  2) to  the focus on being a teak 
furniture entrepreneur to respond to people in the community according to the self-reliant community 
economic development guideline. 3) To study the cost and return of teak products in the community 
business development of Kosamphi Nakhon District Kamphaeng Phet Province the population used in 
this research was 80 people. The tools used in the research were questionnaire and interview  
Keywords: Entrepreneurial Orientation, Teak furniture business, Sufficiency economy 
 
บทนํา 

ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันสืบเน่ืองมาจากแนวทางการพัฒนาและการบริหารการเงินของ
ประเทศท่ีล้มเหลว ยิ่งโดยเฉพาะภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2540 เป็นผลจากการดําเนิน
นโยบายทําให้ภาคเอกชนสามารถกู้ยืมเงินจากต่างประเทศได้ในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากว่าเงินกู้ยืมภายในประเทศ ทําให้เกิดผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมิใช่ภาคการผลิตท่ีแท้จริง (Real Sector) แต่เป็นเพียงการเคลื่อนไหว
ของกระแสเงินเพ่ือการเก็งกําไรเท่าน้ัน และได้นําพาประเทศไปสู่ความวิกฤต ทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
ตามความเป็นจริงประเทศไทยมีชุมชนชนบทท่ีมีศักยภาพในการรองรับผู้ท่ีได้ผลกระทบอย่างไม่น่าเช่ือ ท้ังน้ีประเทศไทยมี
เศรษฐกิจชุมชนเป็นแกนคํ้าจุนสังคมและวัฒนธรรมไทย และเป็นพลังสร้างเสริมความมั่นคงและเอกราชของชาติ ลักษณะ
เศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง มีอิสระและเสรีภาพทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุน้ีธุรกิจชุมชนถือเป็นองค์กรชุมชนประเภทหน่ึงซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญต่างๆ เช่น การสะสมทุนและการใช้ทุน
อย่างเหมาะสม เป็นตลาดในการกระจายสินค้าและเป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีเป็นหน่วยการผลิตสินค้าและบริการท่ีจะกระจาย
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รายได้โอกาสสู่คนในชุมชน ท่ีสําคัญองค์กรธุรกิจชุมชนยังเป็นกลไกท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน รวมถึงการประสานงานในด้านความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ในลักษณะเครือข่ายซ่ึงจะเป็นผลในการพัฒนาท่ียั่งยืน
ต่อไป 
 การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการต้องพบกับปัญหาอุปสรรคมากมาย จนมีธุรกิจชุมชนบางแห่งต้องปิดตัวเองลงไป 
ซ่ึงปัญหาของการทําธุรกิจท่ีประสบในปัจจุบัน คือความชัดเจทางธุรกิจ โดยธุรกิจชุมชนจะต้องทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นผลทําให้ธุรกิจชุมชนเป็นรูปธรรมยากเพราะต้องอยู่ได้ท้ังกําไรทางธุรกิจ และต้นทุน
ในการดําเนินกิจการ เป็นปัญหาของธุรกิจชุมชน เน่ืองจากมีทุนในการดําเนินงานน้อยไม่เพียงพอ 
 เฟอร์นิเจอร์ถือเป็นสิ่งท่ีจําเป็นในบ้านเรือนหรือสํานักงานท่ีผู้บริโภคใช้สําหรับอํานวยความสะดวกในชีวิตประจา
วันหรือตกแต่งเพ่ือความสวยงาม โดยวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีหลากหลายประเภท เช่น ไม้ เหล็ก หนัง พลาสติก 
เป็นต้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เพราะมีความสวยงาม ทนทาน มีรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ด้วย
ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและภาวะขาดแคลนไม้เน้ือแข็ง จึงทําให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ไม้เน้ืออ่อน เช่น ไม้ยางพารา ไม้
อัด เป็นต้น เพ่ือทดแทนไม้เน้ือแข็งในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จนได้รับความนิยมมาจนปัจจุบัน 
 คณะผู้วิจัยจึงได้เลอืกกลุ่มธุรกิจชุมชมการมุง่เน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอรนิ์เจอร์ไม้สกัของชุมชน อําเภอ
โกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร เน่ืองจากคณะผู้วิจัย ได้การเข้าร่วมธุรกิจในชุมชนร่วมกับจังหวัดกําแพงเพชร พบว่ากลุ่มธุรกิจน้ี
มีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานธุรกิจชุมชนในหลายด้านท้ังในด้านกระบวนการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการ เป็นต้น 
 จากปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดังกล่าว จึงทําให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาด้านการมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร โดยการศึกษาว่ากลุ่มธุรกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง การจัดจําหน่ายมีการจัดจําหน่ายอย่างไร ใครคือกลุ่มลูกค้า การกําหนดราคามีวิธีการอย่างไร 
การส่งเสริมด้านการตลาดมีการทําอย่างไร และต้นทุนและผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีทําทุกคนมีงานทํา 
ไม่ไปทํางานนอกถ่ินซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ียั่งยืนในชุมชนต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอรไ์ม้สัก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  

 2. เพ่ือศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชร ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
 3. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักในการพัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 

ขอบเขตของการวิจัย 
 วิจัยเรื่อง การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สกัของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชร ประกอบด้วย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   1.1 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจชุมชน 
   1.2 แนวคิดเก่ียวกับต้นทุนและผลตอบแทน 
   1.3 แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 
   1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2. พ้ืนท่ีศึกษา 
     การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) คือ กลุ่มผลติภณัฑ์จากไมส้ัก จํานวน  25 
หมู่บ้าน ตําบลโกสมัพี อําเภอโกสมัพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
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  3. เวลาท่ีศึกษา 
      การศึกษาครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2559 
  4. ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
         4.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์จากไมส้ักตําบลโกสมัพี อําเภอโกสมั
พีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  
                           4.2 กลุ่มเป้าหมายทําการสุ่มตัวอย่างจากประชากรจากผู้ประกอบการจํานวน 80 ราย จาก
ผู้ประกอบการท่ีมากกว่า 100 ราย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรท่ีศึกษา 
ดังต่อไปน้ี 
   - ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร 
  - กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการจํานวน 
80 ราย จากผู้ประกอบการท่ีมากกว่า 100 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- สังเคราะห์จากเอกสารงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําผลจากการศึกษามาเป็นแนวทาง 

ในการสร้างเครื่องมือสําหรับทําการศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัม
พี จังหวัดกําแพงเพชร 
  - แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานสภาพผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ความ
ต้องการและมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ี
พ่ึงตนเอง ต้นทุนและผลตอบแทน ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และแนวทางพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ
ชุมชน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ทําหนังสือขอความอนุญาตการเข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านวังใหม่ ตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
  2. คณะผู้วิจัยเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเข้าใจในประเด็นท่ีจะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดและความน่าเช่ือถือและเป็นไปในทิศทางท่ีใกล้เคียงกัน 
  3. ดําเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี โดยการใช้วิธีแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการในการ
ทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก   

4. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามและสัมภาษณ์ท้ังในระหว่างท่ี 
เก็บข้อมูล และหลังจากน้ันก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน นํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) คณะผู้วิจัยนําเสนอข้อมูล ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ส่วนตัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยคํานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
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 2.  การวิเคราะห์ความมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการในการท่ีธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตาม 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน 5 ระดับตามเกณฑ์ของ Likert Scale ท่ีอยู่
ในรูปแบบคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 
 
  5 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับน้อยท่ีสุด 

โดยมเีกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายข้อมลูใช้วิธีของ Likert Scale แบบจําแนกแตล่่ะช่วงย่อยต่างกัน แบ่งระดับคะแนน
เป็น 5 ระดับ โดยทําการกําหนดช่วงของการวัดได้ดังน้ี (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) 
  ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 
 3. วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดยใช้สูตร 
  อัตราส่วนต้นทุนขายสินค้า  = ยอดขายสุทธิ 
       ต้นทุนขาย 
 
  อัตราส่วนผลตอบแทนกําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ 
       ยอดขายสุทธิ 
 
  จุดคุ้มทุน    = ต้นทุนคงท่ีรวม 
      ราคาขาย/หน่วย – ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
 
 4. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอรไ์ม้สัก โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการมุ่งเน้นความเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชรอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร เก่ียวกับการรวมกลุ่มในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และ
รายได้ พบว่า ส่วนมากเป็นผู้ท่ีมีโรงงานในการประกอบการพบว่า มีจํานวนผู้ท่ีมีโรงงานในการประกอบการ จํานวน 72 คน 
และมีแหล่งเงินทุนท่ีนํามาประกอบธุรกิจจากกู้ธนาคารธุรกิจจากกู้ธนาคาร จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา
เป็นเงินกู้กองทุนหมู่บ้านมีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และจากเงินกู้นอกระบบระบบ จํานวน 15 คน  คิดเป็น  
ร้อยละ 19.0 ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีเครื่องมือท่ีสําคัญในการผลิต และชุมชนได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากไม้สักคือครอบครัวมีรายได้  
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2. ผลการศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชร ต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่า  

2.1 ด้านการเงิน ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตามแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  

2.2 ด้านการบริหารจัดการคน ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

2.3 ด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนอง
ต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

2.4 ด้านการตลาด ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตามแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

3. ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า  

3.1 ปริมาณการขาย การผลิตภัณฑ์จากไม้ของตําบลโกสัมพี มีปริมาณการชายสินค้าได้มากท่ีสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นเก้าอ้ี ซ่ึงเก้าอ้ีเก้าอ้ี หลังโค้ง รองลงมาเป็นเก้าอ้ีซี่ และเก้าอ้ี 3S ตามลําดับ 

3.2 ต้นทุนสินค้าขายต่อหน่วยต่อปี เก้าอ้ี หลังโค้ง มีต้นทุนสินค้าขายมากท่ีสุด รองลงมาเก้าอ้ี 3S และตู้เสี้อผ้า
บานสไลด์ ตามลําดับ 

3.3 การวิเคราะห์กําไร อัตรากําไรสุทธิ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ของชุมชน ภาพรวมมีกําไรสุทธิต่อปี เป็นเงิน 
1,016,691 บาท 
 3.4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน พบว่า ผลิตภัณฑ์จากไม้ของชุมชนมีจุดคุ้มทุนของสินค้าท่ีแตกต่างกัน โดยจุดคุ้มทุนท่ี
ต่ําท่ีต่ําท่ีสุด โต๊ะชุดลาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร” ทําให้ทราบถึง สภาพผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน การมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักชุมชน ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักในการพัฒนาธุรกิจชุมชน และ
แนวทางพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร สามารถสรุปการ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 ความต้องการในการสนองต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับ ซ่ึงสอดคล้องกับ ศุภนารี สุธารส (2552) ท่ีว่า ด้าน
การจัดจําหน่าย คือ การลดราคาหรือแถมสินค้า ด้านการนําเสนอสินค้า คือ การจัดโชว์เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานกับบรรยากาศ
ภายในร้าน และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ สถานท่ีจําหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก ปัญหาของลูกค้าท่ีพบมากท่ีสุดของด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดี ด้านราคา คือ ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย คือ 
สถานท่ีจําหน่ายไม่มีท่ีจอดรถ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ไม่มีการลดราคาหรือแถมสินค้า ด้านบุคลากร คือ พนักงาน
ให้บริการท่ีช้า และด้านการนําเสนอสินค้า คือ การจัดโชว์สินค้าไม่ค่อยผสมผสานกับบรรยากาศภายในร้าน 
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แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 
สิ่งท่ีชุมชนจะให้พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีอยากให้พัฒนามากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ 
ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับ ศุภนารี สุธารส (2552) ท่ีว่า ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์มีความคงทนถาวร ด้านบุคลากร คือ พนักงานและผู้ขายมีความน่าเช่ือถือ ด้านราคา คือ ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย คือ การลดราคาหรือแถมสินค้า ด้านการนําเสนอสินค้า คือ การ
จัดโชว์เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานกับบรรยากาศภายในร้าน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
      1.1 การรวมกลุ่มในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได้ ควรสนับสนุนเรื่องการระดมทุนใน
การผลิตสินค้าเพ่ือการจัดจําหน่าย เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าให้เกิดความต้องการท่ีเพียงพอแก่ลูกค้า  
      1.2 อัตราผลตอบแทนกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากไม้  ควรมีอบรมในเรื่องต้นทุนท่ีแท้จริง จาก
ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ซ่ึงจะได้วางแผนทางการเงินในการใช้จ่ายในธุรกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดสภาพคล่องแก่ผู้ประกอ
การในชุมชน 
      1.3 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ชุมชนยังคงต้องการด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการคน ด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดอย่างมาก เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในชุมชนอย่างยั่ง
ยื่น ดังน้ันควรให้ความช่วยเหลือในด้านดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได้ต่อไป 
     1.4 แนวทางพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังคงให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้สัก ไม่
ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย ความหลากหลายของรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพ และเป็นท่ีต้องการของลูกค้าต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
        2.1 ควรมีการศึกษาต้นทุนท่ีแท้จริงผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ หรือใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน 

    2.2 ควรมีการผสมผสานในการศึกษาพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านการเงิน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชมชนได้ 

    2.3 ควรมีการนําเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้กับรฐับาลเพ่ือท่ีจะช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวของกลุ่มธุรกิจชุมชน และ
ช่วยให้ธุรกิจชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน 
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ผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม  
The Negative Impact of Foreign Working in Nakhon Phanom Province 

จุฑาลกัษณ์  แสนโท 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนมและ  เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม ใช้ระเบียบวิธี 2 วิธีการ คือวิจัยเชิง
ปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test และวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ และใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยการพรรณนาความและการเทียบเคียงแนวคิดและบริบทในส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการได้รับผลกระทบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.871) โดยสาเหตุของการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นครพนม ส่วนใหญ่เข้ามาทํางานเกิดจากสาเหตุอัตราค่าจ้างของประเทศต่ํากว่าในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา 
คือ ความยากจน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และการว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ซ่ึงจากรายละเอียดท่ีได้จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์ ยังพบว่า การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีแรงจูงใจเรื่องค่าจ้างแรงงานท่ีสูงกว่าในประเทศเกือบครึ่งหน่ึง
และบางส่วนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเพราะได้สมรสกับคนไทย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า แรงงานไทยท้ังชายและหญิงได้ได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามา
ทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนมไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีช่วงอายุของแรงงานไทยท่ีแตกต่างกันทําให้ได้รับ
ผลกระทบด้านลบท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงกลุ่มอยู่ในวัยแรงงานอายุต่ํากว่า 20 ปี ได้รับ
ผลกระทบด้านลบท่ีแตกต่างจากกลุ่มวัยแรงงานในช่วงวัยอ่ืน ๆ 
 
คําสําคัญ: ผลกระทบ, แรงงานต่างด้าว 
 

Abstract 

This research aims to study the causes of migrant workers to work in Nakhon Phanom Province 
and to study the negative impacts of migrant workers in Nakhon Phanom Province. Two methods are 
used: quantitative research and qualitative research. The quantitative data were analyzed by using the 
social science ready-made data analysis program, namely percentage ( Percentage) , mean, standard 
deviation, T-test, and F-test. Qualitative by means of descriptive analysis and using analytical methods 
by describing and comparing concepts and contexts in the qualitative data segment. 

The results of the research were as follows: 1) the degree of impact from the entry of foreign 
workers in Nakhon Phanom Province was very high (mean 3 .7 6 , standard deviation 0 .8 7 1 ) .  By the 
reasons for entering work of foreign workers in Nakhon Phanom Province. Most of them come to work 
because the wage rate of the country is lower than that of the country. Accounted for 60.0 percent, 
followed by poverty and 2 0 .0  percent of unemployment. This accounted for 2 0 .0 %  of the details 
obtained from theinterviews.  It was found that the majority of foreign workers had a higher wage 
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incentive than in the country, and some of them came to Thailand  permanently because he married a 
Thai. 

 The results of the research hypothesis test showed that both male and female Thai workers 
were adversely affected by the employment of foreign workers in Nakhon Phanom Province. While the 
different age groups of Thai workers had a statistically significant difference of negative impacts at 0.05 
level, the working age groups under 2 0  were negatively affected.  Different from other working age 
groups 
Keywords: Impact, the foreign workers   
 
บทนํา 
     ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาท่ีสําคัญของประเทศ รวมท้ังประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้วและประเทศท่ี
ด้อยการพัฒนาปัญหาแรงงานต่างด้าวอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันแรงงานในประเทศมีค่านิยมด้าน
การหางานท่ีต้องการทํางานสบายและต้องการค่าแรงสูง คนไทยมักไม่นิยมทํางานระดับล่าง เช่น กรรมกร คนงานประมง 
เด็กป๊ัมนํ้ามัน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น ทําให้นายทุนมักมีความคิดท่ีว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทํางาน
แทนแรงงานไทยเป็นการลดต้นทุน เน่ืองจากแรงงานไทยนอกจากจะมีค่าแรงสูงกว่าและยังมีความต้องการด้านต่าง ๆจาก
นายจ้าง ส่งผลให้ภาคการผลิตเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าว ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานข้ามชาติระดับล่างท่ีมาจากประเทศ
ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2557) 

  แรงงานต่างด้าวท่ีได้ข้ึนทะเบียนแรงงานอย่างถูกกฎหมาย มีมากถึง 2.5 ล้านคน เป็นกลุ่มท่ีเข้ามาอย่างถูก
กฎหมาย 1.5 ล้านคน และในขณะเดียวกันยังมีแรงงานข้ามชาติกลุ่มท่ีลักลอบเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 1.0 
ล้านคน ท้ังน้ีจํานวนแรงงานดังกล่าวไม่ทราบจํานวนท่ีแน่นอน  เพราะบางกรณีอาจเข้าเมืองมาผิดกฎหมาย บางกรณีอาจ
เข้าเมืองมาถูกต้องตามกฎหมายแต่มีการลักลอบทํางานในประเทศ  ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมิได้ปรากฏอยู่ในทะเบียนแรงงานข้าม
ชาติอย่างชัดเจน (บุษยารัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2558) การเพ่ิมข้ึนของแรงงานต่างด้าวเกิดจากการท่ีประเทศไทยต้องพ่ึงพิง
แรงงานต่างด้าวจํานวนมากในแต่ละปีเพราะกําลังแรงงานไทยไม่เพียงพอทดแทนแรงงานท่ีจะเกษียณและไทยมีนโยบายท่ี
จะเปลี่ยนโครงสร้างภาคแรงงานให้มีทักษะยิ่งข้ึนประกอบกับคนไทยไม่นิยมทํางานหนักและสกปรกในภาคธุรกิจ ซ่ึงทําให้
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกและนายจ้างไม่ต้องดูแลและรับผิดชอบใน
เรื่องสวัสดิการ (ภัคสิริ แอนิหน, 2561)    

  จากภาพรวมของสถิติแรงงานข้ามชาติท่ีมาจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตทํางานกับทางสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดนครพนม ตั้งแต่ พ.ศ 2555-2557 พบว่า แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาทํางานในจังหวัดนครพนม มีแรงงานข้ามชาติท้ัง 3 
สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รวมท้ังสิ้นจํานวน 2,524 คน ประเทศเมียนมาร์จํานวน 25 คน ประเทศกัมพูชา
จํานวน 34 คน ประเทศลาวจํานวน 2,465 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2557) เน่ืองจากจังหวัดนครพนมมี
พ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการเจรจากับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือบริหารจัดการแรงงานในลักษณะไป-กลับ โดยให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 เป็นแหล่งสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-คําม่วน ซ่ึงติดแม่นํ้าโขงทําให้เอ้ือต่อการเข้าประเทศได้ง่าย ซ่ึงการเข้ามาทํางานของแรงงาน    
ต่างด้าวทําให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการแย่งงานของคนไทย นายจ้างจะเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะ
ค่าแรงถูกกว่า ควบคุมง่าย ไม่ต้องดูแลทําให้เกิดการแย่งงานและทําให้คนไทยเกิดภาวะว่างงานและผลกระทบด้านสงัคมและ
ความมั่นคงการเกิดปัญหาอาชญากรรม ลักขโมย ปัญหายาเสพติดและการแทรกซึมได้ทุกพ้ืนท่ีทําให้คนไทยเกิดความ
หวาดระแวงต่อคนต่างด้าวท่ีเข้ามาภายในชุมชนเน่ืองจากเป็นบุคคลแปลกหน้าและผลกระทบด้านสาธารณสุข              
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การแพร่กระจายของโรคติดต่อในลักษณะการทํางานและท่ีอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวเพราะแรงงานต่างด้าวไม่มีระเบียบ
และสิ่งแวดล้อมมีขยะมากซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดข้ึน 

   ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม 
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสํานักงานแรงงานจังหวัดนครพนมในการนําไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการแรงงานต่าง
ด้าวต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุของการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม 

    2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีศึกษาเรื่อง ผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าว ในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางาน
ของแรงงานต่างด้าว และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาสาเหตุการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม 
การใช้วิธีการศึกษา 2 วิธีน้ันเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษาท้ัง 2 ข้อได้อย่างครอบคลุม 
 โดยตัวแปรท่ีศึกษาน้ันได้มาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยตัวแปรผลกระทบด้านลบ
จากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวน้ัน ได้มาจากการทบทวน แนวคิดผลกระทบจากการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวซ่ึง
รวบรวมมาจากงานวิจัยของ 1.ภัคสิริ แอนิหน (2561) 2. ปรียาภรณ์ หมื่นราช (2560) 3. ศิริพงษ์ ลดาวลัย์ (2559) 4. วิทวัส 
ขุนหน (2559) และ 5.วิทวัส ขุนหน (2559) ซ่ึงได้ครอบคลุมผลกระทบด้านลบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ความมั่นคง และด้านสาธารณสุข 
 โดยมีสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 แรงงานชาวไทยเพศชายและหญิงท่ีได้รับผลกระทบ
ด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน และสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 แรงงานชาวไทยท่ีมีอายุท่ีมีความ
แตกต่างกันได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แรงงานไทยท่ีข้ึนทะเบียนอาศัยในอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จํานวน 
44,527  คน (จังหวัดนครพนม, 2562) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แรงงานไทยท่ีข้ึนทะเบียนอาศัยในอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดย
กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้จํานวน 400 เพ่ือความเหมาะสมแก่เวลาจึงขอเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในสัดส่วนร้อยละ 50.0 
รวมท้ังสิ้น 200 คน โดยค่าความเคลื่อนไม่เกิน ร้อยละ 10 จากตารางการสุ่มตัวอย่างของยามาเน (1973) เรื่องของการ
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 %(Z=1.96) เมื่อความคลาดเคลื่อน(E) เป็น 1%,2%,3%,4%,5% 
และ 10 %และการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
    ในด้านการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานต่างด้าว ในอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ให้ข้อมูลท่ี
สําคัญ (Key-informants) ในการศึกษาครั้งน้ีคัดเลือกมาจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) แรงงานต่างด้าว         
2) ทํางานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องเต็มใจให้ข้อมูล จํานวน 5 คน 
    เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม ท่ีผ่านการหาค่าความสอดคล้อง (IOC)    
มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ 0.67 และใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์  ตามลําดับดังต่อไปน้ี 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา โดยใช้การวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง ด้านสาธารณสุข โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean = ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.)  
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ T – Test   
F – Test อธิบายความแตกต่างตามข้อสมมติฐาน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ อาศัยการตีความและสังเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ตามหลักตรรกะ คือ ใช้เหตุผลมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับแนว
ทฤษฎีควบคู่ไปกับบริบท ในการพรรณนาความ ใช้สถิติพรรณนาประกอบ 

ผลการวิจัย 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.0) มีช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 38.0) มีระดับการศึกษาอยู่ท่ี
ไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 42.0) และมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ 36.5)  
     ภาพรวมของแรงงานชาวไทยท่ีได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นครพนม พบว่า อยู่ในระดับได้รับผลกระทบมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.871) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 1) ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในประเด็นการแข่งขันภาวะการมีงานทํากับแรงงานไทย (ค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.882) 2) ได้รับผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงในประเด็นการก่อให้เกิดความหวาดกลัวและการ
ก่อปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.894)  และ 3) ได้รับผลกระทบด้านสาธารณสุข ใน
ประเด็นของการเป็นพาหะนําโรคมาในพ้ืนท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.839) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นครพนมจําแนกเป็นรายด้าน 
ผลกระทบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่าง

ด้าวในจังหวัดนครพนม 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ด้านเศรษฐกิจ 4.01 0.882 ได้รับผลกระทบมาก 
ด้านสังคมและความมั่นคง 3.76 0.894 ได้รับผลกระทบมาก 
ด้านสาธารณสุข 3.52 0.839 ได้รับผลกระทบมาก 

รวม 3.76 0.871 ได้รับผลกระทบมาก 
 
เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มแรงงานชาวลาว พบว่า สาเหตุของการเข้ามาทํางานในจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เข้ามาทํางาน

เกิดจากสาเหตุอัตราค่าจ้างของประเทศต่ํากว่าในประเทศ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ ความยากจน 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และการว่างงาน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 

จากการสัมภาษณ์ ท้ัง 5 คน ไม่พบว่า สาเหตุความไม่สงบภายในประเทศ เป็นสาเหตุการเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทย ส่วนหน่ึงอาจจะเกิดข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์น้ันมาจากกลุ่มแรงงานชาวลาว แต่ความหมายของแรงงานต่างด้าวน้ัน 
หมายถึง แรงงานชาวพม่า และชาวกัมพูชา ซ่ึงอาจจะเป็นได้ว่าหากมีการสัมภาษณ์แรงงานกลุ่มดังกล่าวอาจจะพบสาเหตุ
เรื่องความไม่สงบในประเทศได้  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของจํานวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ จําแนกตามสาเหตุจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าว 
สาเหตุจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าว จํานวน ร้อยละ 

1. ความไม่สงบภายในประเทศ - - 
2. การว่างงาน 1  20.0 
3. ความยากจน 1  20.0 
4. อัตราค่าจ้างของประเทศต่ํากว่าในประเทศ 3  60.0 

รวม 5  100.0 
 โดยผู้วิจัยขอนําเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือสนับสนุนข้อสรุปผลการศึกษา 
ดังต่อไปน้ี 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในจังหวัดนครพนม เน่ืองจากการว่างงาน จากบท
สัมภาษณ์ท่ีว่า “การว่างงานเกิดจากท่ีเราอยู่บ้านชนบทงานมีน้อยส่วนมากอยู่บ้านทําอาชีพทํานาทําไร่ ถ้าหมดช่วงฤดู
ทํานาก็ว่างงานไม่มีงานทํา คนในหมู่บ้านเขาไปทํางานในประเทศไทยเยอะเลยขอเขาเข้าไปทํางานด้วยจะได้มีงานทํา
และมีเงินส่งมาให้ท่ีบ้าน”  

             (นายคําไฮ นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 11 ธันวาคม 2562) 
 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในจังหวัดนครพนม เน่ืองจากความยากจน จากบทสัมภาษณ์ท่ีว่า 
 “อยู่บ้านทําอาชีพทํานา งานหายากเพราะอยู่นอกเมือง เห็นคนอ่ืนไปทํางานอยู่ไทยบอกไปทํางานท่ีไทยดีกว่าเขาชวน
ไปเลยมาลองทํางานท่ีไทยดู จนได้สามีท่ีไทยจึงย้ายมาอยู่ไทยถาวร ทําอาชีพปลูกผักขายส่งตามตลาด 
               (นางแก้ว นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 11 ธันวาคม 2562) 
 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในจังหวัดนครพนม เน่ืองจากอัตราค่าจ้างของประเทศต่ํากว่าใน
ประเทศ จากบทสัมภาษณ์ท่ีว่า 
“อัตราค่าจ้างในประเทศไทยสูงกว่าค่าจ้างในประเทศลาวค่าจ้างในประเทศลาวจ้างสูงสุดท่ี 200 บาท คนในหมู่บ้านมา
ทํางานท่ีไทยหมดแล้ว มีแค่พ่อแม่ยายอยู่บ้าน เงินเดือนออกก็กลับบ้านไปส่งเงินและกลับมาทํางานต่อ” 

(นายคํา นามสมมติ สัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 11 ธันวาคม 2562) 

ในส่วนผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยน้ันผู้วิจัยต้องการทดสอบผลกระทบของกลุ่มคนวัยแรงงานชาวไทยท่ี
ได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม ซ่ึงขอนําเสนอผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 แรงงานชาวไทยเพศชายและหญิงท่ีได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของ
แรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรเพศต่อการได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดนครพนม 
ผลกระทบจากการเข้ามาทํางานของแรงงาน

ต่างด้าวในจังหวัดนครพนม 
ค่าเฉลี่ย t sig 

ชาย 
หญิง 

74.65 
75.55 

-0.989 0. .324 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = 0.05 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า แรงงานไทยเพศหญิงได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.55 ซ่ึงมากกว่าแรงงานไทยเพศชายท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.65 
 เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ T – Test พบว่าแรงงานไทยเพศชายและหญิง มีได้รับผลกระทบด้านลบ
จากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัย  
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 แรงงานชาวไทยท่ีมีอายุท่ีมีความแตกตา่งกันได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามา
ทํางานของแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อการไดร้ับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดนครพนม จําแนกตามอาย ุ

อายุ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ต่ํากว่า20 ปี 72.09 6.487 
21-30 ปี 75.88 7.129 

31 ปีข้ึนไป 76.55 5.058 
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดนครพนม 
ค่าความแปรปรวน SS Df MS F sig 

ระหว่างกลุม่ 691.943 2 345.971 8.902 0.000* 
ภายในกลุ่ม 7656.412 197 38.865 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = 0.05 
 
ตารางท่ี 6 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ในเรื่องผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดนครพนมจําแนกตามอาย ุ

อายุ ตํ่ากว่า20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึน้ไป 
ตํ่ากว่า20 ปี -   
21-30 ปี -3.79312* -  

31 ปีขึน้ไป -4.46004* -.66692 - 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = 0.05 
 
จากตารางท่ี 3-5  การเปรียบเทียบความแตกต่างการได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุ พบว่า แรงงานชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน ได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางาน
ของแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อทดสอบการได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าว จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ 
(Post Hoc) ด้วยสถิติ LSD พบว่า 1) แรงงานไทยท่ีมีอายุ 21-30 ปี ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่าง
ด้าวในจังหวัดนครพนมแตกต่างกับแรงงานไทยท่ีมีอายุต่ํากว่า 20 ปี 2) แรงงานไทยท่ีมีอายุ 31 ปีข้ึนไปได้รับผลกระทบจาก
การเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนมแตกต่างกับแรงงานไทยท่ีมีอายุต่ํากว่า 20 ปี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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สรุปผลและอภิปรายผล  

แรงงานชาวไทยท่ีได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม พบว่า อยู่
ในระดับได้รับผลกระทบมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ 2) ได้รับผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคง และ3) ได้รับผลกระทบด้านสาธารณสุข  
 โดยสาเหตุของการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เข้ามาทํางานเกิดจากสาเหตุ
อัตราค่าจ้างของประเทศต่ํากว่าในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ ความยากจน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และการ
ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ซ่ึงจากรายละเอียดท่ีได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ยังพบว่า การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวส่วน
ใหญ่มีแรงจูงใจเรื่องค่าจ้างแรงงานท่ีสูงกว่าในประเทศเกือบครึ่งหน่ึงและบางส่วนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
เพราะได้สมรสกับคนไทย 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย ท้ัง 2 ข้อ พบว่า แรงงานไทยท้ังชายและหญิงได้ได้รบัผลกระทบด้านลบจากการ
เข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนมไม่แตกต่าง ในขณะท่ีช่วงอายุของแรงงานไทยท่ีแตกต่างกันทําให้ได้รับ
ผลกระทบด้านลบท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงกลุ่มอยู่ในวัยแรงงานอายุต่ํากว่า 20 ปี ได้รับ
ผลกระทบด้านลบท่ีแตกต่างจากกลุ่มวัยแรงงานในช่วงวัยอ่ืนๆ 
    ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว และได้ทบทวน
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจํานวน 9 เรื่อง ซ่ึงผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ผลกระทบจากการเข้ามาทํางานของ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนมท่ีมีต่อสาเหตุของการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม และได้
นํามาใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เก่ียวกับ ผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นครพนม ในด้านสังคมและความมั่นคง ซ่ึงได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.894) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ หมื่นราชและลิวา ผาดไธสง (2560) ได้ศึกษาวิจัย ผลกระทบจาก
แรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษา แรงงานกัมพูชาในพ้ืนท่ีสวนลําไยจังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบว่า การย้าย
ถ่ินของแรงงานกัมพูชาท่ีเข้ามาทํางานและพักอาศัยในสวนลําไยจังหวัดลําพูนได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่าง  ๆ อย่าง
เห็นได้ชัด แต่คงไม่สามารถมองข้ามปัญหาด้านความมั่นคงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท้ังอาชญากรรมและการทะเลาะวิวาทและความ
ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมท้ังผลกระทบทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและหน่ึงในปัญหาท่ีควรจัดการท่ีควรทําอย่างเร่งด่วนท่ีสุดคือการจัดการแรงงานกัมพูชาท่ีเข้ามาทํางานในพ้ืนท่ีสวน
ลําไยจังหวัดลําพูนให้เป็นระบบมีระบบการลงทะเบียนท่ีถูกต้องตามกฎหมายและเก็บข้อมูลของแรงงานกัมพูชาทุกคนท่ีเข้า
มาทํางานในพ้ืนท่ีโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือจะได้รับมือกับการทํางานและการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เก่ียวกับ ผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
นครพนม ในด้านสาธารณสุข ซ่ึงได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.839) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส ขุนหนูและประสพชัย พสุนนท์ (2558) ได้ศึกษาวิจัย ผลกระทบของแรงงาน
ข้ามชาติ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยผลกระทบของแรงงานข้ามชาติ ประกอบด้วย 10 
ด้าน โดย 2 ใน 10 ด้าน ปรากฏผลกระทบด้านสาธารณะและด้านสุขาภิบาลด้วย เน่ืองบางงานแรงงานไทยไม่นิยมทําเพราะ
มีค่าจ้างต่ําหรือเป็นงานท่ีสกปรกจึงทําให้ภาวะการจ้างงานดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวซ่ึงหากดูแล
สุขอนามัยไม่ดีพออาจจะส่งผลให้เกิดการเป็นพาหะนําโรคได้ 
 การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับการ
ได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์มณี ไวยครุฑ (2557)  ได้ศึกษาวิจัย แนวทางการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาวิจัย คุณลักษณะท่ี
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สําคัญของแรงงานโดยช่วงอายุ เน่ืองจากแรงงานท่ีอายุมากจะมีประสบการณ์และทักษะการทํางานมากกว่าแรงงาน       
อายุน้อย จึงมีผลต่อการได้รับการจ้างงานจากนายจ้างรวมถึงค่าตอบแทนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

  1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
        1) ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกแย่งงาน 
โดยการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
        2) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดท่ีมจุีดผา่นแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2. ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนา 
        1) ควรส่งเสริมทักษะฝีมือของแรงงานไทยและทัศนคติในการทํางานของแรงงานไทยให้ลดภาวะการเลือก
งานทําเพ่ือให้ไม่ถูกการแย่งงานทําจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
        2) ควรมีการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมและโรคระบาดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนมอย่างรัดกุมและเข้มงวด 
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รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล  
กรณีศึกษา : การท่องเที่ยวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

The Model of Integrated Marketing Communications through Digital Media:  
A Case Study of Community Tourism in Muang District, Chiang Rai 

สาลิณี สุขสวัสด์ิ , สุธีรา อะทะวงษา 
สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลในการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน, ประธานการท่องเท่ียวโดยชุมชน และ
คณะกรรมการการท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 7 ชุมชน ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก แล้วนํามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและเขียนพรรณนาเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายของกรณีศึกษาท้ัง 7 ชุมชน ใช้รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจทัิล ครอบคลุมองค์ประกอบ 6 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยใช้บุคคล ด้าน
การตลาดทางตรง และด้านการสนับสนุนกิจกรรม ดังน้ัน ในการดําเนินงานการตลาดสมัยใหม่เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จน้ัน 
ชุมชนควรมีการบูรณาการรูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท้ัง 6 ด้าน จะช่วยให้
นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเป็นการกระตุ้นก่อให้เกิดการท่องเท่ียวในชุมชนมากข้ึน โดยการเลือกรูปแบบแต่ละ
ด้านก็ต้องข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึน ซ่ึงจะทําให้การบริหารจัดการด้านการตลาดของการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คําสําคัญ: รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล, สื่อดิจิทัล, ท่องเท่ียวโดยชุมชน, การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย 

 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to study an integrated marketing communication model 
through digital media in community tourism in Muang District, Chiang Rai Province; 2) to study problems 
and obstacles of community tourism in Muang District, Chiang Rai.  It was a qualitative research by 
collecting data from interviews with community leaders, chairman of community tourism and the 
community tourism committee in Muang District, Chiang Rai Province, totaling 7 communities using in-
depth interviews. The data was then analyzed by content and written to describe the related concepts, 
theories and involved research results. 
 The research results were found that the integrated marketing communication model in 
community tourism in Muang District, Chiang Rai Province of all 7 communities case studies used an 
integrated marketing communication model through digital media covering 6 elements:  advertising, 
public relations, sales promotion, personal selling, direct marketing and support activities. Therefore, to 
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get the modern marketing operation achieve, the communities should integrate a digital marketing 
communication model that covers all six elements to help tourists access more information and 
encourage tourism in the community by selecting each communication model based on the context of 
each community. This will lead to determine tourist target to be appropriated for activities organized by 
the community. The marketing management of community tourism will be more effective as well.  
Keywords: Integrated marketing communication model through digital media, Digital media, Community 
tourism, Chiang Rai tourism community 
 
บทนํา 
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมลําดับต้นๆ ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกมากว่า 6 ทศวรรษ ก่อให้เกิดการจ้างงานจํานวนมหาศาล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท้ังระดับมหภาคและระดับ
จุลภาค และการท่องเท่ียวยังมีส่วนร่วมในการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนผ่านการกระจายรายได้ไปตามธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับ   การท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวในฐานะเป็นกลไกหลัก
ในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.
2560-2564) ของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาและรายงานวิชาการหลายฉบับได้กล่าวถึงสถานการณ์และแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเท่ียวโลกว่า นักท่องเท่ียวท่ัวโลกจะให้ความสําคัญกับความพึงพอใจใน“ประสบการณ์” ท่ีจะได้จากการท่องเท่ียว
มากกว่าท่ีจะให้ความสําคัญกับความพึงพอใจจาก “วัตถุ” สถาบัน Oxford Economics คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 อัตรา
การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวเพ่ือการซ้ือประสบการณ์จากการท่องเท่ียวจะมีมากกว่าการใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเชิงวัตถุถึง
กว่าร้อยละ 55  (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2560: 9) ซ่ึงสอดรับกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้เริ่มมีการพัฒนาโดยให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวและมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนา จึงทําให้
ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2540 เป็นช่วงของการเริ่มก่อตัวและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2541 - 
2542 เป็นปีส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หลังปี พ.ศ. 2545 มีการ
ให้มาตรฐานโฮมสเตย์ (สํานักงานพัฒนาการท่องเท่ียว, 2550: 19-28 ) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา  
 ปัจจุบันการท่องเท่ียวโดยชุมชนกลายเป็นการท่องเท่ียวทางเลือกของนักท่องเท่ียวและถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวสําคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีมีความสวยงามทางทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีการคมนาคมท่ีสะดวก รวมท้ังมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวโดยชุมชน ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจท่ีอยากจะเดินทางมาหาประสบการณ์สัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนในชนบทท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงปัจจุบันการท่องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีการขยายเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 20 ชุมชน เป็น 40 ชุมชน 
จากการสัมภาษณ์อดีตประธานเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายพบว่า ถ้าหากกล่าวถึงตลาดการท่องเท่ียว
โดยชุมชนหรือ CBT (Community Based Tourism) ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มอาสาสมัคร นักเรียน หรือนักศึกษา เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับตนเองและกลุ่มศึกษาดูงาน 
(บันเทิง เครือวงค์, 2560, กันยายน 10) ซ่ึงในปัจจุบันพฤติกรรมนักท่องเท่ียวสมัยใหม่ท่ีเดินทางท่องเท่ียวนิยมใช้สื่อ
ออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการท่องเท่ียว โดยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงวิถีชีวิตครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยในปี พ.ศ. 2562 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ทําการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2563 พบว่า 
ช่ัวโมงการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย  เฉลี่ยวันละ 10 ช่ัวโมง 22 นาทีเพ่ิมข้ึน จากปี 2561 ถึง 17 นาที กิจกรรมออนไลน์
ยอดนิยม 10 อันดับแรกได้แก่ ใช้ Social Media เป็นกิจกรรมยอดฮิต คิดเป็นเปอร์เซ็นได้ถึง 91.2% รองลงมาคือ ดูหนัง/
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ฟังเพลงออนไลน์, ค้นหาข้อมูลออนไลน์,รับส่งอีเมล์, ชําระเงินออนไลน์, อ่านหนังสือ/บทความออนไลน์, ซ้ือสินค้า/บริการ
ออนไลน์, ติดต่อสื่อสารออนไลน์, เล่นเกมส์ออนไลน์ และใช้แอปพลิเคช่ันถ่ายทอดสด (Live) ซ่ึงสะท้อนได้ว่ากิจกรรมของคน
ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือความบันเทิง และช่องทางท่ีคนไทยใช้ติดต่อสื่อสารในปี 2562 มากท่ีสุดคือ Line 98.5% 
รองลงมาคือ Facebook Messenger 89.9% จึงเห็นเด่นชัดว่า จํานวนการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ี 14.5% ต่อปี ซ่ึงถือว่าเป็นอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง จากพฤติกรรมเหล่าน้ีแสดงให้
เห็นว่า รูปแบบสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิมท่ีผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียวเป็นผู้รับสารทางเดียวด้วยการสื่อสารผ่านสื่อ เช่น 
แผ่นพับ ใบปลิว วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน์ หรือบอกต่อกันปากต่อปาก ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว
สมัยใหม่ได้อีกต่อไป (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562: 29-48) สําหรับรูปแบบการสื่อสารการตลาดใน
ปัจจุบันท่ีกลุ่มสมาชิกเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนใช้กันส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียวอย่าง แผ่นพับ ป้ายไวนิล 
บอกกันปากต่อปาก ออกงานนิทรรศการประจําจังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือการแชร์ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของคนในชุมชน และกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว ซ่ึงก็ยังไม่มากพอ (เศรษฐศักดิ์ พรหมมา, 2563, มกราคม 30)  
 จากการใช้รูปแบบการสื่อสารทางเดียวจึงเป็นปัญหาและเป็นข้อจํากัดต่อชุมชนท่ีดําเนินการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องของชุมชนโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ เพ่ือจูงใจให้นักท่องเท่ียวเกิด
ความสนใจมาเท่ียวในชุมชน เน่ืองจากสื่อดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแพร่หลาย หากเปรียบเทียบ
กับการใช้สื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ ดังน้ัน เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเท่ียวในชุมชนมากยิ่งข้ึน อันนํามาซ่ึงการสร้างรายได้และอาชีพของคนในชุมชน ชุมชนควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การตลาดให้เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC- Integrated Marketing 
Communication) จึงเป็นเครื่องมือและกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาทางการตลาดของการท่องเท่ียวโดยชุมชน การ
วิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล รวมท้ังศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้าน้ีท่ีส่วนใหญ่มุ่งศึกษาในบริบทท่ี
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยผลการวิจัยเป็นข้อมูลถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของชุมชนท่ีมี
การดําเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงชุมชนสามารถนํารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลไปปรับ
ประยุกต์ใช้และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้ดียิ่งข้ึนได้ต่อไปในอนาคต  
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีรายละเอียด ดังน้ี 
 สราวุธ อนันตชาติ (2550) ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานน้ันมีนักวิชาการได้ให้คํานิยายไว้
อย่างหลากหลาย โดย American of Advertising Agencies ได้ให้คําจํากัดความของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ไว้ว่า เป็นแนวคิดทางการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดท่ีตระนักถึงคุณค่าของการวางแผนการสื่อสารท่ีมีความ
ครอบคลุมการใช้รูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย ได้แก่ การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย และการ
ประชาสัมพันธ์ แผนการสื่อสารทางการตลาดน้ันยังผสมผสานกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆเหล่าน้ีเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือการ
สื่อสารท่ีมีความต่อเน่ือง ชัดเจน และสอดคล้องกัน อันนํามาซ่ึงผลกระทบทางการสื่อสารท่ีสูงสุดได้ ซ่ึงคล้ายกับความหมาย
ท่ี Schultz (1993) ให้นิยามไว้ว่า การสื่อสารการตลาดจะต้องมีผลกระทบต่อท้ังตัวผู้รับสารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร (Stakeholders) ซ่ึงได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการเก่ียวกับสินค้าน้ัน 
 1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) หรือ IMC (อัฐพล                 
วุฒิศักดิสกุล, 2560) หมายถึงกระบวนการข้ันแรกเริ่มพ้ืนฐานต่อการสํารวจการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย โดยรูปแบบการวางแผน เป็นไปตามเกณฑ์การวางแนวความคิด 5 ประการ ประกอบด้วย การโฆษณา,     
การขายโดยใช้ พนักงานขาย, การส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์, การตลาดทางตรงหรือการตลาดเจาะตรง  
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 2. เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาด 
 กิจกรรมหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารทางการตลาด เรียกรวมกันว่าส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด 
(Marketing Communication Mix) แต่ เดิม ถูกมองว่ามี  4 ประเภท คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์และการขายโดยบุคคล แต่สภาพแวดล้อมและ ตลาดท่ีเปลี่ยนไปทําให้เกิดการสื่อสารทางการตลาดประเภท
อ่ืน ๆ อีก ซ่ึงหากจะให้การสื่อสารทาง การตลาดมีประสิทธิผลต้องรู้จักเลือกและเข้าใจบูรณาการเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาด ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยเครื่องมือหรือกิจกรรม ๆ (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2551) ดังน้ี 1) การโฆษณา 2) การ
ประชาสัมพันธ์ 3) การส่งเสริมการขาย 4) การขายโดยบุคคล 5) การตลาดทางตรง 6) การสนับสนุนกิจกรรม  
 จากแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated Marketing Communication) ท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการการนําเสนอท่ีมีเครื่องมือ 
ทางการตลาดมาช่วยในการทํางานและเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการนํามากําหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้สําเร็จลุล่วง 
 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีใช้การ
ท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการในชุมชน เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เข้าใจ
บทบาทของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ         
(สุถี  เสริฐศรี, 2558) 
 การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมบีทบาทเป็นเจ้าของมี
สิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรยีนรู้แก่ผูม้าเยือน (สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน, 
https://cbtyouth.wordpress.com/cbt-youth/cbt/, 2560) 
 จากความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชนสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเน้นคน
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว และเพ่ือให้คนในชุมชนได้รักษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับนักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ 
 แนวคิดของการท่องเท่ียวโดยชุมชน (สํานักงานภาคและเครือข่ายการเรียนรู้และประสานงานวิจัยการท่องเท่ียว
โดยชุมชน (สกว.), http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx? id.colum=276, 2563) เป็นทางเลือกในการ
จัดการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของการท่องเท่ียวบนฐานคิดท่ีว่า ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเท่ียว โดยการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินด้านต่างๆ มาใช้เป็นต้นทุน
หรือปัจจัยในการจัดการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถใน
การดําเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียน โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลาน
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน ตลอดจนคํานึงถึงความสารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสําคัญ 
 การท่องเท่ียวเป็นดาบสองคมเป็นท้ังโอกาสและความเสี่ยง หากไม่มีการเตรียมความพร้อมท่ีดี (Preparation) 
หรือขาดการทางานแบบมีส่วนร่วม (Participation) รวมท้ังการทํางานอย่างเป็นข้ันตอนมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นกระบวนการ (Process) แล้วการเปลี่ยน บทบาทจากผู้ถูกท่องเท่ียวเป็นผู้ดําเนินการท่องเท่ียวด้วยตนเอง ก็จะไม่ต่าง
อะไรจากการท่องเท่ียวท่ี เคยเกิดข้ึนในอดีต 
 การท่องเท่ียวโดยชุมชนอาจเกิดข้ึนมาจากความต้องการของชุมชนแต่การดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ชุมชนมักจะมีหน่วยงาน อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐเป็นพ่ีเลี้ยง เครื่องมือท่ีใช้หาก
เป็นนักวิชาการก็อาจจะใช้งานวิจัยเป็นจุดตั้งหลัก และหากเป็นหน่วยงานก็จะวางเป้าหมายท่ีคาดว่าจะได้รับและใช้งาน
พัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนโดยท่ีท้ังการใช้งานวิจัยหรืองานพัฒนาในการทํางานสิ่งท่ีท้ังสองเครื่องมือจาเป็นต้องมี คือ กลุ่มแกน
นําท่ีจะทํางานอย่างมีส่วนร่วมเป็นทีมในการทํางาน เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมเป็นการตอบปัญหาและความต้องการของ
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ชาวบ้านไม่ใช่นักวิชาการหรือนักพัฒนาจากภายนอก การเตรียมความพร้อมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การเรียนรู้ท่ามกลางการ
ทํางาน การมีนักท่องเท่ียวเข้ามาอย่างต่อเน่ืองเป็นแบบฝึกหัดอย่างดีสําหรับชุมชน (พจนา สวนศรี, 2554) 
 หลักการทํางานการท่องเท่ียวโดยชุมชน จากแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐาน
เพ่ือกําหนดทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดยดําเนินการพร้อมกันท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมน้ัน จึงทําให้กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมและ
เก่ียวกับกลุ่มคนต่าง ๆ มากมาย เมื่อมองในบริบทของการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวจึงควรต้องมีหลักการร่วมกัน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ในการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงกับชุมชนท่ีเป็นสมาชิก
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากฐานข้อมูลของสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วยชุมชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจํานวน 7 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชน ตําบลนางแล 
2) ชุมชนบ้านป่าง้ิว ตําบลริมกก 3) ชุมชนบ้านป่าแหยงร้องหวาย ตําบลห้วยสัก 4) ชุมชนบ้านป่าสักทอง ตําบลห้วยสัก 5)
ชุมชนบ้านฮ่องลี่ ตําบลรอบเวียง 6) ชุมชนบ้านเมืองรวง ตําบลแม่กรณ์ และ 7) ชุมชนบ้านแม่สาด ตําบลแม่กรณ์ 
(สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย. 2561) ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลของแต่ละชุมชนจากผู้นําชุมชน 
ประกอบด้วย ประธานชุมชน จํานวน 1 ราย รองประธานชุมชน จํานวน 1 ราย และกรรมการชุมชน จํานวน 3 ราย รวม
ผู้นําชุมชนท้ังสิ้น 35 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ในครั้งน้ี คือ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)  
สําหรับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีช่วยในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เครื่องเขียนเพ่ือจดบันทึก  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ครอบคลุมประเด็นคําถามตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา มีดังน้ี  
  1. กําหนดแผนการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําชุมชน,ประธานการท่องเท่ียวโดยชุมชน และคณะกรรมการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเลือกเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ส่วนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   2. เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ผ่านสื่อดิจิทัลในการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และข้อเสนอแนะ แล้วนํามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา
และเขียนพรรณนาเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมลูวิธีการเชิงคุณภาพ โดยมีการดาํเนินการดังน้ี  
  1. ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาศึกษาเปรียบเทียบและจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ตัดข้อมูลท่ีซํ้าซ้อนออก ตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา 
  2. นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล และสรุปผลในรูปแบบวิธีการพรรณนา 
Descriptive ( Analysis) เช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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ผลการวิจัย 

 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้นําชุมชน, ประธานการท่องเท่ียวโดยชุมชน,และคณะกรรมการ     
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของกรณีศึกษาท้ัง 7 ชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 66 ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 57 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรมากท่ีสุดร้อยละ 
77   โดยมีระยะเวลาดําเนินการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมากท่ีสุดคือ ระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ ทําหน้าท่ีเป็นกรรมการชุมชนมากท่ีสุดและในพ้ืนท่ีมีรูปแบบการดําเนินการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของชุมชน
กับการท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีผ่านมา พบว่าชุมชนมีปัญหาด้านความรู้ทักษะในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ด้านบุคคลหรือผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําสื่อเพ่ือใช้ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และ
ด้านงบประมาณท่ีจะสนับสนุนการผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ 
 ส่วนผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษา :            
การท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายพบว่า รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการท่องเท่ียว
โดยชุมชนของกรณีศึกษาท้ัง 7 ชุมชน ใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยจําแนกตามประเภทของการสื่อสารได้
ท้ังหมด 6 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านการโฆษณา จํานวน 5 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.73 ท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็น
แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเท่ียว ป้ายบอกทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว ป้ายบอกช่ือ และรายละเอียดสถานท่ี
ท่องเท่ียวในชุมชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ เพ่ือใช้สําหรับโฆษณากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน, 2) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.73 โดยการใช้สื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ยูทูป และไลน์ เป็นสื่อท่ีช่วยใน
การสื่อสารข้อมูล โต้ตอบระหว่างชุมชนกับนักท่องเท่ียว รวมท้ังเว็ปไซด์ขององค์กรส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐอย่าง การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงราย (ททท.เชียงราย) เว็ปไซด์ของสํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
(ทกจ.) รวมถึงหน่วยงานอย่างกรมพัฒนาชุมชน และเกษตรอําเภอ นอกจากน้ียังมีการเข้าร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ตามงานต่าง ๆ ท่ีเชิญชุมชนเข้าร่วม 3) ด้านการส่งเสริมการขาย จํานวน 2 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีการโปรโมท
กิจกรรมบนสื่อออนไลน์ลดราคาโปรแกรมท่องเท่ียว การชิงรางวัล เป็นต้น 4) ด้านการขายโดยใช้บุคคล จํานวน 7 ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้บุคคลเป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลต่าง ๆ การเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีการสื่อสารแบบปาก
ต่อปาก และการตอบคําถามแก่นักท่องเท่ียวผ่านสื่อออนไลน์ผ่านไลน์ กล่องข้อความในเฟซบุ๊ก, 5) ด้านการตลาดขายตรงมี
ชุมชนท่ีดําเนินการเพียงสองชุมชน ได้แก่ จํานวน 2 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.57 คือ ชุมชนนางแลและชุมชนบ้านเมืองรวง 
ท่ีจะสื่อสารเฉพาะกลุ่มไปทางไลน์กลุ่มต่างๆ และการส่งตรงถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มเดิมท่ีเคยมาเท่ียว เพ่ือแนะนํากิจกรรม
โปรโมช่ันให้รับทราบ และ 6) ด้านการสนับสนุนกิจกรรม ทุกชุมชนจะมีกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเน้นจุดเด่นด้าน
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก ท่ีแต่ละชุมชนจะมีความโดดเด่นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันให้กับ
นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ สัมผัสตรง ลงมือทํา ซ่ึงเป็นสิ่งดึงดูดใจให้กับนักท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 100  จึงเป็นรูปแบบการ
สื่อสารการตลาดท่ีผสมผสานเข้ากับอีก 5 ด้านท่ีสําคัญ โดยภาพรวมแล้วชุมชนกรณีศึกษาท้ัง 7 ชุมชน ใช้การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ร้อยละ 66.67 (ตารางท่ี1)   
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ตารางท่ี 1 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของกรณีศึกษา 7 ชุมชน  
 

รูปแบบการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล 

ชุมชน 
ตําบล 
นางแล 

บ้าน 
ป่าง้ิว 

ต.ริมกก 

บ้าน 
ป่าแหย่ง- 
ร้องหวาย 
ต.ห้วยสัก 

บ้าน 
ป่าสักทอง 
ต.ห้วยสัก 

บ้าน 
ฮ่องลี่ 

ต.รอบวียง 

บ้าน 
เมืองรวง 
ต.แม่กรณ์ 

บ้าน 
แม่สาด 

ต.แม่กรณ์ 
 ร้อยละ 

1. ด้านการโฆษณา � � � - - � � 71.73 
2. ด้านการประชาสัมพันธ์  � � � - - � � 71.73 
3. ด้านการส่งเสรมิการขาย � - - - - � - 28.57 
4. ด้านการขายโดยใช้บุคคล � � � � � � � 100 
5. ด้านการตลาดทางตรง � - - - - � - 28.57 
6. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม � � � � � � � 100 

รวม 6 4 4 2 2 6 4 66.67 
  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผ่านสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา : การท่องเท่ียว
โดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท้ัง 7 ชุมชน สามารถแสดงรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ดังน้ี (ภาพท่ี1) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
กรณีศึกษา : การท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ผ่านสื่อดิจิทัลท่ีชุมชนใช้ในปัจจบัุน 

1. ด้านการโฆษณา   (5ชุมชน)  
2. ด้านการประชาสัมพันธ์   (5ชุมชน) 
3. ด้านการส่งเสรมิการขาย  (2ชุมชน) 
4. ด้านการขายโดยใช้บุคคล  (7ชุมชน) 
5.ด้านการตลาดขายตรง  (2ชุมชน)  
6. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม (7ชุมชน) เช่น การทําปุ๋ยหมัก 
การทําการเกษตร การทําลูกประคบ การนวด เป็นต้น 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ด้านความรู้ทักษะในการผลิตสือ่    
   ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 

2. ด้านบุคคลหรือผู้ดูแลรบัผิดชอบในการ 

   จัดทําสื่อเพ่ือใช้ในการสื่อสารการตลาด 

3. ด้านงบประมาณท่ีจะสนับสนุน 
 

รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล  
กรณีศึกษา : การท่องเท่ียวโดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบัน 
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 จากผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท้ัง 7 ชุมชน สามารถนําเสนอถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนได้ตามรูปแบบ ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

ภาพท่ี 2 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดจิิทัลการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
  จากภาพท่ี 2 ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท้ัง 7 ชุมชน สามารถนําเสนอถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล
ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบได้แก่ 1) ด้านการโฆษณา ชุมชนสามารถใช้การสื่อสารการตลาดผ่าน
ช่องทาง Facebook Line YouTube และ E-mail เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารของชุมชนในรูปแบบการโฆษณาออนไลน์ให้
ปรากฏอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้คนจํานวนมากได้รับทราบได้อย่างแพร่หลาย ทําให้เกิดการรับรู้ และต้องการมา
ท่องเท่ียวในชุมชนมากยิ่งข้ึน 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสามารถใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook Line 
YouTube E-mail และเว็ปไซด์ขององค์กรส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับชุมชนในสื่อออนไลน์ในกลุ่มสาธารณะ
ต่าง ๆ และสร้างภาพลักษณ์ของชุมชนและสินค้า ให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับชุมชนได้อีกด้วย 3) ด้านการส่งเสริมการขาย ชุมชนสามารถใช้การสื่อสารออนไลน์เพ่ือช่วยในการส่งเสริมการขายผ่าน
ช่องทาง Facebook Line และE-mail เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้มาท่องเท่ียวในชุมชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยการ
นําเสนอสินค้า สามารถสั่งซ่ือผ่านช่องทาง Facebook Line และE-mail ตลอดจนการนํากลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วย
เช่น การลด แลก แจก แถม 4) ด้านการขายโดยใช้บุคคล ชุมชนสามารถใช้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Facebook 
Line และ E-mail โดยให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเสนอขายโปรแกรมการท่องเท่ียว ท่ีพัก สินค้าของชุมชน ฯลฯ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือเป็นการหากลุ่มนักท่องเท่ียว และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชน 5) ด้าน

รูปแบบการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัล

การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

4. ด้านการขายโดยใช้บุคคล 

- Facebook 
- Line 
- E-mail 

1. ด้านการโฆษณา 
- Facebook 
- Line 
- YouTube 
- E-mail 
 
 

2. 
��ก�������������� 

- Facebook 
- Line 
- YouTube 
- E-mail 
- เว็ปไซด์ขององค์กรส่วนท้องถ่ิน 
 

5. ด้านการตลาดขายตรง 
- Facebook 
- Line 
- E-mail 
 

3. ด้านการส่งเสรมิการขาย 
- Facebook 
- Line 
- E-mail 
 

6. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม 
- Facebook 
- YouTube 
- เว็ปไซด์ขององค์กรส่วนท้องถ่ิน 
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การตลาดขายตรง ชุมชนสามารถใช้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Facebook Line และ E-mail ในการขายโปรแกรม
การท่องเท่ียว ท่ีพัก สินค้าของชุมชน ฯลฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักท่องเท่ียวได้โดยตรง 6) ด้านการสนับสนุน
กิจกรรม ชุมชนสามารถใช้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Facebook YouTube และเว็ปไซด์ขององค์กรส่วนท้องถ่ิน   
ในการให้นักท่องเท่ียวได้มี ส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวในชุมชน เช่นการปลูกผัก การทําปุ๋ย
หมัก การทํานา การเก็บผักเพ่ือนําไปประกอบอาหาร ฯลฯ ชุมชนสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ เพ่ือเผยแพร่ในสื่อสังคม
ออนไลน์โดยนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจสามารถนําคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ต่อได้ 
  
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์จะเห็นได้ว่ากรณีศึกษาท้ัง 7 ชุมชน มีรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน         
เชิงเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีการดําเนินการมาไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยมีคนในชุมชนร่วมขับเคลื่อนดําเนินการ
บริหารจัดการร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและวัยกลางคน และส่วนใหญ่มีรายได้จากการทําการเกษตร โดยขาด
ความรู้ทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ด้านบุคคลหรือผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําสื่อเพ่ือใช้ในการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และด้านงบประมาณท่ีจะสนับสนุนการผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการผลิตสื่อท่ีจะดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง  
 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ชุมชนอยาก
ให้มีการผลิตคลิปใหม่ ๆ เพ่ือจะได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบในการผลิตสื่อ และ
การขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี อาจ
เน่ืองมาจากผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่เป็นผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ทําให้ขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ 
รวมท้ังขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี ขณะท่ีปัญหาด้านงบประมาณในการ
สนับสนุนการผลิตสื่อ อาจเป็นผลมาจากชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวในชุมชนน้อยทําให้งบประมาณมีจํากัด รวมถึงการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐยังให้การสนับสนุนค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอ 
  ผลการศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลพบว่า ชุมชนมีรูปแบบการ
สื่อสารท่ีคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1) การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลด้านการโฆษณา ส่วนใหญ่แต่ละชุมชนได้ทําการโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวผ่าน
หน่วยงานราชการท่ีเข้ามาสนับสนุน และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ไลน์ และ     
เฟซบุ๊ก ซ่ึงในอนาคตชุมชนควรมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรการด้านการโฆษณาเป็นของตนเองผ่านทางเฟซบุ๊ก, ไลน์ 
อย่างสม่ําเสมอโดยพัฒนาให้ทันกับกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยลดการพ่ึงพาจากหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว  
 2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรราการผ่านสื่อดิจิทัลด้านการประชาสัมพันธ์ ชุมชนส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ก, ไลน์ และเว็บไซด์ของวิสาหกิจชุมชนท่ีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน ดังน้ัน 
ชุมชนควรมีผู้รับผิดชอบดูแลเพจเฟซบุ๊กของชุมชนเอง โดยเฉพาะเด็กเยาวชนหรือคนหนุ่มสาวท่ีเป็นคนในชุมชนท่ีมีความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะคอยเป็นผู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึนให้นักท่องเท่ียวได้รับทราบถึงกิจกรรมท่ีมีใน
ชุมชนผ่านช่องทางกลุ่มเพจเฟซบุ๊กต่างๆ, ไลน์ หรือเว็บไซด์ท่ีสามารถลงข้อมูล ข่าวสารได้ฟรี ท้ังน้ี จะได้เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนไปในตัวโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น และเพ่ือให้การสื่อสารการตลาดของชุมชนเกิดความต่อเน่ือง
ไม่หยุดน่ิงและไม่ต้องรอการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาครัฐเพียงด้านเดียว  อีกท้ังยังสอดคล้องกับการสร้างโอกาสในการ
ทํางานให้กับเด็กเยาวชน คนหนุ่มสาวในชุมชนกลับมาทํางานยังบ้านเกิดของตนเองด้วย 
 3) การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนใหญ่ชุมชนจะต้อนรับนักท่องเท่ียวเป็นแบบคณะทัวร์,       
คณะศึกษาดูงาน กรณี ท่ีมีจํานวนคนมากจะปรับลดราคาค่าท่ีพัก ค่าการศึกษาดูงาน ค่าอาหาร การลดและแถม              
เมื่อนักท่องเท่ียวซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน สําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะ จะมีน้อยทําให้การสื่อสารการตลาด    
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ด้านการส่งเสริมการขายในกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยจะประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ดังน้ัน ชุมชนควรเพ่ิมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
โดยผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ของแต่ละชุมชนให้มากข้ึน 
 4) การสื่อสารการตลาดการขายโดยใช้บุคคล แต่ชุมชนจะมีผู้ดูแลท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม โดยใช้ช่องทางใน
การสื่อสารผ่านท้ังทางโทรศัพท์และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์ โดยส่วนใหญ่จะได้รับการประสานงานมา
จากหน่วยงานราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีคอยประสานงานกับนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนช่วยกัน ซ่ึงปัจจุบันการ
สื่อสารเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังน้ัน หากแต่ละชุมชนมีผู้ประสานงานทางด้านการขายโดยบุคคล ท่ี
สามารถตอบคําถามและประสานงานกับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ยิ่งจะทําให้ชุมชนมีนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  
 5) การสื่อสารการตลาดด้านการตลาดทางตรง ชุมชนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผ่านทาง
เฟซบุ๊ก, ไลน์, และเว็บไซด์ของวิสาหกิจชุมชนของแต่ละชุมชนเพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมีเพียง 2 ชุมชนเท่าน้ัน ดังน้ัน 
ชุมชนควรเก็บฐานข้อมูลลูกค้าท่ีเคยมาท่องเท่ียว เพ่ือแจ้งโปรโมช่ัน กิจกรรมของชุมชน หรือข้อมูลต่างๆ ให้ได้รับทราบ 
เพ่ือให้เกิดการแชร์ต่อ บอกต่อข้อมูลไปยังคนท่ีรู้จัก ทําให้ชุมชนเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนมาก
ข้ึน โดยท่ีชุมชนไม่ต้องทําเองแต่ให้กลุ่มลูกค้าบอกต่อ 
 6) รูปแบบการสื่อสารการตลาดการสนับสนุนกิจกรรม เน่ืองจากชุมชนท่ีทําการท่องเท่ียวโดยชุมชนส่วนใหญ่เป็น  
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดังน้ัน จึงมีกิจกรรมท่ีเน้นให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจได้ทดลองปฏิบัติจริง โดยแต่ละชุมชนจะมีกิจกรรมท่ี
แตกต่างกันออกไปตามบริบททางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ การทําปุ๋ยหมัก, การปลูกผัก, การทําลูก
ประคบ, นวดแผนไทย, การทํานํ้าสัปปะรด, การทําข้าวแต๋น เป็นต้น ดังน้ัน ชุมชนควรเรียนรู้รูปแบบการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือจะได้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของการขับเคลื่อนสู่ประเทศ 4.0 หรือ Thailand 4.0 ตาม
นโยบายของรัฐบาล ท่ีเน้นด้านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของชุมชนกับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีผ่านมา ได้แก่ ด้านความรู้ทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ด้านบุคคล
หรือผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําสื่อเพ่ือใช้ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และด้านงบประมาณท่ีจะสนับสนุนการ
ผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ 
 ดังน้ัน หากมีการพัฒนาการใช้รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์   
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบการสื่อสารทางการตลาดได้ท้ัง 6 ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยใช้บุคคล ด้านการตลาดทางตรง และ
ด้านการสนับสนุนกิจกรรม จะยิ่งทําให้นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเป็นการกระตุ้นก่อให้เกิดการท่องเท่ียวใน
ชุมชนมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสิทธ์ิ ธีรสรณ์ (2551) และอัฐพล วุฒิศักดิสกุล (2560) ท่ีกล่าวถึงการสื่อสารแบบ
บูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยใช้บุคคล     
ด้านการตลาดทางตรง และด้านการสนับสนุนกิจกรรม เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จักและแพร่หลาย
ท่ีสุด ท่ีสามารถสื่อสารไปยังคนจํานวนมากท่ีรับสารในเวลาเดียวกัน ซ่ึงมีท้ังท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับสื่อโฆษณาน้ัน ๆ โดย
สื่อท่ีใช้โฆษณาอาจจะเป็นได้ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์นิตยสาร โบร์ชัวร์ โปสเตอร์และสื่อดิจิทัล เช่น Website, 
Blog, Search Engine, Social Media, Email, Video และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับศรีวราพร คําอ่อง 
(2557) ท่ีศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์   ท่ีกล่าวถึงการนําเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบมาบูรณาการใช้ร่วมกัน เพ่ือสื่อสารให้
นักท่องเท่ียวรับรู้ความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียว ก็จะเพ่ิมจํานวนนักท่องเท่ียวให้มากข้ึน รวมถึงยังเป็นเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจจากนักท่องเท่ียว และยังทําให้คนภายในองค์กรมีความเข้าใจท่ีตรงกันและสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ี ในการ
เลือกรูปแบบแต่ละด้านก็ต้องข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึน จะยิ่งทําให้การบริหารจัดการด้านการตลาดของการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคล้องกับกิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย (2560) ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
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โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก ตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ท่ีกล่าวถึง
การพัฒนาการท่องเท่ียวและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุกว่า การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวมากข้ึน ควรมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินการแกะสลัก
ไม้ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวควรอัพเดทข้อมูลการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีทันสมัย
ให้แก่ชุมชนและนักท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง สะท้อนให้เห็นว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล มีความ
จําเป็นต่อชุมชน เน่ืองจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ชุมชนควรปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือให้ตนเองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เกิดการพัฒนาและเติบโต
อย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลต้องอาศัยเครือข่าย (Network) เพ่ือหนุน
เสริมการขยายฐานข้อมูลการสื่อสารการตลาดให้เกิดการส่งต่อข้อมูลให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจํากัด 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อแสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการท่องเท่ียว        
โดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําสื่อของชุมชนขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการผลิตสื่อ การสร้างเน้ือหา การใช้เทคโนโลยี ขาดการจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่เพ่ือนํามาใช้ในการเผยแพร่ต่าง ๆ ขาดการ
เคลื่อนไหวข้อมูลในสื่อดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง และขาดงบประมาณในการผลิตสื่อท่ีดีมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะท่ัวไป 
ดังน้ี  
  1. ควรมีการจัดอบรมเพ่ือส่งเสรมิให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การผ่านสื่อดิจิทัลให้ครบองค์ประกอบท้ัง 6 ด้านแก่ชุมชน เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด 
  2. ชุมชนควรพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนเพ่ือใช้งานในการประชาสัมพันธ์ได้
ง่ายข้ึน  
  3. ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ควรอัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง   
  4. จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขอความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการทํา
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ของชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา : การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า สิ่งท่ีนักวิจัยเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีควรทําการศึกษาวิจัย แต่ในครั้งน้ีผู้วิจัยไม่ได้ทํา
จึงข้อเสนอแนะให้ผู้ท่ีสนใจศึกษางานวิจัยด้านน้ี จึงควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและนําไปสู่การ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ในประเด็นดังต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกรณีตัวอย่างของชุมชนท่ีมีรูปแบบการสื่อสารการตลาดท่ีประสบผลสําเร็จเป็น
ต้นแบบให้กับการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป  
 2. ควรมีการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงราย 
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แนวทางของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สู่ประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาสวนผลไม้วังสวนบ้านแกว้ 

Guidelines for Smart Farm Technology to Support the Development of 
Digital and Economic Development Plan for Thailand. 4.0:  

A Case Study of Ban Kaew Orchard. 
พัชรินทร์ บัวเย็น, ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม สู่ประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาสวนผลไม้วังสวนบ้านแก้ว เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม สู่ประเทศไทย 4.0 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทําฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farm) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ กรณศึีกษาสวนผลไม้วังสวนบ้านแก้วและดําเนินงานท่ีมี
ส่วนช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ โดยผลการศึกษาปัจจัยท่ีทําให้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ 
(Smart Farming Technology) สามารถดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรได้อย่างสําเร็จ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการนําเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะพบว่าสามารถช่วยการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานสินค้า ลดความเสี่ยงในภาคเกษตรกร ซ่ึงเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ และส่งเสริมการ
จัดการและส่งผ่านความรู้ (Knowledge Management and Transfer) โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไป
ประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติและให้ความสําคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรในการเพ่ิมคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าน้ัน แนวคิด “สมาร์ทฟาร์ม” ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตโดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automatic/Robotic System) และการพัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตโดยระบบการติดตาม
และเตือนภัยล่วงหน้า (Monitoring/Warning System) ในด้านการจัดการผลผลิตแนวคิด ”สมาร์ทฟาร์ม” ให้ความสําคัญ
กับระบบควบคุมผลผลิตให้มีความสม่ําเสมอท้ังปริมาณและคุณภาพ อาทิการวัดความช้ืนและอุณหภูมิรวมท้ังการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) ซ่ึงเป็นหลักการในการดูแลความปลอดภัยของสินค้าให้กับผู้บริโภค ท่ีต้องใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
กลาง (Center of Information) ท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังห่วงโซ่คุณค่าของสินค้า (Value Chain) เป็นต้น 

ท้ังน้ีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับภาคการเกษตรถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทย เกษตรกรต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการใช้และสร้างความยอมรับ อีกท้ังเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ยังมีราคาสูง เกษตรกรรายย่อยยังไม่
สามารถหาซ้ือเองได้ ยกเว้นผู้ท่ีมีเงินทุนมากพอท่ีจะลงทุน และผลผลิตมีมูลค่าท่ีคุ้มกับการลงทุนในเทคโนโลยีน้ัน ใน
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในกรณีศึกษาสวนผลไม้วังสวนบ้านแก้วท่ีมีศักยภาพในการลงทุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในกรณีการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนจึงควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการทํา
สมาร์ทฟาร์มมิ่งในบริบทอ่ืน ๆ ท่ีกว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งข้ึนไป 
คําสําคัญ : การตรวจสอบย้อนกลบั, การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมตัิ, เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ 

 
Abstract 

This research focused on the study of the guidelines for intelligent farm technology to support 
the digital development plan for the economy and society to Thailand 4.0: a case study of Wang Suan 
Ban Kaew orchard in order to support the digital development plan for the economy and society to 
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help implement the Thailand 4.0. The objectives of the research were: 1) study the need to change the 
format of smart farming, and 2) develop smart farm technology using a case study of Wang Suan Suan 
Ban Kaew orchard and operations that contribute to the membership business to develop smart farms 
by studying the factors that enable smart farming technology to successfully run agricultural products. 
It was found from the In-depth interviews with those involved in the adoption of smart farm 
technology that the smart farm could help reduce production costs, increase the quality of production 
standards and product standards, reducing risks in the farm sector caused by an outbreak of pests and 
natural disasters, and to promote knowledge management and transfer by applying information 
technology from research to practical development and using information technology (IoT application) 
by farmers in increasing quality of production standards and production standards.  The concept of 
" Smart Farm"  covers the production process, focusing on the application of automation and the 
development of production knowledge by tracking and early warning systems in the field of product 
management. "Smart Farm" involves production control system to be consistent in both quantity and 
quality, such as humidity and temperature measurement as well as traceability, which requires a 
principle of ensuring product safety for consumers. The information from the center of Information, the 
cloud computing and IoT technology, was designed to connect to the value chain of the product. 

The use of modern technology in agriculture is considered a new matter in Thailand; farmers 
have to spend time learning how to use and to gain acceptance. In addition, the technology used is 
still expensive. Small farmers are not able to buy them themselves, except for those who have enough 
funds to invest and given that the output is worth the investment. In this study, the use of technology 
was restricted to the case of Wang Suan Ban Kaew orchard, in which case had the potential to invest in 
tools and equipment.  For more effective studies, broader contexts for the use of information 
technology or smart farm are expected. 
Keywords: Traceability, Automatic/Robotic System, Smart Farming Technology 
 
บทนํา 

ในโลกปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
แบบเดิม หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง 
ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเพ่ือตอบ
ปัญหาความท้าทายท่ีประเทศกําลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน ให้ใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์สื่อสาร    
ต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smart phone) และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนท่ี (Tablet) 
ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G และสามารถใช้งานได้สะดวกกว่า 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) มาก ส่งผลให้เกิดความนิยมการใช้งานในวงกว้างแม้กระท่ังในคนท่ีไม่เคย
ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ 

Lowen berg (1999) ได้ศึกษาถึงการทําการเกษตรโดยใช้ระบบ Remote-sensing ควบคู่ไปกับการใช้ GPS ของ
ฟาร์ม ตั้งแต่ปี 1992-1997 เพ่ือแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ํา และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ี เกินกว่าความต้องการของพืช ซ่ึงพบว่า
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แนวโน้มการใช้ GPS และ Remote-sensing สําหรับฟาร์มเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ หรือฟาร์มท่ีมีการจัดการอย่าง
ถูกต้องแม่นยําน้ันเพ่ิมสูงข้ึน  

Maheswari et al.(2008) ดําเนินการศึกษาการปลูกมะเขือเทศและมะเขือยาวในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม โดย
เปรียบเทียบวิธีการใช้เกษตรท่ีมีความแม่นยําสูง กับวิธีแบบดั้งเดิมซ่ึงมีระบบการให้ปุ๋ย พร้อมนํ้าแบบอัตโนมัติตามความ
ต้องการของพืช มีระบบการหยอดเมล็ดพันธ์ุท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูก พบว่าผลผลิตของมะเขือเทศและมะเขือยาวสูงข้ึนร้อย
ละ 80 และร้อยละ 34 ตามลําดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิพบว่าฟาร์มท่ีมีการใช้ระบบฟาร์มท่ีมีการจัดการอย่าง
ถูกต้องแม่นยํามีรายได้สุทธิสูงกว่าฟาร์มแบบดั้งเดิม คือ ร้อยละ 39 และร้อยละ 28 ตามลําดับ ซ่ึงส่งผลให้ฟาร์มมีการใช้
ปัจจัยการผลิตลดลง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในขณะเดียวกันสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้สูงข้ึน ทําให้ฟาร์มมีกําไร
เพ่ิมมากข้ึนกว่าการใช้วิธีแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่าฟาร์มในอนาคตจะมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง
เต็มรูปแบบมากยิ่งข้ึน  

เห็นได้ว่าการพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ หรือฟาร์มท่ีมีการจัดการอย่างถูกต้องแม่นยํา มีการดําเนินการมาแล้ว
ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 แต่ก็ยังพบว่าต้องมีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและธุรกิจ ต่อมาเรื่อย ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ และประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังในปัจจุบันก็ มีระบบสื่อสารไรส้ายมากยิ่งข้ึน จึงได้มีการ
พัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะให้สอดคล้องทันกับยุคดิจิตอล มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารไร้
สายเคลื่อนท่ีเข้าสู่ยุค 3G และ 4G ยิ่งหันมาให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบฟาร์มมากยิ่งข้ึน เห็นได้จากบริษัททางด้าน 
ไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ก็หันมาให้ความสนใจในธุรกิจด้านการเกษตรมากยิ่งข้ึน เช่น กูเก้ิล ฟูจิตสึ โซน่ี โตชิบา ชาร์ป 
พานาโซนิค ฮิตาชิ และเอ็นอีซี (NEC) มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร อาหาร และโรงเรือน ท่ีมีการ
ควบคุมการทํางานอัตโนมัติ ท้ังการให้นํ้า ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืช เหล่าน้ีได้ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือนนํามาใช้กับการผลิตภาคเกษตร 
โดยบริษัท ฟูจิตสึในประเทศญี่ปุ่น เป็นท่ีรู้จักกันดีในนามของการผลิตสินค้าไอที และอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เล็งเห็นความสําคัญ
และแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เน่ืองจากมีความพร้อมในด้าน เทคโนโลยีเซ็นเซอร์บันทึกข้อมูล
โรงเรือน เมคคา- ทรอนิกส์ หุ่นยนต์ ระบบฐานข้อมูลด้านเกษตร โดยในปี พ.ศ.2557 บริษัท ฟูจิตสึ ได้ทําสัญญากับ
บริษัทเอกชนในประเทศเวียดนาม เพ่ือพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยหวังจะให้เป็นโมเดลสําหรับการส่งออก เทคโนโลยีน้ี
ไปท่ัวโลก นอกจากฟูจิตสึแล้วบริษัทอ่ืน ๆ ในญี่ปุ่นยังได้รับการสนับสนุนให้มาลงทุนด้านการเกษตรในเวียดนาม ด้วยการ
สนับสนุนเงินทุนจากธนาคารมิตซูบิชิ (Vietnamnet, 2015) ในขณะท่ีบริษัทพานาโซนิค ซ่ึงประสบปัญหาการแข่งขันทาง
การตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับจีน และเกาหลีใต้ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการทําธุรกิจ โดยได้เล็งเห็นช่องทางการทํา
ธุรกิจด้านการเกษตร จึงได้เริ่มต้นพัฒนาการผลิตต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Intelligent Greenhouse Prototype) เพ่ือใช้
สําหรับผลิตพืชเป็นการค้าโดยเป็นโรงเรือนท่ีมีการควบคุม และการจัดการอัตโนมัติ มีการพัฒนาโปรแกรมใช้สําหรับการ
ควบคุมแผงวงจรการประมวลผลระบบการให้นํ้าให้ปุ๋ยการระบายอากาศภายในโรงเรือนเป็นต้น โดยคาดว่าปี 2018 จะ
สามารถผลิตโรงเรือนอัจฉริยะเพ่ือการค้าได้ (CCTV America, 2014) 

เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming Technology) คือ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร เพ่ือจะนํามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะน้ันตั้งอยู่
บนแนวคิดของการทําเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ท่ีจะใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแม่นยําสูง เป็นเครื่องมือช่วยในการทํา
การเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทําให้เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนท่ีมาก
ท่ีสุด รวมไปถึงเรื่องการดูแลและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดน่ีสามารถนําไปปรับใช้ได้ท้ังฟาร์มพืชและ
สัตว์ อีกท้ังแนวคิดดังกล่าวของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming Technology) อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศ
ไทยในยุค 4.0 

ผู้วิจัยมีแนวคิดในการท่ีจะฟาร์มอัจฉริยะหรือฟาร์มท่ีมีการจัดการอย่างถูกต้องแม่นยํา (Smart Farm/ Precision 
Farm) จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเกษตรในยุคดิจิตอล มีการนําเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศหลายด้านมาใช้ใน
ฟาร์ม เช่น GPS GIS remote-sensing proximal-sensing VRT และ DSS โดยผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต         
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ไร้สายในการรับส่งข้อมูล และมีการประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ฟาร์มอัจฉริยะมีข้ันตอนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน 
คือ การเก็บข้อมูล การวินิจฉัยข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการตามแผน และการประเมินผล โดยมีการจัดการ
ฟาร์มในทุกข้ันตอน คือ การจัดทําแผนท่ีสภาพดิน การให้นํ้า การให้ปุ๋ย การกําจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียว การคํานวณต้นทุน 
กําไร ตลอดจนการวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป การดําเนินการฟาร์มอัจฉริยะ ส่งผลให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ิมปริมาณผลผลิตท่ีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน ลดการจ้าง
แรงงาน ประหยัดเวลา และนําไปสู่การเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาต้นแบบรูปแบบสวนผลไม้         
วังสวนบ้านแก้ว ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือใช้ในศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาองค์ประกอบท่ีสําคัญในการทําฟาร์มเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาสวนผลไม้  
วังสวนบ้านแก้ว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัย ได้แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล และกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวมข้อมูล ดังน้ี  

(1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 
(2) การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi -Structured interview) 
(3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
(4) การสนทนากลุ่มเพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงาน “แนวทางของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือรองรับการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สู่ประเทศไทย 4.0” ร่วมกับแกนนําผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
(5) การใช้แบบสัมภาษณ์  

1) สร้างกรอบแนวทางคําถามในการสัมภาษณ์  
2) สัมภาษณผ์ู้บรหิารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องกับการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจในภาครัฐ  
3) ท่านมีความเห็นด้วยหรือไม่เก่ียวกับการเกษตรรูปแบบใหม่ (Smart Farming) เห็น ด้วยพราะอะไร  
4) ท่านคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่  
5) ท่านมีความคิดว่ามีความเป็นไปได้/โอกาสประสบความสําเร็จ/มคีวามเสีย่งอย่างไรบ้าง  
6) สัมภาษณผ์ู้เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉรยิะ (Smart Farming Technology)  
7) ท่านทราบเทคโนโลยีน้ี หรือไม่ มีอะไรบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับการสนับสนุนโดย ภาครัฐ  
8) ท่านพร้อมจะลงทุนเก่ียวกับเทคโนโลยีน้ีหรือไม่  
9)  ท่านมีความต้องการอยากจะลงทุนท่ีไหน  
10)  ท่านมีความคาดหวัง อย่างไร  

(6) การบันทึกข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายรับ-รายจ่ายของการค้าเชิงพาณิชย์ รายการรับซ้ือผลไม้ 
ท้ังชนิด ฤดูกาล, รายช่ือตลาดสําคัญ, จํานวนของผู้บริโภคฯลฯ ซ่ึงข้อมูลเชิงเศรษฐกิจสามารถนามาวิเคราะห์ ผลกําไร-การ
ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ ต้นทุนในการบริหารจัดการ และนําไปสู่การวางแผนในการ ดําเนินธุรกิจต่อไป 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความสรา้งข้อสรุป ข้อมูลจากสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม 

แล้วจึงสรุปเชิงนามธรรมโดยพิจารณาจากลักษณะร่วมท่ีพบ โดยการ บันทึกเป็น 6 ข้ันตอน ได้แก่ใคร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร 
อะไร มีความหมายอย่างไรในการทําสิ่งเหล่าน้ี และสร้างเป็นข้อสรุป (ชาย โพธิสิตา, 2547) ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ข้อมูล
ท้ังหมดเพ่ือวิเคราะห์และ ตอบคําถามตามประเด็นดังตารางข้างต้น  
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นอกจากน้ัน ในส่วนของข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ือใช้บรรยาย และหาข้อสรุปจากข้อมูลความคิดเห็นของ ผู้ใช้ระบบในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้ พฤติกรรม 
แนวโน้มและการรับรู้ปัจจัยทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ ฯลฯ 
 
ผลการวิจัย 

เกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหารายได้ โดยเฉพาะในมิติของผลิตภาพ (Productivity) ยังอยู่ในเกณฑ์
ท่ีไม่สูงและรายได้ของเกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่ําเน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด
สําหรับการวางแผนการผลิต รวมท้ังความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาดังกล่าวสะท้อนว่าอาชีพเกษตรกรยังขาดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างความ
เข้มแข็งให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว ซ่ึงจะทําให้ภาครัฐไม่จําเป็นต้องกําหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
โอบอุ้มเกษตรกร แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จึงเป็นกลไกสําคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาดังกล่าว 

แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ในมุมมองของกระทรวงเกษตรฯ หมายถึง เกษตรกรท่ีมีความรู้อย่างถ่องแท้เก่ียวกับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนโดยรู้ถึงอุปสงค์ตลาดและเตรียมการผลิตให้สอดคล้อง รวมท้ังมี
ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจท่ีตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ตลอดจนรู้จักท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร 

ในมิติของผลผลิต “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จะเน้นการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในด้านรายได้ การก้าวสู่ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” น้ัน เกษตรกรจะมีรายได้อย่างน้อยในระดับเดียวกันหรือ
มากกว่าค่าแรงข้ันต่ํา ซ่ึงหมายถึงรายได้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปี ละไม่ต่ํากว่า 180,000 บาท หรือเท่ากับเงินเดือนข้ันต่ําของผู้จบ
ปริญญาตรี คุณสมบัติท้ังหมดน้ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

การดําเนินงานท่ีสําคัญคือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนให้
ครอบคลุมและมีการจัดทา แผนพัฒนาระดับจังหวัดเพ่ือวางแผนโซนน่ิงสินค้าเกษตร พร้อมท้ังนําข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ
เกษตรกรเพ่ือให้แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” สามารถก่อให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกด้านหน่ึงของการสร้าง “สมาร์
ฟาร์มเมอร์” คือ การพัฒนา “Smart Office” หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐซ่ึงมีองค์ความรู้ทางวิชาการและนโยบาย สามารถนํา
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากแนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” หากสัมฤทธ์ิผลจริงจะมีคุณประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกระทรวง
พาณิชย์ในการดูแลด้านปลายนํ้าของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลติและมาตรฐาน
สินค้า ซ่ึงจะเป็นการแบ่งเบาภาระของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลราคาสินค้าเกษตรท่ีมักผันผวนอยู่เสมอ ทําให้มีความ
จําเป็นน้อยลงในการดําเนินนโยบายอุดหนุนราคาสินค้า และสามารถส่งเสริมให้กลไกตลาดทํางานเองได้มากข้ึน 
นอกจากน้ันยังช่วยให้สามารถทําการตลาดสินค้าการเกษตรได้ง่าย โดยเฉพาะการวางตําแหน่งการแข่งขันในตลาดบนท่ีจะ
ทําให้เป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่าทางการค้าประสบผลสาํเรจ็ ดังน้ันกระทรวงพาณิชย์ จึงควรท่ีจะสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ 
ในการดําเนินนโยบาย “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” โดยการบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันในด้านการเช่ือมโยงข้อมูลการตลาด
เข้ากับข้อมูลการผลิต โดยเฉพาะการบูรณาการฐานข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรในส่วนของการตลาดเชิงลึก ซ่ึงจะทําให้
“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”เข้าถึงข้อมูลการตลาดเชิงลึกเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต และผลักดันให้แนวคิดน้ี
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีนัยสําคัญ 

แนวคิดสมาร์ทําฟาร์มเมอร์ ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาการเกษตร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
แผน พัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ท่ี  12 (พ .ศ . 2560 – 2564) โดย เป็ นการดํ า เนิน งานภายใต้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร 
พ.ศ.2522 โดยแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันท่ี 26 
กันยายน 2554 ซ่ึงแนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ท่ี 1 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
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แผนพัฒนาการเกษตรซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยคาดหวังให้เกษตรกรมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองได้ รวมท้ังภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในมิติของการผลิตและการตลาดตลอดจนมีความสามารถในการผลิตและ
การตลาดในระดับท่ีพร้อมสําหรับก้าวสู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” หรือ ผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ ท่ีสามารถทาง
การเกษตรได้จนประสบความสําเร็จ รวมถึงการเกษตรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิมเน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการเพาะปลูก รวมท้ังมีความหลากหลายในเชิงพ้ืนท่ีท่ีทําให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลากหลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และผลไม้นานาชนิด อาทิ ลําไย ทุเรียน ซ่ึงสามารถสร้างรายได้
ให้เกษตรกรได้ปี ละหลายหมื่นล้านบาท แต่ว่าเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในมิติของ
การผลิต ระดับของผลผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงนักและรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยค่อนข้างต่ําสาเหตุหลักเกิดจากการท่ี
เกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดสําหรับวางแผนการผลิตรวมท้ังในการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพสูง ท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นปัญหาดังกล่าวสะท้อนว่าอาชีพเกษตรกรในประเทศไทยยังขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรจึงไม่
สามารถยึดการเกษตรเป็นแหล่งรายได้ท่ีมั่นคง ถึงแม้ว่ารายได้สุทธิครัวเรือนของเกษตรกรจะเพ่ิมข้ึน แต่ว่าราคาของปัจจัย
ในการผลิตและค่าครองชีพก็ขยับสูงข้ึนตามลําดับ นอกจากน้ันราคาผลิตท่ีจําหน่ายยังผันผวน ส่งผลให้หน้ีเกษตรกรมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนความเปราะบางสําคัญท่ีทําให้การพัฒนาเกษตรกรขาดความยั่งยืนน้ัน ส่วนหน่ึงมีความสัมพันธ์กับนโยบาย
ของภาครัฐท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร แต่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวคิดท่ีจะพัฒนาเกษตรกรให้มีความยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรรมซ่ึงต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเกษตรกรเอง โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ในระยะยาว จะทําให้ภาครัฐไม่จําเป็นต้องกําหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและโอบอุ้มเกษตรกรไว้อยู่ตลอดเวลา 
แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จึงเป็นกลไกสําคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาดังกล่าว และคาดว่าอาจสามารถพลิกโฉม
การเกษตรไทยในอนาคต 

แนวคิดและหลักการทางวิชาการ “สมาร์ทฟาร์ม” และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนคือ การแก้ไข
ปัญหาท่ีต้นเหตุ โดยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมผลผลิตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านวิธีการพัฒนาซ่ึง
มุ่งเน้นไปท่ีตัวเกษตรกร ทําให้เกษตรกรสามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตและระบบบริหารจัดการมาตรฐานสินค้า ซ่ึงครอบคลุมด้านการตลาดท่ีเน้นความสําคัญของ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านการส่งเสริมตราสินค้าไทย (Branding) และยกระดับความน่าเช่ือถือของสินค้า โดยยึด
มาตรฐานสากลในการกําหนดคุณภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความมั่นใจในสินค้าให้กับผู้ซื้อได้อีกทางหน่ึง นอกจากน้ันยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเรื่องราว (Story) 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า (Value Added) เป็น ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็น
สื่อในการสร้างตราสินค้า และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ปัจจุบันภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง นํ้าท่วมโรคและ
แมลงศัตรูพืชระบาดความแปรปรวนของฤดูกาล ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง พันธ์ุพืชท่ีมีอยู่ไม่สามารถปรับตัวต่อ
สภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนไป การสังเกตหรือประสบการณ์ของเกษตรกรอาจไม่พอต่อการรับมือกับสถานการณ์ท่ีไม่เคยเกิด
ข้ึนมาก่อนซ่ึงไม่สามารถเตรียมการได้ทันทําให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิตและมีต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ความผัน
ผวนของราคาพืชผล ความไม่เพียงพอของนํ้า ปัญหานํ้าท่วม ภัยแล้งในบางพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้ รวมท้ัง
แรงงานสูงอายุมากข้ึน ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตอยู่ในระดับต่ํา การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตจะช่วย   
ลดปัญหาในการผลิตมากข้ึน ช่วยเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรให้สูงข้ึน ช่วยลดช่องว่างในการพัฒนาและความเหลื่อมล้ําได้ 
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เกษตรอัจฉริยะเป็นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนท่ีสูงสุด มีการคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นยําการปรับเปลี่ยน การทําเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังส่งเสริมการถ่ายทอด ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตร ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนท่ีสูงสุด 

แนวทางการพัฒนาภาคเกษตร เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตใน
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

การเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังต้องคํานึงถึงการสร้างดุลยภาพระหว่างการเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนท่ีการผลิตอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรหันมาสู่วิถี
เกษตรกรรมยั่งยืนผลิตพืชผลการเกษตรปลอดภัยจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะทําให้เกษตรกรลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตพืชในระบบเกษตรแม่นยํา 
เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ลดต้นทุนใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ังการช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรยากจน ตลอดจน 

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูป ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรส่งเสริมผลผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับ
ส่งเสริมการตลาดแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยี ควรเริ่มให้กับเกษตรกรกลุ่มนวัตกรรมหรือผู้มีแนวโน้มยอมรับนวัตกรรม
ก่อน (Early Adopter) ทดลองใช้ก่อน เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีพร้อมรับความเสี่ยง มีความรู้ มีความสามารถในการลงทุน 

สรุปองค์ประกอบท่ีสําคัญในการทําฟาร์มอัจฉริยะจะต้องมี 3 ด้านด้วยกัน จึงจะทําให้ฟาร์มอัจฉริยะมี
ประสิทธิภาพ1.) การระบุตําแหน่งพ้ืนท่ีเพาะปลูก 2.) การแปรวิเคราะห์ข้อมูลท่ีตรงกับระยะเวลาของการเพาะปลูกพืช     
3.)การบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรและต้องเข้ากับการเพาะปลูกพืชในชนิดน้ัน ๆ 

การทําฟาร์มอัจฉริยะเป็นเรื่องของความแม่นยําเพ่ือนําไปสู่การเพาะปลูกพืชท่ีเข้ากับพ้ืนท่ีบริเวณน้ัน ผ่านการ
ตัดสินใจบนข้อมูลท่ีถูกต้อง โดยช่วยลดต้นทุนกระบวนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี สร้างมาตรฐานการผลิต ควบคุม
คุณภาพผลผลิตได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ ผลผลิตจึงได้ราคาสูงกว่าฟาร์มท่ัวไป 

ปัจจุบันความรู้ทางด้านการเกษตรอัฉริยะมีมากข้ึนในอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นแนวโน้มท่ีสําคัญของการทํา
การเกษตรในศตวรรษท่ี 21 หลายฟาร์มเริ่มมีการนําเอาเทคโนโลยี Precision Farming เพ่ือควบคุมความแม่นยําท้ังการให้
นํ้าท่ีถูกต้องท้ังปริมาณ ระยะเวลา ผ่านจากสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ของฟาร์มเอง มีการนําเอาเซนเซอร์มาควบคุมเพ่ือ
วัดอุณหภูมิร่วมกับการปล่อยนํ้าเพ่ือรักษาอุณหภูมิ รวมไปถึงการให้ปุ๋ยผ่านการพ่นนํ้า ซ่ึงการเอาเทคโนโลยีมาช่วย อย่าง
กรณี ท่ีได้คิดค้นแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือข้ึนมาเพ่ือช่วยผู้ท่ีเพาะเห็ดส่งขาย ภายในแอพพลิเคช่ันสามารถแสดงสภาพ
อากาศ คุณภาพ ปริมาตรนํ้า ผลตอบแทน ราคา เพ่ิมความสําเร็จในการสร้างรายได้มากข้ึนเพียงปลายน้ิวสัมผัส (ชัยวิทย์     
ถิระวณัฐพงศ์ และศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ 2561: 1494-1507). 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

พัฒนาการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นเรื่องการจัดทําแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด การจัดการแปลง วิเคราะห์พ้ืนท่ีปลูก ดินและนํ้า ผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เช่น การควบคุม
แสง อุณหภูมิ ระบบการให้นํ้า การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวอย่างเหมาะสม รวมถึงการเก็บ
รักษาผลผลิตและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต รวมท้ังพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การปลูกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมการนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัด
การเกษตร Digital Solution สําหรับ Smart Farming 
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวท์ะเลบางกลุ่ม ในบริเวณหาดหิน  
อ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี 

Species diversity of some Marine Animals in Rocky shore at Ao Yang Bay,  
Chanthaburi Province 

ชุตาภา คุณสุข, สรศักดิ์ นาคเอ่ียม และประสาน แสงไพบูลย ์
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์ทะเลในกลุ่มครัสเตเชียน มอลลัสก์ และปลาในบริเวณระบบ

นิเวศหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี เก็บตัวอย่างภาคสนามท้ังหมด 6 ครั้ง ในฤดูแล้ง ได้แก่ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
และฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 เก็บตัวอย่างโดยการใช้มือ และสวิง รวมท้ังใช้ลอบแบบพับได้ท่ีมี
ขนาดตา 2.5 น้ิวในการจับ ท้ังหมด 50 ลูก และศึกษาปัจจัยทางกายภาพบางประการท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์
ทะเล ผลการศึกษาในระบบนิเวศหาดหิน พบความหลากหลายของครัสเตเชียน จํานวน 16 วงศ์ 21 สกุล 24 ชนิด สําหรับ
มอลลัสก์ พบความหลากหลายจํานวน 16 วงศ์ 20 สกุล 22 ชนิด และปลาทะเลพบความหลากหลายจํานวน 9 วงศ์ 9 สกุล 
11 ชนิด โดยมีสัดส่วนของประชากรสัตว์ทะเลในบริเวณหาดหิน พบกลุ่มครัสเตเชียนมากท่ีสุด คิดเป็น 85% รองลงมา คือ 
มอลลัสก์ 11% และปลาทะเล 4% การศึกษาความชุกชุมของสัตว์ทะเลท้ัง 3 กลุ่มในบริเวณหาดหิน พบความชุกชุมมาก
ท่ีสุดในบริเวณสถานีท่ี 3 สําหรับความชุกชุมของสัตว์ทะเลในแต่ละฤดูกาล พบความชุกชุมในช่วงฤดูแล้ง (72.64%) 
มากกว่าฤดูฝน (27.36%) โดยพบความชุกชุมของแมลงสาบทะเล (Ligia sp.) มากท่ีสุด คิดเป็น 52.16% ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของสัตว์ทะเลกับปัจจัยทางกายภาพบางประการ พบว่าความชุกชุมของสัตว์ทะเลมี
ความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิของนํ้าทะเลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
คําสําคัญ: ความหลากชนิด, ความชุกชุม, สัตว์ทะเล, อ่าวยาง, จังหวัดจันทบุร ี
 

Abstract 
Species diversity of some marine animals was conducted in rocky shore at Ao Yang Bay, 

Chanthaburi Province.  Field survey was carried out to six times covered in dry season during 
January to March and wet season during May to July 2019. In rocky shore ecosystem, sampling 
by using by hand and drift net and trapping by the 100 collapsible crab traps mesh size 2.5 inch 
in the bottom and all around have mesh size 2 inch.  Physical factors that influenced to 
distribution of marine animals were also measured.  The result found that in rocky shore 
ecosystem was found crustaceans belonged to 16 families 21 genera and 24 species. Mollusc was 
found 16 families, 20 genera and 22 species including diversity of fish was found 9 families, 9 
genera and 11 species. Crustacean was most abundance (85%) and following by mollusc (11%) 
and fish (4%), respectively. Abundance of marine animal in the rocky shore was most found in 
station 3 (Right hand side of Nomsao Island) and also found that in dry season (72.64) higher 
than wet season ( 27. 36% ) .  Ligia sp.  was most dominant in this ecosystem ( 52. 16% ) .  The 
abundance of marine animal was correlated with the water temperature (p<0.05). 
Keywords: Species diversity, Abundance, Marine animal, Ao Yang Bay, Chanthaburi Province 
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บทนํา 

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีรายได้จากการท่องเท่ียวมากเป็นลําดับท่ี 2 ถัดจากรายได้ท่ีมาจากการขายพืชผลทาง
การเกษตร ความสวยงามของระบบนิเวศตามธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาสอยดาว จนถึงท้องทะเลชายฝั่งเจ้าหลาว ได้ดึงดูดให้
นักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศพากันมาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก โดยจากการรายงานสถิตินักท่องเท่ียวจาก
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี (2561) พบว่ามีนักท่องเท่ียวเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีถึง 2,500,000 คนในปี 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงพบว่ามากข้ึนกว่าในปี 2559 ถึง 600,000 คน นอกจากน้ีด้วยความท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ก็ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มากมาย ท้ังพืชและสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสัตว์ทะเล ท่ีจัดว่าเป็นทรัพยากรสัตว์นํ้าท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในด้านการท่องเท่ียว มักสวนทางกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีไว้ใช้อย่างยั่งยืน เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดถูกโปรโมทให้เป็นท่ีรู้จักหรือมีช่ือเสียงแล้ว ในบริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียวน้ันมักจะตามมาด้วยการบุกรุกทําลาย และรบกวนธรรมชาติ ซ่ึงรวมท้ังพ้ืนท่ีอ่าวยาง ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณตําบลบาง
กะไชย อําเภอแหลมสิงห์ด้วย การเติบโตทางด้านรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัด ทําให้พ้ืนท่ีอ่าวยางได้รับผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อ่าวยางมีพ้ืนท่ีเป็นอ่าวท่ีมีชายหาดเป็นหาดหินในบริเวณนํ้าตื้น มีความยาวประมาณ 2,200 เมตร ด้าน
ลึกเข้ามาภายในเป็นหาดทรายผืนสั้น ๆ ถัดจากหาดหินลงไปเป็นแนวปะการังนํ้าตื้น รวมท้ังมีสาหร่ายขนาดใหญ่ค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ เช่น สาหร่ายสีนํ้าตาล Padina sp., Sargassum sp. เป็นต้น ความสลับซับซ้อนของ แอ่งนํ้า ร่องลึกของ   
แนวหิน ความอุดมสมบูรณ์ของสาหรา่ยและแนวปะการังไดเ้ก้ือกูล และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล
ในบริเวณน้ีหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ มอลลัสก์ ครัสเตเชียน และปลาทะเลกลุ่มต่าง ๆ โครงการวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลใน 3 กลุ่มท่ีกล่าวมา ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีบทบาทสําคัญต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ซ่ึงรวมถึงระบบนิเวศทางทะเลด้วย รวมท้ังรายงานปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การกระจายของสัตว์ทะเล โดยการศึกษาก่อนหน้าน้ีพบว่าปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเค็ม 
อุณหภูมิของนํ้าทะเล มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเลท่ีมีการลอกคราบ การสืบพันธ์ุ การพัฒนาของรังไข่ และการ
วางไข่ (ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2559: 45) ผลจากงานวิจัยน้ีจะได้มีการเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานในท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล
ตําบลบางกะไชย เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลในท้องถ่ิน 
ได้แก่ การคุ้มครองและฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยู่อาศัย การลดภัยคุกคาม และมลพิษ การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุท่ีสําคัญ และการใช้
ประโยชน์และการจัดการท่ียั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีอ่าวยางให้เป็นแหล่งการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ เช่น         
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศหาดหิน ระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศสาหร่าย เป็นต้น นอกจากน้ีตัวอย่างสัตว์ทะเลจากการ
วิจัยในครั้งน้ีบางส่วน จะถูกนําไปเก็บรักษา เพ่ือใช้เป็นพิพิธวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ            
ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์ทะเล ในบรเิวณหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี รวมท้ังปัจจัย
ทางกายภาพท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์ทะเล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาภาคสนาม 

1.1 การสํารวจชนิดของสัตว์ทะเลในกลุ่มครัสเตเชียน มอลลัสก์ และปลา โดยในระบบนิเวศหาดหิน ทําการวาง
แนวเพ่ือเก็บตัวอย่างท้ังหมด 3 แนว (Line transect) ได้แก่ เขตนํ้าข้ึนสูงสุด (A) เขตนํ้าข้ึนปานกลาง (B) และเขตนํ้าลง
ต่ําสุด (C) เก็บตัวอย่างโดยการใช้มือ สวิง และพลั่วมือ ตามวิธีการของ Fatemi et al. (2012) ส่วนในบริเวณนํ้าลึก ใช้ลอบ
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แบบพับได้ท่ีมีขนาดตา 2.5 น้ิวในการจับ ท้ังหมด 100 ลูก วางท้ังหมด 4 แนว ขนานกับชายฝั่งของอ่าว แนวละ 25 ลูก โดย
ลอบแต่ละลูกจะใช้ปลาข้างเหลืองเป็นเหยื่อล่อ วางลอบเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง จากน้ันทําการกู้ลอบข้ึนมา แยกตัวอย่างใส่ถุง
เก็บตัวอย่าง รักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ทะเลด้วยนํ้าแข็ง จากน้ันนําไปศึกษาต่อยังห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

1.2 เก็บตัวอย่างภาคสนามท้ังหมด 6 ครั้ง ในฤดูแล้ง ได้แก่ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และฤดูฝน ในเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงครอบคลุม 2 ฤดูกาล จากน้ันนําตัวอย่างกลับมาศึกษาต่อยังห้องปฏิบัติการชีววิทยา โดย
ทําการถ่ายรูปสัตว์ทะเลท่ีจับมาไดท้ั้งด้านหน้าและด้านหลัง ระบุขนาดสเกล รักษาสภาพตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล ์70% และ
จัดเก็บไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิงของพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพภาคตะวันออก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีต่อไป 
2 การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

จัดจําแนกชนิดของสัตว์ทะเลโดยใช้คู่มือ ดังน้ี ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ (2532), Ng (1998), Naiyanetr (1998) และ 
Ng and Davie. (2002), พงษ์รัตน์ ดํารงโรจน์วัฒนา (2554), ชวลิต วิทยานนท์ และคณะ (2543), สุภาพ มงคลประสิทธ์ิ 
และคณะ (2540) รวมท้ังสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ นายเรืองฤทธ์ิ พรหมดํา 
นักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามราชกุมารี และ ผศ.พงษ์รัตน์ ดํารง
โรจน์วัฒนา อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาปัจจัยทางกายภาพบางประการท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์ทะเล เช่น ความเค็ม อุณหภูมิของนํ้า ค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลาย ปริมาณแสง อุณหภูมิของอากาศ เป็นต้น และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มกับปัจจัย
ทางกายภาพ โดยใช้สถิติทดสอบ Pearson’s correlation 

ผลการวิจัย 

1. ความหลากหลายของสัตว์ทะเลบางกลุ่มในระบบนิเวศหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุร ี
ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลท้ังหมด 1,917 ตัวอย่าง โดยในกลุ่มครัสเตเชียนพบตัวอย่างจํานวน 1,359 ตัวอย่าง 

และพบความหลากหลาย จํานวน 16 วงศ์ 21 สกุล 24 ชนิด เช่น กุ้งในวงศ์ Penaeidae พบ 1 ชนิด ได้แก่กุ้งกุลาดํา 
(Peneaus monodon) กุ้งวงศ์ Alphaeidae พบ 1 ชนิด ได้แก่ กุ้งดีดขัน (Alpheus euphrosyne) กลุ่มปู ปูไม่แท้จริง 
พบ 2 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Diogenidae พบ 2 ชนิด ได้แก่ ปูเสฉวนขาส้ม (Clibanarius infraspinatus) และปูเสฉวนขาฟ้า 
(Clibanarius longitarsus) วงศ์ Porcellanidae พบ 1 ชนิด ได้แก่ ปูตัวแบน (Petrolisthes larmarckii) ปูท่ีแท้จริงพบ 
13 วงศ์ เช่น วงศ์ Portunidae พบ สกุล Thalamita พบจํานวน 4 ชนิด ได้แก่ ปูหินก้ามฟ้า (Thalamita crenata),     
ปูหินหนามฟ้า (T. prymna), ปูหินหนามดํา (T. spinimana) และปูหินฟ้า (T. danae) และสกุล Charybdis พบจํานวน 
2 ชนิด ได้แก่ ปูหินขาลาย (Charybdis annulata) และปูหินอินโดแปซิฟิก (Charybdis hellerii) วงศ์ Menippidae พบ 
2 ชนิด ได้แก่ ปูใบ้ก้ามโต (Myomenippe hardwickii) และปูใบ้ (Menippe rumphii) ส่วนในวงศ์ท่ีพบจํานวน 1 ชนิด 
ได้แก่ วงศ์ Calappidae ได้แก่ พบปูหนุมาน (Matuta victor) วงศ์ Plagusidae พบปูแสม (Plagusia immaculate) 
วงศ์ Eriphiidae พบปูใบ้ตาแดง (Eriphia ferox) และวงศ์ Xanthidae พบปูใบ้หลังเต่าแดง (Atergatis integgerimus) 
วงศ์ Majidae ได้แก่ ปูแมงมุมหน้าหัก (Micippa thalia) เป็นต้น สําหรับความชุกชุมพบแมลงสาบทะเล (Ligia sp.) 
จํานวน 1,000 ตัว คิดเป็น 52.16% ของสัตว์ทะเลท้ังหมด รองลงมาคือ ปูใบ้กระดองพัด (Leptodius affinis) พบจํานวน 
198 ตัว คิดเป็น 10.33% ของสัตว์ทะเลท้ังหมด และกุ้งดีดขัน (Alpheus Euphrosyne) พบจํานวน 139 ตัว คิดเป็น 
7.25% ของสัตว์ทะเลท้ังหมด 

 
มอลลัสก์พบตัวอย่างจํานวน 201 ตัวอย่าง และพบความหลากหลายจํานวน 16 วงศ์ 20 สกุล 22 ชนิด เช่น  

วงศ์ Cypraeidae ได้แก่ หอยเบ้ียเล็ก (Cypraea tigris) และวงศ์ Arcidae ได้แก่ หอยแครง (Tegillarca granosa)  
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วงศ์ Neritidae ได้แก่ หอยกีบม้าก้นดํา (Nerita planospira) วงศ์ Turbinidae ได้แก่ หอยตาวัว (Turbo bruneus)  
วงศ์  Trochiidae ได้แก่  หอยนมสาว (Trochus maculatus) วงศ์ Cerithiidae เช่น หอยข้ีนกขาว (Rhinoclavis 
sinensis) วงศ์ Veneridae ได้แก่ หอยตลับ (Meretrix sp.) วงศ์ Nassariidae ได้แก่ หอยขอบกระดงดํา (Nassarius 
dorsatus) วงศ์ Psammobiidae ได้แก่ หอยทราย (Asaphis violascens) วงศ์ Muricidae ได้แก่ หอยดอกไม้ดํ า 
(Chicoceus bruneus) วงศ์ Naticidae ได้แก่ หอยวงศ์พระจันทร์ (Polinices mammilla) วงศ์ Chitonidae ได้แก่ 
ลิ่นทะเล (Chiton sp.) เป็นต้น โดยพบความชุกชุมของลิ่นทะเล (Chiton sp.) มากท่ีสุด 63 ตัวอย่าง คิดเป็น 3.29% 
รองลงมาเป็นหอยมะระ (Chicoreus capucinus) พบจํานวน 32 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.67% และหอยตาวัว (Turbo 
bruneus) จํานวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็น 1.10% 

 
ปลาทะเลพบตัวอย่างจํานวน 78 ตัวอย่าง และพบความหลากหลายจํานวน 9 วงศ์ 9 สกุล 11 ชนิด เช่น วงศ์ 

Siganidae ได้แก่ ปลาใบขนุน Siganus canalatus วงศ์ Serranidae มี 2 ชนิด ได้แก่ ปลาเก๋าลายตุ๊กแก (Epinephelus 
quoyanus) แ ล ะ ป ล าก ะ รั งด อ ก แ ด ง (Epinephelus coioides) ว ง ศ์  Oxudercidae ได้ แ ก่  ป ล าตั๊ ก แ ต น หิ น 
(Periophthalmus minutus) และวงศ์ Terapontidae ได้แก่ ปลาข้างตะเภาลายโค้ง Terapon jarbua วงศ์ Scaridae 
ได้แก่ ปลานกแก้ว Bolbometopon muricatum วงศ์ Plotoidae ได้แก่ ปลาดุกทะเล (Plotosus lineatus) วงศ์ 
Holocentridae ได้แก่ ปลากระรอกลายแดง (Holocentrus rubrum) วงศ์ Pristolepididae ได้แก่ ปลาหมอช้างเหยียบ 
(Pristolepis fasciata) เป็นต้น โดยพบความชุกชุมของปลาใบขนุน (Siganus canalatus) มากท่ีสุด จํานวน 45 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 2.35% รองลงมาคือ ปลากระรอกลายแดง Holocentrus rubrum จํานวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็น 0.83% และปลา
ตั๊กแตน (Periophthalmus gracilis) 7 ตัวอย่าง คิดเป็น 0.37% ดังตารางท่ี 1 สัดส่วนของประชากรสัตว์ทะเลในบริเวณ
หาดหิน พบกลุ่มครัสเตเชียนมากท่ีสุด คิดเป็น 85% รองลงมา คือ มอลลัสก์ 11% และปลาทะเล 4% ดังภาพท่ี 1 
นอกจากน้ียังพบว่าสัตว์ทะเลท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความชุกชุมมากท่ีสุด ได้แก่ แมลงสาบทะเล (Ligia sp.) 52.16% รองลงมา 
ได้แก่ ปูใบ้กระดองพัด (Leptodius affinis) 10.33% และกุ้งดีดขัน (Alpheus Euphrosyne) 7.25% ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 ความหลากหลายของสัตว์ทะเล บริเวณระบบนิเวศหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี 

ท่ี ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ R1 R2 R3 รวมท้ังหมด 

%
ความ
ชุกชุม 

 
1 

กลุ่มครสัเตเชียน 
กุ้งกุลาดํา Penaeus monodon Penaeidae 0 0 1 1 

0.05 

2 กุ้งดีดขัน 
Alpheus 
euphrosyne Alpheidae 64 63 12 139 

7.25 

3 ปูหินอินโดแปซิฟิก Charybdis hellerii Portunidae 7 0 8 15 0.78 

4 ปูแสม 
Plagusia 
immaculata Plagusidae 4 0 0 4 

0.21 

5 ปูลมใหญ ่
Ocypode 
macrophthalmus Ocypodidae 6 12 6 24 

1.25 

6 ปูเสฉวนขาสม้ 
Clibanarius 
infraspinatus Diogenidae 5 7 14 26 

1.36 

7 ปูเสฉวนขาฟ้า 
clibanarius 
longitarsus Diogenidae 23 45 6 74 

3.86 

8 ปูหนุมาน Matuta victor Calappidae   4 1 5 0.26 

9 ปูตัวแบน 
Petrolisthes 
larmarckii Porcellanidae 13 37 19 69 

3.60 

10 ปูแสมก้ามม่วง 
Metopograpsus 
oceanicus Grapsidae 1 10 0 11 

0.57 

11 ปูใบ้ลูกศร Leptodius sp.1 Xanthidae 5 5 5 15 0.78 

12 ปูหินก้ามฟ้า Thalamita crenata Portunidae 4 9 1 14 0.73 

13 ปูใบ้กระดองพัด Leptodius affinis Xanthidae 58 85 55 198 10.33 

14 ปูก้ามหัก 
Macrophthalmus 
latrelli Macrophthalmidae 0 0 1 1 

0.05 

15 ปูแสมกรวด 
Parasesarma 
pictum Sesarmidae 0 8 5 13 

0.68 

16 ปูแสมแกละ 
Grapsus 
albolineatus Grapsidae 0 0 1 1 

0.05 

17 ปูตาแดง Eriphia ferox Eriphiidae 0 2 0 2 0.10 

18 แมลงสาปทะเล Ligia sp. Ligiidae 0 0 1000 1000 52.16 

19 ปูหิน T. danae Portunidae 6 4 1 11 0.57 
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ท่ี ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ R1 R2 R3 
รวม
ท้ังหมด 

%ความ
ชุกชุม 

20 ปูหินขาลาย Charybdis annulata Portunidae 2 0 2 4 0.21 

21 ปูใบ้ Menippe rumphii Menippidae 2 2 3 7 0.37 

22 ปูแมงมุมหน้าหัก Micippa thalia Majidae 1 0 0 1 0.05 

23 ปูใบ้หลังเต่า Atergatis integgerimus Xanthidae 1 1 0 2 0.10 

24 ปูสามเหลี่ยม 
Menaethius 
monoceros Epealtidae 1 0 0 1 

0.05 

 กลุ่มหอย        

1 หอยมะระ Chicoreus capucinus Muricidae 14 3 15 32 1.67 

2 หอยกีบม้าก้นดํา Nerita planospira Neritidae 4 5 2 11 0.57 

3 หอยตาวัว Turbo bruneus Turbinidae 8 8 5 21 1.10 

4 หอยนางรม Plicatula sp. Plicatulidae 2 1 0 3 0.16 

5 
หอยขอบกระดง
ดํา Nerita planospira Neritidae 1 0 2 3 

0.16 

6 หอยแครง Tegillarca granosa Arcidae 3 4 1 8 0.42 

7 หอยเบ้ียเล็ก Cyprae tigris Cypraeidae 0 2 3 5 0.26 

8 หอยเปลือกหนา Planaxis sulcatus Planaxidae 0 1 4 5 0.26 

9 หอยข้ีนก Clypeomorus sp. Cerithiidae 0 1 1 2 0.10 

10 หอยเบ้ียใหญ ่ Cyprae arabica Cypraeidae 6 0 3 9 0.47 

11 หอยทราย Asaphis violascens Psammobiidae 0 0 1 1 0.05 

12 หอยนมสาว Trochus maculatus Trochiidae 1 0 1 2 0.10 

13 หอยข้ีนกขาว Rhinoclavis sinensis Cerithiidae 1 0 3 4 0.21 

         
14 

หอยปากเบ้ียตัว
เล็ก Ellobium aurijudae Ellobiidae 1 1 0 2 

0.10 

15 
หอยขอบกระดง
ดํา Nassarius dorsatus Nassariidae 2 5 0 7 

0.37 

16 หอยตลับ Meretrix sp. Veneridae 1 4 0 5 0.26 

17 หอยโข่ง Monodonta labio Trochiidae 0 0 1 1 0.05 

18 หอยเจดียจี์น Rhinoclavis sinensis Cerithiidae 0 5 1 6 0.31 

19 
หอยขน 

Scapharca 
inaequivalvis Arcidae 7 0 0 7 

0.37 

ตารางท่ี 1 ความหลากหลายของสัตว์ทะเล บริเวณระบบนิเวศหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี (ต่อ) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
197 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

 

ท่ี ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ R1 R2 R3 รวมท้ังหมด 
%ความ
ชุกชุม 

20 
หอยดอกไมด้ํา 

Chicoceus 
bruneus Muricidae 1 0 0 1 

0.05 

21 
หอยวงพระจันทร ์

Polinices 
mammilla Naticidae 3 0 0 3 

0.16 

22 ลิ่นทะเล Chiton sp. Chitonidae 9 17 37 63 3.29 

 กลุ่มปลา        

1 
ปลาข้างตะเภา
ลายโค้ง Terapon jarbua Terapontidae 1 0 0 1 

0.05 

2 ปลาตั๊กแตน 
Periophthalmus 
gracilis Oxudercidae 7 0 0 7 

0.37 

3 ปลากระรอกแดง 
Holocentrus 
rubrum Holocentridae 10 2 4 16 

0.83 

4 
ปลาตั๊กแตนหิน 

Periophthalmus 
minutus Oxudercidae 0 0 2 2 

0.10 

5 
ปลาใบขนุน 

Siganus 
canalatus Siganidae 29 1 15 45 

2.35 

6 ปลานกแก้ว 
Bolbometopon 
muricatum Scaridae 1 0 0 1 

0.05 

7 ปลาดุกทะเล Plotosus lineatus Plotoidae 1 0 0 1 0.05 

8 
ปลาอุบ 

Allenbatrachus 
grunniens Allenidae 1 0 0 1 

0.05 

9 
ปลาหมอ
ช้างเหยียบ 

Pristolepis 
fasciata Pristolepididae 1 0 0 1 

0.05 

10 
ปลาเก๋าลาย
ตุ๊กแก 

Epinephelus 
quoyanus Serranidae 0 2 0 2 

0.10 

11 
ปลากะรังดอก
แดง 

Epinephelus 
coioides Serranidae 1 0 0 1 

0.05 

   รวมท้ังหมด 319 356 1,242 1,917 100% 

 

หมายเหตุ R หมายถึง สถานีบรเิวณหาดหิน คือ R1 คือ สถานีท่ี 1, R2 คือ สถานีท่ี 2 และ R3 คือ สถานีท่ี 3 
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ภาพท่ี 1 สัดส่วนประชากรสตัว์ทะเลบริเวณหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุร ี
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของสัตว์ทะเลกับปัจจัยทางกายภาพ 
ผลการศึกษาพบการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลในระบบนิเวศหาดหินท่ีระดับนํ้าลึก 0-4 เมตร ค่าความเป็นกรด

ด่างมีค่าเฉลี่ย 8.36±0.82 ค่าปริมาณออกซิเจนในนํ้ามีค่าเฉลี่ย 5.25±0.86 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณแสงมีค่าเฉลี่ย 
38,210.67±19,377.71 ลักซ์  ค่าอุณหภูมิของนํ้า มี ค่าเฉลี่ ย 31.35±0.92 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มมี ค่าเฉลี่ ย 
28.63±1.22 ppt และค่าอุณหภูมิอากาศมีค่าเฉลี่ย 30.17±2.48 องศาเซลเซียส โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความชุกชุมของสัตว์ทะเลกับปัจจัยทางกายภาพบางประการในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี พบว่าความชุกชุมของสัตว์
ทะเลมีความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิของนํ้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ค่าสหสัมพันธ์แสดงดัง
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ค่าสหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของสัตว์ทะเล และปัจจัยทางกายภาพบางประการ ใน
บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี 

ค่าปัจจัยทางกายภาพ ค่าสหสัมพันธข์องเพียร์สัน ค่าระดับนัยสําคัญ 

ความเป็นกรดด่าง 
0.093 0.591 

ปริมาณออกซิเจน -0.081 0.639 

แสง 0.003 0.987 

อุณหภูมินํ้า 0.426* 0.010 

ความเค็ม 0.138 0.424 

อุณหภูมิอากาศ 0.157 0.362 

หมายเหตุ *มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% 
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การศึกษาความชุกชุมของสัตว์ทะเลท้ัง 3 กลุ่มในบริเวณหาดหินท้ัง 3 สถานี พบความชุกชุมมากท่ีสุดในบริเวณ
สถานีท่ี 3 (R3) พบตัวอย่างจํานวน 1,242 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นสถานีท่ี 2 (R2) พบสัตว์ทะเลจํานวน 356 ตัวอย่าง และ
สถานีท่ี 1 (R1) พบสัตว์ทะเลจํานวน 319 ตัวอย่าง รวมตัวอย่างท้ังหมด 1,917 ตัว ดังภาพท่ี 2 สําหรับความชุกชุมของสัตว์
ทะเลในแต่ละฤดูกาล พบความชุกชุมในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน โดยพบจํานวนตัวอย่างในฤดูแล้งจํานวน 1,390 ตัวอย่าง 
และพบสัตว์ทะเลในฤดูฝนจํานวน 527 ตัวอย่าง โดยพบความชุกชุมของแมลงสาบทะเล (Ligia sp.) มากท่ีสุด คิดเป็น 
52.16% จํานวน 1,000 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามพบว่าตัวอย่างปลาจะพบในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามเมื่อ
นําไปทดสอบความแตกต่างของความชุกชุมของสัตว์ทะเลในแต่ละสถานี และฤดูกาล พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

 

ภาพท่ี 2 ความชุกชุมของสัตว์ทะเลในแต่ละสถานี บริเวณระบบนิเวศหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ความหลากชนิดของสัตว์ทะเล 
ผลการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลในระบบนิเวศหาดหิน อ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี พบท้ังสิ้น 41 วงศ์ 50 

สกุล 57 ชนิด โดยพบความชนิดของสัตว์ทะเลในกลุ่มครัสเตเชียมากท่ีสุด 16 วงศ์ 21 สกุล 24 ชนิด มีความชุกชุมของ
แมลงสาบทะเล (Ligia sp.) มากท่ีสุด คิดเป็น 52.16% ของสัตว์ทะเลท้ังหมด รองลงมาคือ ปูใบ้กระดองพัด (Leptodius 
affinis) คิดเป็น 10.33% ของสัตว์ทะเลท้ังหมด และกุ้งดีดขัน (Alpheus euphrosyne) คิดเป็น 7.25% ของสัตว์ทะเล
ท้ังหมด จากรายงานการวิจัยก่อนหน้าน้ีของปิยวรรณ มาบพา (2560) ซ่ึงได้ทําการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลใน
กลุ่มมอลลัสก์ ครัสเตเชีย และปลาทะเล บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีท่ีศึกษาในครั้งน้ี ด้วย
วิธีการเก็บตัวอย่างท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การใช้สวิงช้อน จับด้วยมือ การดํานํ้าลึก และการวางลอบแบบพับได้ ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มมอลลสัสก์มีความหลากหลายสูงสุด โดยพบ 29 วงศ์ 39 สกุล 47 ชนิด โดยพบความหลากหลายของหอยทะเล
วงศ์ Muricidae มากท่ีสุด จํานวน 4 สกุล 4 ชนิด แต่สําหรับการศึกษาครั้งน้ีพบความหลากหลายในวงศ์ Cerithiidae 
จํานวน 2 สกุล 3 ชนิด สําหรับความหลากหลายรองลงมาเป็นกลุ่มครัสเตเชียน พบ 19 วงศ์ 28 สกุล 37 ชนิด โดยพบความ
หลากหลายของปูมากท่ีสุดในวงศ์ Portunidae พบ 2 สกุล 6 ชนิด เช่นเดียวกันกับรายงานวิจัยของชุตาภา คุณสุข และรัง
สินี วงศ์สมศรี (2559) ซ่ึงทําการศึกษาความหลากหลายของปูในระบบนิเวศหาดหิน เกาะนมสาว ก็พบความหลากหลาย
มากท่ีสุดในวงศ์ Portunidae เช่นเดียวกัน โดยพบจํานวน 2 สกุล 4 ชนิด ได้แก่ ปูหินก้ามฟ้า (Thalamita crenata), ปู
หินหนาม (Thalamita spinimana) ปูหินฟ้า (Thalamita danae) และปูหินอินโดแปซิฟิก (Charybdis hellerii) ซ่ึงมี

R1 R2 R3 
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ความคล้ายคลึงกับการศึกษาในครั้งน้ีท่ีพบปูในวงศ์น้ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดเช่นกัน โดยพบ 2 สกุล 6 ชนิด ได้แก่ สกุล 
Thalamita พบปูหินก้ามฟ้า (Thalamita crenata), ปูหินหนามฟ้า (T. prymna), ปูหินหนามดํา (T. spinimana) และปู
หินฟ้า (T. danae) และสกุล Charybdis พบจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ ปูหินขาลาย (Charybdis annulata) และปูหินอินโด
แปซิฟิก (Charybdis hellerii) สําหรับสัตว์กลุ่มครัสเตเชียนท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุด เป็นแมลงสาบทะเล ในสกุล Ligia sp. 
และความหลากหลายของปลา พบว่าในงานวิจัยของปิยวรรณ มาบพา (2560) พบ 10 วงศ์ 12 สกุล 13 ชนิด โดยพบความ
หลากหลายของปลามากท่ีสุดในวงศ์ Serranidae เช่นเดียวกัน จํานวน  1 สกุล 2 ชนิด 

ระบบนิเวศหาดหิน บริเวณหาดอ่าวยาง เป็นระบบนิเวศท่ีทําหน้าท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งอาหารท่ีสําคัญของ
สัตว์ทะเลท้ัง 3 กลุ่ม ด้วยลักษณะทางโครงสรา้งกายภาพท่ีมีรอ่งหินเป็นท่ีหลบภัย จากศัตรูผู้ล่าท่ีมีขนาดใหญ ่รวมท้ังมีแหล่ง
สาหร่ายทะเลขนาดใหญท่ี่ข้ึนอยู่ตามก้อนหิน ได้แก่ สาหร่ายสีนํ้าตาล เช่น Sargassum polycysum, Padina sp. (ชุตาภา 
คุณสุข และคณะ, 2563 :113-123: Noiruksar & Ajisaka, 2008 :963-977) โดยจากรายงานวิจัยพบชนิดของสาหร่าย
ทะเลในบริเวณอ่าวยางถึง 22 ชนิด โดยพบสาหร่ายทะเลสีแดงมากท่ีสุด 11 ชนิด บริเวณระบบนิเวศหาดหินจะมีแอ่งนํ้าขังซ่ึง
เป็นแหล่งท่ีอยู่ย่อย (Microhabitat) ท่ีเอ้ือต่อการเป็นท่ีอยู่อาศัยและรวมกลุ่มของสัตว์ทะเลหลายกลุ่ม หาดหิน ในแต่ละ
พ้ืนท่ีจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยหลักท่ีเป็นกําหนดรูปแบบ คือ อิทธิพลของคลื่น และนํ้าข้ึนนํ้าลง ซ่ึงโดยท่ัวไปสามารถ
แบ่งออกได้ 3 เขต คือ เขตเหนือระดับนํ้าข้ึนสูงสุด เขตระหว่างนํ้าข้ึนและนํ้าลง และเขตต่ํากว่าระดับลงต่ําสุด สัตว์ทะเลท่ี
อาศัยในแต่ละบริเวณก็จะมีความแตกต่างกัน โดยการศึกษาครั้งน้ีพบว่าในบริเวณสถานีท่ี 3 (R3) จะพบความชุกชุมสูงสุด 
โดยพบแมลงสาบทะเล Ligia sp. มีความชุกชุมมากท่ีสุด โดยพบในบริเวณนํ้าข้ึนสูงสุด แมลงสาบทะเลมักจะหลบซ่อนอยู่ใต้
ก้อนหิน ทําหน้าท่ีเป็นผู้ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหิน ได้รับความช้ืนจากนํ้าท่ีมีการกระเซ็นของคลื่นท่ีพัดเข้า
ฝั่ง และทนต่อสภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูงได้ดี สําหรับในบริเวณเขตนํ้าข้ึนนํ้าลงพบความชุกชุมของครัสเตเชียนในกลุ่มปูใบ้
กระดองพัด (Leptodius affinis) และกุ้งดีดขัน (Alpheus Euphrosyne) โดยท้ังปูใบ้และกุ้งดีดขันจะอาศัยอยู่ภายใต้ก้อน
หินท่ีมีขนาดต่าง ๆ รวมท้ังหาอาหารในบริเวณสาหร่ายสีนํ้าตาล และสาหร่ายสีแดงท่ีมีอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณอ่าวยาง 
โดยผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่าความชุกชุมของสัตว์ทะเลจะข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายทะเลด้วย โดยจาก
รายงานการวิจัยก่อนหน้าน้ี พบความชุกชุมของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ในช่วงหน้าแล้งมากกว่าในช่วงฤดูฝน โดย 
Mayakun & Pratep (2005) ซ่ึงทําการศึกษาสาหร่ายทะเล บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้ให้เหตุผลว่าเน่ืองจาก
ปริมาณแสงท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการสะสมอาหารท่ีถูกชะล้างลงมาระหว่างฤดูฝน ส่งผลให้มีการสังเคราะห์แสงมากข้ึน และ
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นฤดูร้อน สําหรับมอลลัสก์ท่ีพบความชุกชุมมากในบริเวณหาดหิน ได้แก่ ลิ่นทะเล 
(Chiton sp.) ซ่ึงพบในสถานีท่ี 3 มากท่ีสุด โดยพบอาศัยอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ รองลงมาได้แก่ หอยมะระ (Chicoreus 
capucinus) และหอยตาวัว (Turbo bruneus) ลักษณะพิเศษของหาดหินในเขตนํ้าข้ึนนํ้าลงจะมีความพิเศษมาก 
โดยเฉพาะในบริเวณแอ่งหิน ท่ีจะมีปัจจัยทางกายภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณ
ออกซิเจน สัตว์ทะเลท่ีอาศัยอยู่ในแอ่งหินจะประสบกับปัญหาการสูญเสียนํ้า โดยพวกลิ่นทะเล และหอยฝาเดียวต่าง ๆ น้ัน 
จะรักษาความช้ืนในร่างกายโดยการแช่ตัวในอ่างหิน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563) สําหรับปลาน้ันพบความ
ชุกชุมของปลาใบขนุน (Siganus canalatus) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปลากระรอกลายแดง Holocentrus rubrum 
จํานวน 16 ตัวอย่าง และปลาตั๊กแตน (Periophthalmus gracilis) โดยปลาชนิดดังกล่าวน้ีเป็นปลาท่ีมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่
จะอาศัยในเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง (แอ่งหิน) และบริเวณท่ีอยู่ใต้นํ้าตลอดเวลา โดยอาศัยแหล่งสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่เป็นแหล่ง
อาหาร และหลบภัย 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของสัตว์ทะเลกับปัจจัยทางกายภาพ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของสัตว์ทะเลกับปัจจัยทางกายภาพบางประการในบริเวณอ่าวยาง 
จังหวัดจันทบุรี พบว่าความชุกชุมของสัตว์ทะเลมีความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิของนํ้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 
โดยในระบบนิเวศหาดหินมีค่าอุณหภูมินํ้าเฉลี่ย 31.35±0.92 องศาเซลเซียส และในระบบนิเวศแนวปะการัง มีค่าอุณหภูมิ
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นํ้าเฉลี่ย 31.13±1.68 องศาเซลเซียส น่ันคือ ความชุกชุมของสัตว์ทะเลจะมาก ถ้ามีอุณหภูมิของนํ้าสูงข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นใน
เรื่องของแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลในบริเวณน้ี ได้แก่ แหล่งสาหร่ายทะเลท่ีจะมีความชุกชุมในช่วงฤดูแล้งท่ีอุณหภูมิของนํ้า
สูงข้ึน รวมท้ังมีปริมาณแสงท่ีเหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง การท่ีอุณหภูมิของนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันส่งผลต่อระบบนิเวศ
ปะการังซ่ึงเป็นแหล่งอาศัยท่ีสําคัญอีกชนิดหน่ึงของระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวยาง โดยอุณหภูมิของนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนได้ส่งผลต่อการ
ดํารงชีวิตของปะการัง น่ันคือ การเกิดปะการังฟอกขาว ทําให้ปะการังบางส่วนต้องตายไป และทําให้สภาพทางกายภาพใน
การเป็นแหล่งอาศัย แหล่งหลบภัย และแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน ต้องสูญเสียหน้าท่ีเชิงระบบนิเวศไป จึงก่อให้เกิดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงไปดว้ย (Stella, Munday & Jones, 2011 : 719-727) นอกอย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ี
ไม่พบความสัมพันธ์กับความเค็ม ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายในงานวิจัยอ่ืน ๆ ก่อนหน้าน้ี ซ่ึงอาจจะ
เน่ืองมาจากในช่วงการเก็บตัวอย่างดังกล่าว ระบบนิเวศบริเวณอ่าวยางไม่ได้รับผลกระทบจากการท่ีนํ้าจืดไหลลงมาจาก
บริเวณโดยรอบดังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ อีกท้ังปริมาณฝนท่ีตกก็ไม่ได้ทําให้ค่าความเค็มของนํ้าทะเลมีความผันผวนมากแต่อย่างใด จึง
ทําให้ไม่พบความสัมพันธ์กับค่าความเค็มในครั้งน้ี 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

กลุ่มประชากรครัสเตเชียน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรปู จัดเป็นกลุ่มสัตว์ทะเลท่ีมีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจ และผล
จากการวิจัยพบว่าเป็นประชากรกลุ่มเด่นในระบบนิเวศหาดอ่าวยาง โดยในการศึกษาระยะต่อไป เพ่ือให้งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน กลุ่มผู้วิจัยจะได้มกีารตอ่ยอดเพ่ือศึกษาการจัดจําแนกกลุ่มสตัว์ทะเล โดยเฉพาะกลุ่มปูท่ีมีความคล้ายคลึงกัน
มาก โดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด และเน่ืองจากว่าปัจจุบันปูได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะไม่น้อยกว่าสัตว์ทะเลชนิดใด ๆ 
และนับวันปัญหาก็ยิ่งทวีความรุนแรง โดยจากรายงานการวิจัยก่อนหน้าน้ี พบว่ามีการศึกษาไมโครพลาสติกแล้วพบในกลุ่ม
ประชากรปลา และหอยทะเลหลายชนิด แต่ยังขาดการศึกษาชนิดของไมโครพลาสติกในตัวของกลุ่มประชากรปูในบริเวณ
ชายฝั่งอ่าวยาง ดังน้ันการศึกษาในลําดับถัดไป กลุ่มผู้วิจัยจะมีการดําเนินการในการศึกษาชนิดและปริมาณของไมโครพลา
สติก ในกระเพาะของปูทะเล ในบริเวณหาดอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรีต่อไป 
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การสํารวจปริมาณร้าน และพฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกินได ้
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

A Survey on the Number of Edible Insects Shops and Selling Behaviors in 
Mueang District, Chanthaburi province. 

วัชรวิทย์ รัศมี1, จิรพร สวัสดิการ1, ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์2, นภาพร จิตต์ศรัทธา1, อารยา แดงโรจน์1 
1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

2คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจปริมาณร้านแมลงกิน และพฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกินได้ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี ทําการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลจาก 11 ตําบลคือ ตําบลเกาะขวาง ตําบลแสลง ตําบลคมบาง ตําบลคลอง
นารายณ์ ตําบลจันทนิมิตร ตําบลตลาด ตําบลท่าช้าง ตําบลบางกะจะ ตําบลพลับพลา ตําบลวัดใหม่ และตําบลหนองบัว 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงกันยายน 2562 พบว่ามีร้านจําหน่ายแมลงกินได้ท้ังหมด 11 ร้าน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี ตําบลท่าช้างมีปริมาณร้านจําหน่ายแมลงกินได้มากท่ีสุดจํานวน 3 ร้าน รองลงมาคือตําบลจันทนิมิตร ตําบลวัด
ใหม่ ตําบลแสลง ตําบลตลาด ตําบลพลับพลา และตําบลหนองบัวมีจํานวนเท่ากับ 2, 2, 1, 1, 1 และ 1 ร้าน ตามลําดับ 
สําหรับตําบลเกาะขวาง ตําบลคมบาง ตําบลคลองนารายณ์ และตําบลบางกะจะ ไม่พบร้านจําหน่ายแมลงกินได้ สําหรับ
พฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกินได้ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือผู้จําหน่ายแมลงกินได้ท้ังหมด 11 
ร้าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบ่งโดยใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ซ่ึงผลของการ
วิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี ผู้จําหน่ายแมลงกินได้ส่วนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 63.64% โดยมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 
72.73% สําหรับระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพส่วนมากอยู่ระหว่าง 1-2 ปี จํานวน 45.45%  ส่วนช่วงเวลา16.01-22.00 น. 
เป็นช่วงเวลาท่ีร้านเปิดจําหน่าย และเป็นช่วงเวลาขายดี โดยมีค่าเท่ากับ 72.73 และ 81.82% ตามลําดับ โดยแหล่งวัตถุดิบ
ส่วนมากซ้ือมาจากพ่อค้าคนกลาง จํานวน 45.45% สําหรับกลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นนักเรียนนักศึกษา จํานวน 63.64% 
นอกจากน้ีแมลงกินได้ท่ีขายดี พบว่าหนอนไหมขายดีท่ีสุดคิดเป็น 75.76%   
คําสําคัญ: ร้านจําหน่ายแมลงกินได้ พฤติกรรมการจําหน่าย แมลงกินได้ท่ีขายด ี
 

Abstract 
The objective of this research was to study the number of edible insect shops and selling 

behaviors  in Mueang district, Chanthaburi province. Eleven sub-district sub-districts used in this study 
included Koh Khwang, Slang, Kombang, Klong Narai, Chanthanimit, Talad, Thachang, Bangkaja, Plubpla, 
Wat Mai and Nong Bua. The data were collected from July to September, 2019. The result showed that 
there were 11 edible insect shops. Thachang Sub-district had three insect shops which was the highest 
number followed by Chanthanimit, Wat Mai, Slang, Talad, Plubpla and Nong Bua Sub-district which had 
2, 2, 1, 1, 1 and 1 shop, respectively. Koh Khwang, Kombang, Klong Narai and Bangkaja Sub-district did 
not have any.  The Selling behaviors were observed from 11 shops.  The data were collected by 
questionnaires and in-depth interviews.  The result showed that most of the sellers were women 
(63.64% ), aged between 41-50 years (72.73% ). Most of them had been in this business for 1-2 years 
(45.45% ). Their business hours starting from 04.01 – 10.00 pm, and this was also considered a peak 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
204 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

period accounted for 72.73%  and 81.82% , respectively.  Raw materials were mainly from middleman 
(45.45%). The customers were students (63.64%). Silk worms were best sellers (75.76%). 
Keywords: edible insect shop, seller behavior, best sellers 
 
บทนํา 

แมลงจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีชนิด และปริมาณท่ีสุดในโลก ซ่ึงแมลงมีท้ังแมลงท่ีมีประโยชน์ และเป็นโทษ สําหรับ
ประโยชน์ของแมลงท่ีมวลมนุษยชาติได้นํามาใช้เช่นการนํารังของดักแด้ไหมมาทอเพ่ือเป็นเครื่องนุ่งห่ม การนําแมลงช้างปีก
ใส หรือแตนเบียนไข่มาใช้ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช การนําแมลงในนํ้าเช่น stone files มาใช้ในการช้ีวัดคุณภาพนํ้า 
รวมถึงการนําแมลงชนิดต่าง ๆ เช่นตั๊กแตนหนวดสั้น ตัวหนอนของผีเสื้อไม้ไผ่ ดักแด้หนอนไหมมาเพ่ือการบริโภค ซ่ึงปัจจัย
เหล่าน้ีส่งผลดีต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการนําแมลงมาทําการบริโภค (วัชรวิทย์ รัศมี, 2560: 1-2) ท่ัวโลกมี
การบริโภคแมลงได้มากกว่า 500 ชนิด สําหรับประเทศไทยมีการบริโภคแมลงมากกว่า 50 ชนิด (ณัฏฐีวรรณ ปุ่มวัน และ
คณะ, ม.ป.ป.: 1-2) แมลงท่ีกินได้น้ันมีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมายเช่น โปรตีน พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ เป็น
ต้น (ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, 2555: 203-206) และมีการคาดการจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ว่าในปีคริสตศักราช 2030 ประชากรจะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 
9 พันล้านคน แต่จะมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนเช่นปัญหามลพิษทางดิน นํ้า และปัญหาสภาวะอากาศโลก จนทําให้การเพาะปลูกมี
ปัญหาจนทําให้มนุษยชาติอาจมีปัญหาขาดแคลนอาหารได้ ดังน้ันแมลงจึงถือว่าเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถนํามาแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ (อังคณา สุวรรณกูฏ, 2556: 1) เพราะแมลงมีคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างมาก รวมถึงมีเปป
ไทด์ต้านจุลชีพ (antimicrobial peptides) และมีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) อีกด้วย (Van Huis, 2020) สําหรับ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่ากลุ่มบริโภคแมลงกินได้เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพ
เป็นนักเรียนนักศึกษา (วัชรวิทย์ รัศมี และคณะ, 2553) 

ดังน้ันในการศึกษาเก่ียวกับแมลงกินได้จึงควรมีการศึกษา โดยเฉพาะในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรียังไม่พบว่ามี
รายงานเก่ียวกับจํานวนร้านค้าท่ีขายแมลงกินได้ ผู้วิจัยจึงสนใจดําเนินการสํารวจปริมาณร้านค้าท่ีขายแมลงกินได้ รวมถึง
สอบถามพฤติกรรมการตลาดของร้านค้าขายแมลงกินได้   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาปริมาณร้านค้าท่ีจําหน่ายแมลงกินได้ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกินได้ของร้านค้า 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ทําการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจจํานวนร้านค้าจําหน่ายแมลงกินได้จํานวน 11 ตําบลคือ ตลาด วัดใหม่ คลองนารายณ์ 
เกาะขวาง คมบาง ท่าช้าง จันทนิมิตร บางกะจะ แสลง หนองบัว และพลับพลา และทําการสุ่มอย่างง่าย (Random 
sampling) เพ่ือให้ทราบจํานวนร้านค้าจําหน่ายแมลงกินได้ ทําการบันทึกจํานวนร้านค้าจําหน่ายแมลงกินได้ท่ีพบในแต่ละ
ตําบล และทําการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้จําหน่ายแมลงกินซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ เป็นต้น ส่วนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามพฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกินได้ ได้แก่ชนิดของแมลงกินได้ท่ีจําหน่าย วันเวลาจัดจําหน่าย แหล่งรับวัตถุดิบ 
กลุ่มลูกค้า แมลงกินได้ท่ีจําหน่ายดีท่ีสุด ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ เป็นต้น 
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ผลการวิจัย 
1.การสํารวจจํานวนร้านค้าจําหน่ายแมลงกินได้ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ทําการสํารวจร้านค้าจําหน่ายแมลงกินได้ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยทําเก็บข้อมูลจาก 11 ตําบลคือ 
ตลาด วัดใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่าช้าง จันทนิมิตร บางกะจะ แสลง หนองบัว และพลับพลา โดยมีผล
สํารวจดังน้ี ตําบลท่าช้าง พบร้านจําหน่ายแมลงกินได้มากท่ีสุดจํานวน 3 ร้าน รองลงมาคือตําบลจันทนิมิต วัดใหม่ แสลง 
ตลาด พลับพลา และหนอนงบัว พบร้านจําหน่ายแมลงกินได้จํานวน  2, 2, 1, 1, 1 และ 1 ร้าน ตามลําดับ สําหรับตําบล
เกาะขวาง คมบาง คลองนารายณ์ และบางกะจะ ไม่พบร้านจําหน่ายแมลงกินได้ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนร้านจําหน่ายแมลงกินได้ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ตําบล ร้านจําหน่ายแมลงกนิได้ 
จํานวน (ร้าน) เปอร์เซ็นต์ 

เกาะขวาง 0 0 
คมบาง 0 0 
คลองนารายณ์ 0 0 
จันทนิมิต 2 18.18 
ตลาด 1 9.09 
ท่าช้าง 3 27.27 
บางกะจะ 0 0 
พลับพลา 1 9.09 
วัดใหม่ 2 18.18 
แสลง 1 9.09 
หนองบัว  1 9.09 
รวม 11 100 

 
2. พฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกินได้ของร้านค้าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

จากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้จําหน่ายแมลงกินได้ พบว่าเป็นเพศชายจํานวน 4 คน คิดเป็น 36.36 
เปอร์เซ็นต์ เพศหญิงจํานวน 7 คิด คิดเป็น 63.64 เปอร์เซ็นต์ สําหรับช่วงอายุของผู้จําหน่ายแมลงกินได้พบว่าอายุระหว่าง 
31-40 ปี มีจํานวน 2 คน คิดเป็น 18.18 เปอร์เซ็นต์ อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจํานวน 8 คน คิดเป็น 72.73 เปอร์เซ็นต์ อายุ
ระหว่าง 51-60 ปี มีจํานวน 1 คน คิดเป็น 9.09 เปอร์เซ็นต์ สําหรับสถานะภาพบว่าผู้จําหน่ายแมลงกินได้โสดจํานวน 2 คน 
คิดเป็น 18.18 เปอร์เซ็นต์ มีสถานะภาพแต่งงาน 7 คน คิดเป็น 63.64 เปอร์เซ็นต์ มีสถานะภาพหย่าร้างจํานวน 2 คน คิด
เป็น 18.18 เปอร์เซ็นต์ สําหรับระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพพบว่าประกอบอาชีพน้ีน้อยกว่า 1 ปี มีจํานวน 1 คน คิดเป็น 
9.09 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพน้ีระหว่าง 1-2 ปี มีจํานวน 5 คน คิดเป็น 45.45 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพน้ีระหว่าง 3-4 
ปี มีจํานวน 3 คน คิดเป็น 27.27 เปอร์เซ็นต์ และประกอบอาชีพน้ีมากกว่า 5 ปี มีจํานวน 2 คน คิดเป็น 18.18 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 

เพศ    
 ชาย 4 36.36 
 หญิง 7 63.64 
อายุ    
 น้อยกว่า 30 ปี 0 0 
 31-40 ปี 2 18.18 
 41-50 ปี 8 72.73 
 51-60 ปี 1 9.09 
 มากกว่า 61 ปี 0 0 
สถานะภาพ   
 โสด 2 18.18 
 แต่งงาน 7 63.64 
 หย่าร้าง 2 18.18 
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพ   
 น้อยกว่า 1 ปี 1 9.09 
 1-2 ปี 5 45.45 
 3-4 ปี 3 27.27 
 มากกว่า 5 ปี 2 18.18 

ส่วนพฤติกรรมของการจําหน่ายแมลงกินได้ พบว่า ช่วงเวลาท่ีจําหน่ายระหว่าง 16.01-22.00 น. มีจํานวน 8 ร้าน 
คิดเป็น 72.73 เปอร์เซ็นต์ และจําหน่ายตลอดท้ังวันมีจํานวน 3 ร้าน คิดเป็น 27.27 เปอร์เซ็นต์ สําหรับช่วงเวลาขายดีพบว่า 
ช่วงเวลา 12.01-16.00 น. มีจํานวน 2 ร้าน คิดเป็น 18.18 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลา 16.01-22.00 น. มีจํานวน 9 ร้าน คิดเป็น 
81.82 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแหล่งวัตถุดิบพบว่าผู้ขายนํามาจากพ่อค้าคนกลางมีจํานวน 5 ร้าน คิดเป็น 45.45 เปอร์เซ็นต์ นํามา
จากแหล่งผลิตมีจํานวน 4 ร้าน คิดเป็น 36.36 เปอร์เซ็นต์ และนํามาจากแหล่งอ่ืน ๆ มีจํานวน 2 ร้าน คิดเป็น 18.18 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีในส่วนของกลุ่มลูกค้า พบว่าเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 7 ร้าน คิดเป็น 63.64 เปอร์เซ็นต์  เป็น
ผู้ใหญ่มีจํานวน 3 ร้าน คิดเป็น 27.27 เปอร์เซ็นต์ และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีจํานวน 1 ร้าน คิดเป็น 9.09 เปอร์เซ็นต์ สําหรับ
ชนิดของแมลงกินได้ท่ีจําหน่ายพบว่า หนอนไหน จ้ิงหรีดทองแดงลาย และหนอนไม้ไผ่ มีขายทุกร้าน คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือจ้ิงหรีดทองแดง ตั๊กแตนปาทังก้า ตั๊กแตนโม จ้ิงหรีดทองดํา แมลงอีนูน แมลงดานา แมลงตับเต่า จ้ิง
โกร่ง แมลงกระชอน และจักจ่ัน พบเท่ากับ 90.91, 81.81, 81.81, 45.45, 45.45, 27.27, 9.09, 9.09, 9.09 และ 9.09 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ นอกจากน้ีในแต่ละร้านยังพบแมลงชนิดอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 3, ภาพท่ี 1) สําหรับแมลงกินได้ท่ีขายดีพบว่า
หนอนไหมขายดีท่ีสุดคิดเป็น 75.76 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือจ้ิงหรีดทองแดงลาย และหนอนไม้ไผ่มีค่าเท่ากับ 63.64 และ 
60.61% ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกินได้  
พฤติกรรมการจําหน่ายแมลงกนิได้ จํานวน (ร้าน) เปอร์เซ็นต์ 

ช่วงเวลาท่ีจําหน่าย   
 08.00-12.00 น. 0 0 
 12.01-16.00 น. 0 0 
 16.01-22.00 น. 8 72.73 
 ตลอดท้ังวัน 3 27.27 
ช่วงเวลาขายดี   
 08.00-12.00 น. 0 0 
 12.01-16.00 น. 2 18.18 
 16.01-22.00 น. 9 81.82 
 ตลอดท้ังวัน 0 0 
แหล่งวัตถุดิบ   
 พ่อค้าคนกลาง 5 45.45 
 แหล่งผลิต 4 36.36 
 อ่ืน ๆ 2 18.18 
กลุ่มลูกค้า   
 นักเรียน/นักศึกษา 7 63.64 
 ผู้ใหญ่ 3 27.27 
 ผู้สูงอายุ 1 9.09 
ชนิดของแมลงกินได้ท่ีจําหน่ายในแต่ละร้าน   
 หนอนไหม 11 100 
 จ้ิงหรีดทองแดงลาย 11 100 
 หนอนไม้ไผ่ 11 100 
 จ้ิงหรีดทองแดง 10 90.91 
 ตั๊กแตนปาทังก้า 9 81.81 
 ตั๊กแตนโม 9 81.81 
 จ้ิงหรีดทองดํา 5 45.45 
 แมลงอีนูน 5 45.45 
 แมลงดานา 3 27.27 
 แมลงตับเต่า 1 9.09 
 จ้ิงโกร่ง 1 9.09 
 แมลงกระชอน 1 9.09 
 จักจ่ัน 1 9.09 
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ภาพท่ี 1 แมลงกินได้ท่ีจําหน่ายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ก) หนอนไหม ข) จ้ิงหรีดทองแดงลาย ค) หนอนไม้ไผ่          
 ฆ) จ้ิงหรีดทองแดง ง) ตั๊กแตนปาทังก้า จ) ตั๊กแตนโม ฉ) จ้ิงหรีดทองดํา ช) แมลงอีนูน ซ) แมลงดานา ฌ) แมลง
 ตับเต่า ญ) จ้ิงโกร่ง ฎ) แมลงกระชอน ฏ) จักจ่ัน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการสํารวจปริมาณร้านแมลงกินได้จากทุกตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบร้านจําหน่ายแมลงกิน

ได้จํานวน 11 ร้าน โดยพบมากท่ีสุดในเขตตําบลท่าช้าง ซ่ึงอาจเกิดจากความต้องการบริโภคของประชาชนเป็นจํานวนมาก
จึงทําให้มีปริมาณร้านท่ีมากกว่าตําบลอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ม.ป.ป.) ท่ีแสดงข้อมูล
จํานวนประชากรของตําบลท่าช้างสูงกว่าตําบลอ่ืน ๆ จึงส่งผลทําให้มีร้านจําหน่ายแมลงกินได้สูงกว่าตําบลอ่ืน ๆ ส่วนข้อมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับผู้จําหน่ายแมลงกินได้ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานะภาพแต่งงาน และประกอบ
อาชีพมาประมาณ 1-2 ปี  ส่วนพฤติกรรมของการจําหน่ายแมลงกินได้ ในส่วนของช่วงเวลาในการเปิดร้าน และช่วงเวลา
ขายดีส่วนมากอยู่ระหว่าง 16.01-22.00 น.  ซ่ึงอาจเกิดจากเป็นช่วงเวลาของการเลิกงาน และเลือกซ้ือของทานในมื้อเย็น 
จึงทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวขายดี และเหมาะสําหรับการเปิดร้าน ส่วนวัตถุดิบส่วนมากนํามาจากพ่อค้าคนกลาง อาจเกิดหลาย 
ๆ ปัจจัย เช่น การเลี้ยงแมลงกินได้ในแต่ละชนิด ต้องใช้เวลา และความเอาใจใส่มาก ส่งผลทําให้การซ้ือมาจากพ่อค้าคน
กลาง แล้วนํามาขายต่อจึงง่ายกว่าการเพาะเลี้ยง หรือจับมา หรือปัจจัยของต้นทุนในการสร้างโรงเรือน เช่นการเลี้ยงแมลง
ดา ซ่ึงมีวงจรชีวิตท่ีต้องอยู่ในนํ้า จึงทําให้ต้องสร้างโรงเรือน ท่ีแตกต่างจากจ้ิงหรีด หรือผีเสื้อหนอนไหม เป็นต้น สําหรับ
แมลงกินได้ท่ีพบว่ามีจําหน่ายทุกร้านท่ีสํารวจพบคือ หนอนไหน จ้ิงหรีดทองแดงลาย และหนอนไม้ไผ่ อาจเกิดจากแมลงกิน
ได้ท้ังสามชนิดผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีนิยมบริโภค จึงทําให้ผู้จําหน่ายนํามาบริการแก่ผู้บริโภค สําหรับ
แมลงกินได้ท่ีขายดีท่ีสุดคือหนอนไหมซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรวิทย์ และคณะ (2563) ท่ีทําการสํารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคแมลงกินได้ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าประชาชนนิยมบริโภคหนอนไหมสูงท่ีสุด รองลงมาคือจ้ิงหรีด
ทองแดงลาย หนอนไม้ไผ่ จ้ิงหรีดทองแดง ตั๊กแตนปาทังก้า เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นรสชาติท่ีมัน และอร่อยจึงทําให้เป็นท่ีนิยม
ของผู้บริโภค  
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การสํารวจและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

A Survey and Utilization of Medicinal Plants according to Local Wisdom in 
the Resources Protection Area of Rambhai Barni Rajabhat University in 

Chanthaburi Province 
ศศิธร พุทธรักษ์, สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร, สุภา คลังกระโทก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 
การสํารวจและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีปก
ปักทรัพยากรรวมระยะทาง 582.25 เมตร พืชสมุนไพรท่ีพบสามารถจําแนกออกได้เป็น 28 วงศ์ 41 สกุล 42 ชนิด และไม่
สามารถระบุชนิดได้ 2 ตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาของจังหวัดจันทบุรี พบว่า
การเลือกสมุนไพรมาใช้รักษาโรคจะเลือกตามรสของสมุนไพร โดยพืชสมุนไพรส่วนใหญ่มักใช้แก้ไข้ (19%) เน่ืองจากมีรสขม 
รองลงมาช่วยแก้อาการปวดเมื่อย บํารุงกําลัง (13%) เน่ืองจากมีรสเมาเบ่ือ ส่วนสมุนไพรรสจืดมักใช้ขับปัสสาวะและรสฝาด
ใช้สมานแผล (4 %) การนําสมุนไพรมาใช้รักษาโรคมักใช้วิธีการต้มดื่ม (61%) การประคบและการอบ (14%) และการฝนทา 
พอก และอาบ (2%) ส่วนประกอบพืชสมุนไพรท่ีใช้ในการเตรียมยามากท่ีสุดคือ ราก (26%) ลําต้น (18%) และส่วนของพืช
สมุนไพรท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือ ดอก (6%) ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการเลือกสมุนไพรมาใช้ดูแลตนเอง ปลูกฝังให้คนได้
เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถ่ินของพืชสมุนไพร นําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
คําสําคัญ: การสํารวจ, พืชสมุนไพร, การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 

Abstract 
A survey and utilization of medicinal plants according to the local wisdom in the Resources Protection 

Area of Rambhai Barni Rajabhat University was conducted from August 2017 to March 2018. The herbs were 
collected on both sides along the natural trail of 582. 52 meters in the resources protection area of the 
university. They were classified into 28 families, 41 genus, 42 species ; however, there were two samples that 
could not be identified. Interviews with the local people in Chantaburi who had used these herbs for medical 
treatments revealed that the selection of herbs to treat the diseases was done according to the tastes of the 
herbs. Most medicinal plants were used to treat fever (19%) due to their bitter taste. The second most usage of 
medicinal plants was to relieve muscle pain and fatigues. These plants contained nauseating taste (13% ). The 
herbs with bland taste were often used as diuretic and ones were used to heal wounds (4%). The herbs used 
to treat the disease were usually boiled and drunk (61% ). Some were used in compression and steaming 
treatments (14% ). While some were used to rub, plaster, or bathing (2% ). The most frequently used parts of 
the plants were roots (26%), stems (18%) and flowers (6%). This information was useful for self-care purpose, 
and it also triggered general people to value local wisdom on medicinal plants, and led to the conservation 
and sustainable utilization of the plants. 
Keywords: Survey, Medicinal Plants, Sustainable Use, Local Wisdom 
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บทนํา 
   พืชสมุนไพรมีความหลากหลายไปตามสภาพทางนิเวศวิทยาของแต่ละท้องถ่ิน การนําพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
ในการรักษาโรค และการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ จึงมีความหลากหลายแตกต่างกันไปด้วย ความหลากหลายของพืชสมุนไพร 
และความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้สมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับมนุษย์ท่ี
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันมาเป็นเวลายาวนาน แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างยั่งยืน แต่ในปัจจุบันป่าซ่ึง
เป็นแหล่งของสมุนไพรตามธรรมชาติได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้พืชสมุนไพรลดลง และบางชนิดอาจสูญพันธ์ุไปก่อนท่ีจะมี
การศึกษา ขณะเดียวกันการจากไปของบรรพบุรุษกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เน่ืองมาจากถูกทอดท้ิงและไม่เห็นความสําคัญจาก
คนรุ่นหลัง 

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีความหลากหลายของพืชสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้สมุนไพรรักษาโรค
ต่าง ๆ มานาน แต่การบุกรุกและการทําลายป่าธรรมชาติ อีกท้ังการจากไปของบรรพบุรุษผู้มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทําให้พืช
สมุนไพร และวิธีการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ มีน้อยลงทุกที และอาจหายไปในช่วงเวลาไม่นาน ถ้าหากไม่ได้รับ
การศึกษา วิจัย เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีมหาวิทยาลัยเห็น
ความสําคัญ และรักษาไว้ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงประชาชนใน
ภูมิภาคตะวันออกได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยา โดยมหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าฯ ถวายพ้ืนท่ีป่า 
50 ไร่ เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตั้งแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2540 มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบงานของโครงการฯ ท้ังการเรียนรู้ทรัพยากร 
การใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสํานึก มีการปรับเส้นทางสําหรับการเดินศึกษาธรรมชาติ โดยมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมและใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,500 คนต่อปี แต่ยังขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรท้ังทาง
ชีวภาพ กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลท่ีสําคัญในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านอ่ืน
ต่อไป 

สภาพป่าของพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร จัดเป็นประเภทป่าดิบช้ืน เน่ืองจากมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลอยู่ในช่วง   
20-25 เมตร มีปริมาณนํ้าฝนค่อนข้างมากประมาณ 2,900 มิลลิเมตรต่อปี ดินเป็นดินร่วนผสมดินเหนียว และมีบางบริเวณมี
ลักษณะเป็นป่าพรุ เน่ืองจากมีนํ้าขังตลอดท้ังปี และมีการทับถมของซากอินทรีย์ค่อนข้างหนามากกว่า 30 เซนติเมตร 
ลักษณะท่ัวไปภายในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรมีสภาพเป็นแอ่งลุ่ม มีเนินล้อมอยู่โดยรอบ ทําให้ป่ามีความชุ่มช้ืนสูง ส่งผลให้มี
ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมาก พบพืชพรรณท่ีให้คุณค่าด้านสมุนไพรมากมาย ท้ังไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และไม้
เถาเลื้อย ได้แก่ กําจัด ขันทองพยาบาท เปล้าใหญ่ ปลาไหลเผือก นํ้าข้าว นมควาย และสีฟันคนทา เป็นต้น  

งานศึกษาความหลากหลายพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินในประเทศไทยมีค่อนข้างมาก โดยเป็นการศึกษา
ร่วมกับชุมชนในท้องถ่ิน เช่น การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนบ้านดงบัง 
จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางยาของพืชสมุนไพรว่านิยมใช้ใบมากท่ีสุด และส่วนใหญ่ใช้วิธีการต้ม 
(สุนทรี จีนธรรมและคณะ, 2558: 1-8) ในจังหวัดจันทบุรีก็เช่นเดียวกัน มีการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ
จํานวนมาก ได้แก่ การศึกษาภูมิปัญญาของการใช้สมุนไพรป่าชายเลนและป่าชายหาด จังหวัดจันทบุรี โดย จินตนา ตั้งจิตต์
สุนทร และปองพล ทนุผล (2553: 1-5) ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างพืชท่ีเป็นพืชพ้ืนเมืองในป่าชายเลนและป่าชายหาดท่ี
หมอพ้ืนเมืองใช้เป็นยารักษาโรคมีจํานวน 64 ชนิด จาก 40 วงศ์ โดยจําแนกพืชตัวอย่างตามสรรพคุณอ้างอิงจากภูมิปัญญา
พบสรรพคุณของพืชท่ีมีการใช้รักษาอาการเจ็บป่วยดังน้ี พืชท่ีรักษาอาการไข้ พบ 11 ชนิด รักษาฝี 7 ชนิด แก้พิษร้อน 5 
ชนิด เป็นต้น และผลการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรแต่ละชนิด พบว่ามีสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีฤทธ์ิทางเภสัช
วิทยาสนับสนุนภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของแพทย์พ้ืนบ้าน เช่น ต้นโพทะเล (Thespesia populnea) แพทย์พ้ืนบ้าน
นํามาใช้เป็นยาสมานแผล ฆ่าเช้ือในแผล 
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ท้ังน้ีเช่นเดียวกันจึงควรมีการสํารวจ พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้เบ้ืองต้นสําหรับการให้ข้อมูลพืชสมุนไพรกับการนําไปใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
จังหวัดจันทบุรี จะช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านสมุนไพรกับภมูิปัญญาให้กับผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี 
อีกท้ังผลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถประยุกต์เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้เพ่ืออนุชนรุ่น
หลังต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมลู พืชสมุนไพรกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัด
จันทบุรี ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

3. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้
พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี เป็นต้นแบบ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเน้นเก็บข้อมูลด้วยการสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือ
มุ่งเน้นศึกษาชนิดของพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรจากแพทย์แผนไทย หรือหมอสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มเก็บข้อมูล สํารวจ และ
สัมภาษณ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยกําหนดเส้นทางสํารวจตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

การกําหนดเส้นทางศึกษาพืชสมุนไพร ภายในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 บริเวณ คือ บริเวณป่าพรุ ระยะทาง 122.25 เมตร และบริเวณป่าดิบช้ืน ระยะทาง 460 เมตร 
รวมระยะทาง 582.25 เมตร ภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 เส้นทางสํารวจพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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 การสํารวจพืชสมุนไพร เริ่มช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 จะเดินสํารวจพร้อมกับผู้มีประสบการณ์
การใช้พืชสมุนไพรในการรักษา จํานวน 3 คน โดยคัดเลือกจากผู้ท่ีมีประสบการณ์การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค มากกว่า 10 
ปี และปัจจุบันยังประกอบอาชีพน้ีอยู่ พร้อมติดรหัสประจําต้นและบันทึกพิกัดของต้นไม้ด้วย GPS โดยสํารวจพืชสมุนไพร
ตลอดแนวความยาวของเส้นทางท้ังสองบริเวณ และกําหนดความกว้างของเส้นทางท่ีศึกษา ซ้ายและขวา ของแนวเส้นทาง
ด้านละ 5 เมตร และเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร บันทึกภาพ ติดแผ่นป้ายช่ือพืชสมุนไพร และสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปของผู้มี
ประสบการณ์ด้านสมุนไพร ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร พร้อมท้ังบันทึกภาพพืชสมุนไพรและนําตัวอย่างพืช
สมุนไพรท่ีเก็บจากภาคสนามมาอัดแห้ง เพ่ือใช้อ้างอิง และบันทึกข้อมูลสัณฐานวิทยาของพืชตามแบบศึกษาพรรณไม้สวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน (เอกสาร ก.7-003) โดยบันทึกตามหัวข้อดังต่อไปน้ี ลักษณะวิสัยของพืช ถ่ินท่ีอาศัยของพืช 
ลักษณะของลําต้น ลักษณะของเปลือก ลักษณะของนํ้ายาง ลักษณะใบของพืช ลักษณะดอก และลักษณะของผล 
 เก็บข้อมูลทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ และปรมิาณนํ้าฝนของ เดือนสิงหาคม 2560 – เดือนกรกฎาคม 
2561 ได้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดจันทบุร ี
 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีมีประสบการณ์การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค มากกว่า 10 ปี จํานวน 3 คน พร้อมท้ัง
บันทึกข้อมูล ภาพ และเสียงจากการสัมภาษณ์ โดยมีแนวคําถาม 3 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 เพ่ือศึกษาชนิดพืช
สมุนไพรท่ีมีในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร ประกอบด้วยคําถามเก่ียวกับ ช่ือ ประเภท แหล่งท่ีพบ แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 เพ่ือ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ประกอบด้วย ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ และการนําไปใช้ประโยชน์ของ
แพทย์แผนไทย หรือหมอสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัดจันทบุรี แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 3 เพ่ือจัดทําตํารายาพ้ืนบ้านจากพืชสมุนไพร 
ประกอบด้วย ช่ือยา ส่วนประกอบ วิธีทํา และวิธีการใช้ สรรพคุณ ข้อจํากัดในการใช้ 
 ตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชโดยอ้างอิงจากหนังสือช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ (2557) และตรวจสอบ
โดยเปรียบเทียบพรรณไม้กับตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้งชนิดเดียวกันท่ีเก็บไว้กรมป่าไม้หรือพิพิธภัณฑ์กรุงเทพ (BK) กรม
วิชาการเกษตรและหอพรรณไม้ (BKF) กรมป่าไม้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีพรรณนา
ข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ความถ่ี และร้อยละ เพ่ือหาความมากน้อยของประเภท ส่วนของพืชสมุนไพรท่ีนํามาใช้
ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรด้านต่าง ๆ กลุ่มอาการหรือโรคท่ีใช้สมุนไพรรักษา 
 
ผลการวิจัย 

พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรพรรณี จังหวัดจันทบุรี มีเน้ือท่ีท้ังหมด 50 ไร่ เป็นป่าธรรมชาติท่ี
มีลักษณะท่ัวไปเป็นป่าไม่ผลัดใบ ประเภทป่าดิบช้ืนสลับกับป่าดิบแล้ง ตั้งอยู่ท่ี ละติจูด 12°39′N ลองติจูด 102°6′E ท่ี
ระดับความสูงเหนือนํ้าทะเล 50 เมตร ลักษณะพ้ืนท่ีไม่สม่ําเสมอ บางบริเวณเป็นท่ีเนิน บางบริเวณเป็นแอ่งลุ่ม ปริมาณแสง
ท่ีส่องถึงพ้ืนภายในพ้ืนท่ีมีค่าอยู่ในช่วง 200 – 6,000 ลักซ์ ซ่ึงมีค่าค่อนข้างต่ํา เน่ืองจากมีไม้ใหญ่และไม้เถาเลื้อยปกคลุม
ค่อนข้างมาก ทําให้สภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างมีความช้ืนสูง ส่วนบางบริเวณมีสภาพนํ้าขัง และมีการทับถมของอินทรียวัตถุเป็นช้ัน
ตะกอนดินท่ีค่อนข้างหนามากกว่า 50 เซนติเมตร โดยลักษณะของนํ้าด้านบนผิวดินมีสีคล้ายสนิม ซ่ึงเป็นลักษณะเด่นของป่า
พรุท่ัวไป (นิวัติ เรืองพานิช, 2556) และผิวดินมี pH เป็นกรดอ่อน มีค่าประมาณ 6 - 6.8 

การสํารวจได้ทําในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 เส้นทางสํารวจมี 2 บริเวณ คือบริเวณป่าพรุ มี
ระยะทางท่ีสํารวจยาว 122.57 เมตร อีกเส้นทางอยู่บริเวณป่าดิบช้ืนท่ัวไป มีระยะทางสํารวจยาว 460 เมตร รวมเป็น
ระยะทางท้ังหมด 582.57 เมตร ส่วนสภาพอากาศท่ีได้บันทึกในช่วงเวลาสํารวจ มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยประมาณ 27.53 
องศาเซลเซียส และมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ประมาณ 173.03 มิลลิเมตรต่อเดือน 

การสํารวจพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรผลการวิจัยพบพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 28 วงศ์ 41 สกุล 42 ชนิด และยังไม่สามารถจัดจําแนกได้ 2 ชนิด วงศ์ท่ีพบจํานวนชนิด      
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มากท่ีสุด คือ Arecaceae วงศ์ท่ีพบจํานวนชนิดรองลงมาคือ Araceae Euphorbiaceae Annonaceae Apocynaceae 
Clusiaceae Lauraceae Phyllanthaceae และ Rutaceae ส่วนอีก 19 วงศ์พบวงศ์ละ 1 ชนิด (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 ชนิดของพืชสมุนไพรท่ีพบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาตใินพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

วงศ์ (Family) สกุล (Genus) ชื่อวิทยาศาสตร ์
(Scientific name) 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(Local name) 

Annonaceae Mitrephora 
Uvaria 

Mitrephora vandieflora 
Uvaria cordata 

กล้วยอีเห็น 
นมช้าง 

Apocynaceae Alstonia 
Tabemaemontana 

Alstonia scholaris 
Tabemaemontana pauciflora 

พญาสัตบรรณ 
พริกป่า 

Araceae Aglaonema 
Homalomena 
Alocasia 

Aglaonema simplex 
Homalomena rostrata 
Alocasia longiloba 

ขันหมากเศรษฐี 
เต่าเกียด 
พญาจงอาง 

Arecaceae Caryota  
Calamus 
Licuala 
Pinanga 
Salacca 

Caryota mitis Lour 
Calamus siamemsis 
Licuala paludesa 
Pinanga patula 
Salacca willichiana 

เต่าร้าง 
หวายขม 
กะพ้อ 
หมากร้อย 
ระกํา 

Celastraceae Salacia Salacia macrophylla กระดอหด 
Clusiaceae Garcinia Garcinia speciosa 

Garcinia cowa 
พะวา 
ชะมวง 

Connaraceae Cnestis Cnestis palala หมาตายกระพากราก 
Ebenaceae Diospyros Diospyros confertiflora ลําบิด 
Euphorbiaceae 
 

Macaranga 
Suregada 
Croton 

Macaranga gigantean 
Suregada multiflora 
Croton oblongifolius 

หูช้าง 
ขันทองพยาบาท 
เปล้าใหญ่ 

Flagellariaceae Flagellaria Flagellaria indica หวายลิง 
Haemodoraceae Xyphidium Xyphidium caeruluem พัดนางชี 
Lauraceae Cinnamomum 

Litsea 
Cinnamomum iners 
Litsea umbellata var umbellata 

อบเชยไทย 
สลด 

Lecythidaceae Barringtonia Barringtonia angusta จิกนมยาน 
Malvaceae Microcos Microcos tomentosa ไม้ลาย 
Marantaceae Donax Donax camniformis คลุ้ม 
Moraceae Ficus Ficus racemosa มะเด่ือชุมพร 
Myristicaceae Horsfieldia Horsfieldia irya กรวยนํ้า 
Myrtaceae Syzygium Syzygium albiflorum หว้านา 
Ochnaceae Gomphia Gomphia serrata ช้างโน้ม 
Opiliaceae Champerria Champerria manillana ผักหวานป่า 
Phyllanthaceae Breynia 

Bridelia 
Breynia glauca 
Bridelia tomentosa 

ระงับพิษ 
มะแก 

Poaceae Dendrocalamus Dendrocalamus latiflorus ไผ่ตง 
Primulaceae Ardisia Ardisia colorata ตับปลา 
Rutaceae Melicope 

Glycosmis 
Melicope lunu-ankenda 
Glycosmis pentaphylla  

สามง่าม 
นํ้าข้าว 
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เมื่อพิจารณาลักษณะวิสัยของพืชสมุนไพร (ภาพท่ี 3) พบว่าลักษณะของพืชท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ ไม้พุ่ม (37%) ไม้

ต้น (27%) พืชล้มลุก (12%) ไม้เถา (11%) ปาล์ม (11%) อ่ืน ๆ (2%) 
 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะวิสัยของพืชสมนุไพร 

การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถ่ินจันทบุรี จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้มี
ประสบการณ์ด้านการใช้พืชสมุนไพรท้ัง 3 ท่าน พบว่าอาการหรือโรคท่ีมีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการรักษามาก
ท่ีสุด ได้แก่ แก้ไข้ (19%) แก้ปวดเมื่อย (13%) รักษาฝี (11%) ตามลําดับ (ภาพท่ี 4) 
 

 
ภาพท่ี 4  การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถ่ินจันทบุรี 
 

ส่วนของพืชท่ีใช้ประโยชน์ทางสมุนไพร จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ด้านการใช้พืช
สมุนไพรท้ัง 3 ท่าน พบว่ามีการใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพ่ือใช้ประโยชน์ในการรักษา ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ราก ลําต้น 
ใบ ผล ดอก อ่ืน ๆ ส่วนท่ีใช้ประโยชน์มากท่ีสุด ได้แก่ ราก (26%) (ภาพท่ี 5) 
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ภาพท่ี 5 ส่วนของพืชท่ีใช้ประโยชน์ทางสมุนไพร 
 

วิธีการเตรียมยาจากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณจ์ากผู้มปีระสบการณ์ดา้นการใช้พืชสมุนไพรท้ัง 3 ท่าน พบว่า 
วิธีการเตรียมยาสมุนไพร มีรูปแบบการเตรียม ดังน้ี การต้ม (61%) ประคบ/อบ (14%) พ่น (7%) กิน ฝน (3%) ฝนพอก 
อาบ (2%) ตามลําดับ (ภาพท่ี 6) 
 
 

 

ภาพท่ี 6  วิธีการเตรยีมยา 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การสํารวจพืชสมุนไพร บริเวณพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํารวจชนิดพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของจังหวัดจันทบุรี โดยทําการสํารวจ
และรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตามเส้นทางหลักท่ีใช้
ศึกษาธรรมชาติของพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความยาวของระยะทาง 582.25 เมตร และสัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
จากผู้มีประสบการณ์ด้านการใช้พืชสมุนไพรจํานวน 3 ท่าน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาร้อยละ
และค่าเฉลี่ยของการใช้พืชสมุนไพรท่ีพบท้ังหมด 
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จากผลการสํารวจพบพืชสมุนไพรท้ังหมด 44 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นพืชท่ีสามารถระบุท้ังสกุลและชนิดได้ 42 ชนิด 
และพืชท่ีไม่สามารถระบุท้ังสกุลและชนิดได้ 2 ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็นพืชท่ีมีการใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาโรคจํานวน 
28 วงศ์ 41 สกุล 42 ชนิด 

การสํารวจพบว่าพืชสมุนไพรในบริเวณเส้นทางป่าพรุ และเส้นทางป่าดิบช้ืน มีความคล้ายคลึงกัน ยกเว้นบริเวณท่ี
นํ้าท่วมถึงในป่าพรุจะพบพืชกลุ่มท่ีชอบนํ้า ได้แก่ พญาจงอาง เต่าเกียด กระพ้อ เต่าร้าง หวายลิง จิกนมยาน หมากร้อย 

หวายขม หว้านา กรวยนํ้า และระกํา เป็นต้น โดยพืชเหล่าน้ีมีการปรับตัวให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในบริเวณท่ีช้ืนแฉะ ดิน
ค่อนข้างอ่อน เช่น การสร้างรากพิเศษในการช่วยหายใจ หรือมีพูพอนในการคํ้ายันลําต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชรินทร์ สมาธิ (2531) ได้ทําการศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาของสังคมพืชป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส และพรรณไม้ท่ีพบในป่าพรุ 
ได้แก่ กระตังใบเขา หวายลิง กระพ้อ หมากต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับพืชสมุนไพรบริเวณป่าพรุในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา รัตนวิระกุล (2550) ท่ีได้ทําการศึกษา
พรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส โดยพ้ืนท่ีศึกษาเป็นท่ีราบลุ่ม พรรณ
ไม้ท่ีพบได้แก่ จิกนมยาน มะเดื่อ กระตังใบ หวายขม ขันทองพยาบาท ตีนนก มะหวด พลับพลาหรือไม้ลาย เป็นต้น ซ่ึงเป็น
พรรณไม้ท่ีใกล้เคียงกับงานวิจัยในครั้งน้ี 

ส่วนพืชท่ีไม่สามารถระบุวงศ์ สกุล และชนิด จากการวิจัยครั้งน้ี มี 2 ตัวอย่าง คือ ตีนนก ซ่ึงมีลักษณะคล้ายพืชใน
วงศ์ Combretaceae ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้เถา หูใบขนาดเล็ก ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม 
เวียนสลับ หรือวนรอบข้อ (ก่องกานดา ชยามฤต, 2541) ซ่ึงพบว่าตีนนกมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับต้นสกุณี (Terminalia 
calamansanay (Blanco) Rolfe) แต่ยังไม่สามารถจัดจําแนกได้เน่ืองจากยังไม่พบตัวอย่างต้นแบบจากหอพรรณไม้ 
เช่นเดียวกันกับชะลูดหนู 

การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดจันทบุรีจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์การใช้
พืชสมุนไพรของจังหวัดจันทบุรีจํานวน 3 คน พบว่าการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในการรักษาโรค โรคท่ีใช้พืชสมุนไพร
รักษามากท่ีสุด ได้แก่ แก้ไข้ (19%) แก้เมื่อย (13%) และ โรคท่ีใช้พืชสมุนไพรรักษาน้อยท่ีสุด ได้แก่ สมานแผลและขับ
ปัสสาวะ (4%)  เมื่อพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของพืชท่ีใช้ประโยชน์ พบว่า ส่วนของพืชท่ีใช้ในการรักษาได้แก่ ราก (26%) ลําต้น 
(18%) ใบ (19%) ผล (10%) ดอก (10%) อ่ืน ๆ ส่วนท่ีใช้ประโยชน์มากท่ีสุด ได้แก่ ราก (26%) และ วิธีการเตรียมยา
สมุนไพร พบว่ามีวิธีการเตรียม ได้แก่ การต้ม (61%) ประคบ/อบ (14%) พ่น (7%) กิน ฝน (3%) ฝนพอก อาบ (2%) ซ่ึงวิธี
ท่ีนิยมใช้ คือ การต้ม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยอรทัย เนียมสุวรรณ (2555) เรื่องการสํารวจพืชสมุนไพรท่ีใช้บํารุงกําลัง จาก
ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี พบว่าส่วนของพืชท่ีใช้ในการรักษามากท่ีสุดคือ ราก (45%) และพบว่า
วิธีการเตรียมยาท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การต้ม เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในท้องถ่ินต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถนําข้อมูลท่ีศึกษาไปประยกุต์ใช้ในการเรียน การสอนและใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน การสํารวจชนิดของพืชสมุนไพร ของพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จังหวัดจันทบุรี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี ควรเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ี ๆ เข้าถึงได้ยากลําบาก 
เพ่ือท่ีจะได้ทราบรายละเอียดมากข้ึนเก่ียวกับพืชสมนุไพรของพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพืชสมุนไพร พบพรรณพืชท่ีไม่มีการใช้ประโยชน์ทางยา หรือมีข้อมูลเหล่าน้ีมีน้อยมาก จึงควรมี
การศึกษาพืชสมุนไพรเหล่าน้ีเพ่ิมเติมและควรมีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตรใ์นการสกัดสารสําคัญของพืชสมุนไพรเพ่ิมเติม เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการรักษาความเจ็บป่วย ส่วนพืชท่ีไม่สามารถระบุท้ังสกุลและชนิดได้ 2 ตัวอย่าง อาจต้องรอให้พืช
ออกดอกเพ่ือใช้ในการจัดจําแนกอย่างถูกต้องต่อไป 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
219 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
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ตามรอยไม้ตะเคียนสู่การอนุรักษ์อย่างย่ังยืนในจังหวัดจันทบุรี 
A Trail of the Iron Wood (Hopea spp.) to Its Sustainable Conservation in 

Chanthaburi Province 
ศศิธร พุทธรักษ์1, ชลธิชา หันสังข์1, เชิงชาย สร้อยเพ็ชร2 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
2โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 

บทคัดย่อ 
ไม้ตะเคียนเป็นไม้ดั้งเดิมท่ีอยู่คู่จังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะการใช้ไม้ตะเคียนในการต่อเรือ ซ่ึงปรากฏ

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2126 รวมถึงการขุดพบซากเรือไม้ตะเคียน ช้ินส่วนเรือ แอ่งรูปสี่เหลี่ยมท่ีคาดว่าเป็นอู่
ต่อเรือ และอุปกรณ์ขุดเรือ ต่อเรือ ได้แก่ ขวานถาก เลื่อย ขวานถากแบบมีบ้อง เชือกป่าน ชันยาเรือ จมอยู่ในอู่ท่ีคนท่ัวไป
เรียก “อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จากการสํารวจหลักฐานไม้ตะเคียนท่ีปรากฏในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรี 
พบท้ังสิ้น 10 อําเภอ โดยท่ี หมู่บ้านเสม็ดงาม อําเภอเมือง ยังคงเหลือตอตะเคียนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และท้ัง 10 อําเภอ มีการ
ขุดพบท่อนซุง ซากไม้ตะเคียน เรือท่ีทําจากไม้ตะเคียน ซ่ึงส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาไว้ในวัด เพ่ือกราบไหว้บูชา หรือมีการตั้ง
เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนอําเภอท่ีมีการปลูกไมต้ะเคียนจํานวนมากเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ มี 6 อําเภอ 
คือ อําเภอเมือง อําเภอขลุง อําเภอสอยดาว อําเภอแก่งหางแมว อําเภอนายายอาม และอําเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีภูมิปัญญา
และการใช้ประโยชน์จากไม้ตะเคียน คือปลูกเพ่ือนําไม้มาใช้ประโยชน์ ต้องการเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้กับดินในสวนผลไม้ ใช้ต้น
ตะเคียนแทนไม้คํ้าในสวนลําไย และนําชันตะเคียนมาผลิตเป็นนํ้ามันชันตะเคียนแก้แผลไฟไหม้นํ้าร้อนลวก เป็นต้น 
ส่วนข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พบว่าไม้ตะเคียนท่ีสํารวจท้ังหมดเป็นตะเคียนทอง เจริญเติบโตได้ดีบนท่ีราบหรือค่อนข้างราบ
ใกล้ริมนํ้าในป่าดงดิบแล้งและป่าผลัดใบ หรือในป่าดงดิบแล้งบนเนินทรายใกล้ชายฝั่งทะเล ข้ึนท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ไม่เกิน 200 เมตร สําหรับแหล่งหรือหน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ตะเคียน ได้แก่ ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ 
ตําบลทับไทร อําเภอโป่งนํ้าร้อน อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห์ สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน และพ้ืนท่ี
ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คําสําคัญ: ตะเคียน, จังหวัดจันทบุรี, การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 
Abstract 

The Hopea species or commonly known as iron wood, Takien in Thai is native and has been 
widely used in Chanthaburi province for long especially in shipbuilding works. Historical evidence has 
engraved the stories about Hopea spp. since B.E. 2126, and one of those included the excavation of 
the remains of a wooden Hopea spp.  boat, a square basin that is expected to be a shipyard and 
equipment such as axe, saw, hemp rope and damar.  These instruments have been sunken in the 
shipyard known by the public as “King Taksin The Great’s Shipyard”. The survey of evidence of Hopea 
spp. in Chanthaburi province, revealed that the pieces of evidence related to Takian woods or Hopea 
spp. were  found in ten districts of the province. Samed Ngam village, Muang district still demonstrated 
the highest numbers of the remains. And all 10 districts have excavated logs, wood carcass, and boats 
made of Hopea spp. wood. Most of which are preserved in temples for people to pay obeisance or 
some were set up as a Takian goddess shrines in villages. The districts with large numbers of Takian 
woods included Muang district, Khlung district, Soi Dao district, Kaeng Hang Maeo district Na Yai Am 
district and Khao Khitchakut district.  The local wisdom related to Takian wood and its application 
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comprised to use it as logs, to plant it to add moisture to the soil in orchards, to use it as tree crutches 
in longan orchards, to use its oil to cure burns and scald burns. The botanical data showed that all of 
the Hopea spp. were Hopea odorata (iron wood). They grow well on flat plains or quite flat near the 
waterfront in dry evergreen forests and deciduous forests or in the dry evergreen forest on the sand 
dunes near the coast.  Hopea odorata grows at an altitude of no more than 200 meters above sea 
level. Institutes or agencies that promote and support the planting of Hopea odorata, included Thap 
Sai tree nursery center, Pong Nam Ron district, Namtok Phlio National Park, Pliw subdistrict, Laem Sing 
district, Return the Taproot to the Earth Association and the Resources Protection Area of Rambhai 
Barni Rajabhat University, Plant Genetic Conservation Project under the Royal initiative of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
Keywords: Hopea spp., Chantaburi Province, Sustainable Conservation 
 
บทนํา 
   ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีพ้ืนทีลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเหลืออยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
พ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ โดยเฉพาะป่าไม่ผลัดใบ ป่าบนภูเขาสูง เน่ืองจากประชาชนได้บุกรุกแผ้วถาง ตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่ีทํากินและท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการทําไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในพ้ืนท่ีอนุรักษ์จน
เหลือแต่พ้ืนท่ีเตียนโล่ง ซ่ึงนับว่าเป็นการทําลายพ้ืนท่ีป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก 
  จากข้อมูลสถานการณ์เน้ือท่ีป่าไม้ในแต่ละภาคโดยสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2552) พบว่าสถานการณ์
การลดลงของเน้ือท่ีป่าไม้ท่ีรุนแรงท่ีสุดอยู่ท่ีภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคท่ีเน้ือท่ีป่าไม้หายไปถึง 
63.76 % และ 61.13 % ของท่ีเคยมีเมื่อปี พ.ศ. 2504 ส่วนภาคกลางและภาคใต้ เน้ือท่ีป่าหายไป 43.65 % และ 34.59 % 
ของท่ีเคยมีเมื่อปี พ.ศ. 2504 ขณะท่ีภาคเหนือเน้ือท่ีป่าหายไป 18.83 % ของท่ีเคยมีเมื่อปี พ.ศ. 2504 สําหรับการ
เปรียบเทียบเน้ือท่ีป่าไม้ในแต่ละจังหวัดพบว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีเคยมีเน้ือท่ีป่าไม้ปกคลุม 50-70 % ของพ้ืนท่ี แต่
ในปัจจุบันมีการสูญเสียเน้ือท่ีป่าไม้มาก โดยมีเน้ือท่ีป่าไม้ลดลงอยู่ในช่วง 25-50 % 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงสมควรอย่างยิ่งในการเร่งดําเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าในจังหวัดจันทบุรีก่อนท่ี
จะสายเกินไป โดยไม้ท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูควรเป็นไม้ถ่ินเดิมของพ้ืนท่ี ซ่ึงจากข้อมูลทําเนียบท้องท่ีจังหวัด
จันทบุรีปรับปรุงเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2551 พบว่าหมู่บ้านต่าง ๆ ในแต่ละอําเภอมีช่ือตะเคียนปรากฏอยู่หลายหมู่บ้าน ได้แก่ 
อําเภอเมือง มีหมู่บ้านช่ือ เกาะตะเคียน, หนองตะเคียนเฒ่า อําเภอขลุง มีหมู่บ้านช่ือ คลองตะเคียน อําเภอแหลมสิงห์      
มีหมู่บ้านช่ือ บางเคียน อําเภอนายายอาม มีหมู่บ้านช่ือ คุ้งตะเคียน อําเภอเขาคิชฌกูฏ มีตําบล และหมู่บ้านช่ือตะเคียนทอง 
เป็นต้น ซ่ึงการตั้งช่ือโดยมากมักจะตั้งให้เก่ียวพันกับสภาพพ้ืนท่ี แสดงว่าจังหวัดจันทบุรี น่าจะเป็นจังหวัดท่ีมีไม้ตะเคียนเป็น
ไม้ถ่ินเดิมท่ีมีการแพร่กระจายพันธ์ุอยู่ท่ัวไป นอกจากน้ีหากย้อนกลับไปในอดีตจังหวัดจันทบุรีมีการกล่าวถึงการใช้ไม้
ตะเคียนสําหรับต่อเรือในประวัติศาสตร์การกู้ชาติสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช แต่จากการได้สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ของจังหวัดพบไม้ตะเคียนอยู่น้อยมาก 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (อพ.สธ.-มร.รพ.) ได้ดําเนินงานตามกรอบและกิจกรรมของโครงการ 
อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 23 ปี โดยปัจจุบันเป็นการดําเนินงานอยู่ในระยะ 5 ปีท่ีหก ซ่ึง
โครงการ อพ.สธ.-มร.รพ. ได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูไม้ตะเคียนลงสู่พ้ืนท่ีต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี โดยมี
การดําเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร โดยได้รวบรวมเมล็ดตะเคียนทองจากพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ มาเพาะกล้า และนําไปสู่การดําเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการปลูกรักษาทรัพยากร โดยสนับสนุนกล้า
ตะเคียนทองให้แก่ชาวบ้าน หรือหน่วยงาน ไปปลูกในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อีกท้ังมีการดําเนินงานในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ
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สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคืนไม้วงศ์ยางสู่ป่าตะวันออก ซ่ึงมีชุมชนให้ความสนใจจํานวน
มาก อีกท้ังมีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้แก่นักศึกษา โดยเสริม
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่นักศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนต่าง ๆ ซ่ึงได้เห็นว่าบางชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากไมต้ะเคียน โดยนําเอา
ชันตะเคียนมาเป็นส่วนผสมของนํ้ามันใส่แผล เป็นต้น 
 ดังน้ันงานศึกษาวิจัยตามรอยไม้ตะเคียนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี จึงน่าจะเป็นงานวิจัยท่ีช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ อพ.สธ.-มร.รพ. ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูไม้ตะเคียนลงสู่พ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ของจังหวัดได้อีกทาง เน่ืองจากมีการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ของไม้ตะเคียน เก็บข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และกายภาพของพ้ืนท่ี และสัมภาษณ์เชิงลึกในข้อมูลประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของไม้ตะเคียน รวมถึงข้อมูลภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านและการใช้ประโยชน์ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปเผยแพร่ต่อชุมชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของ
จังหวัดให้ร่วมกันปลูกรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูผืนป่าในจังหวัดจันทบุรีสู่ความยั่งยืนสืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์ของไม้ตะเคียนจากชุมชนในจังหวัดจันทบุรี 
3. เพ่ือศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของไม้ตะเคียนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเน้นเก็บข้อมูลด้วยการสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือ
มุ่งเน้นศึกษาข้อมูลพฤกษศาสตร์ ภูมิหลัง และภูมิปัญญาของไม้ตะเคียน ในพ้ืนท่ีท่ีช่ือเรียกหมู่บ้านมีคําว่า “ตะเคียน” และ
พ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีการกล่าวถึงจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

งานวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงมีนาคม 2562 โดยกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา จากหลักการเลือกพ้ืนท่ีด้วย “ช่ือ
บ้านนามเมือง”เลือกพ้ืนท่ีหรือหมู่บ้านท่ีมีช่ือและความเก่ียวพันกับตะเคียนท้ังหมดจาก 10 อําเภอ ในจังหวัดจันทบุรี เช่น 
หมู่บ้านตะเคียนทอง หมู่บ้านเกาะตะเคียน หมู่บ้านตะเคียนคู่ วัดเกาะตะเคียน คลองตะเคียน เป็นต้น 

การสํารวจและบันทึกข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์ เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาวบ้าน ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และ/หรือนักโบราณคดีอิสระ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ทราบข้อมูลด้านศาสนา ประชากร สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อมูลการ
ประกอบอาชีพในท้องถ่ิน ข้อมูลภาคสนามด้านภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ีทางกายภาพ โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มสําหรับบันทึก
ข้อมูล ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน แหล่งนํ้า อุณหภูมิ ปริมาณแสง ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากร
กายภาพในท้องถ่ิน ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน เพ่ือให้เห็นวิถีการดํารงชีวิตของคนในท้องถ่ิน เก็บข้อมูลภูมิ
ปัญญาและการใช้ประโยชน์ของตะเคียนในท้องถ่ิน โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ บันทึกภาพหรือเสียงผู้ให้ข้อมูล โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) จากผู้มีประสบการณ์หรือมีความใกล้ชิดกับไม้
ตะเคียน จํานวน 17 คน โดยคัดเลือกผู้สัมภาษณ์เบ้ืองต้นตามการกําหนดพ้ืนท่ีจาก “ช่ือบ้านนามเมือง” 

สํารวจและเก็บข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์บางประการของพืชสกุลตะเคียน (Hopea spp.) โดยการบันทึกข้อมูล
พฤกษศาสตร์จากการสังเกตไม้ตะเคียนตามพ้ืนท่ีแหล่งต่าง ๆ ท่ีได้สัมภาษณ์ผู้รู้ 17 คน กับข้อมูลสุ่มเลือกพ้ืนท่ีตัวแทน 1 
พ้ืนท่ี คือ หมู่บ้านคุ้งตะเคียน ตําบลช้างข้าม อําเภอนายายอาม และเก็บข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของพืช 
ตามแบบศึกษาพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ, 
2560) โดยการบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณของส่วนต่าง ๆ ของพืช ถ่ายภาพ และเก็บตัวอย่างพืช เพ่ือใช้ในการจัดจําแนกและ
วินิจฉัย 
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การบันทึก ข้อมูลกายภาพตามเส้นทางถนนหลักของหมู่บ้านคุ้งตะเคียนโดยเว้นระยะห่าง 500 เมตร ท้ังสองฝั่ง
เป็นจํานวน 8 ซํ้า ได้แก่ ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของดิน ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ 
ความเป็นกรด–ด่างของดิน และความเข้มแสง โดยปริมาณนํ้าฝนนําข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา  

บันทึกข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลตะเคียน จากการวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราวขนาด 40 x 40 เมตร ตาม
เส้นทางหลักในหมู่บ้านคุ้งตะเคียน ท้ังด้านซ้ายและด้านขวา โดยเว้นระยะห่างจากถนนเข้าไป 100 เมตร ระยะห่างระหว่าง
แปลง 200 เมตร จํานวนท้ังหมด 18 แปลง เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะพืชสกุลตะเคียนจากแปลงตัวอย่าง ท้ัง 18 แปลง 
ประกอบด้วย ความสูงของต้นไม้ ความกว้างของเรือนยอด วัดขนาดเส้นรอบวงระดับอกหรือสูง 1.30 เมตรจากโคนต้น 
ลักษณะของใบ ได้แก่ ประเภทของใบ การเรียงตัวของใบบนก่ิง รูปร่างแผ่นใบ โคนใบ ขอบใบ วัดขนาดของใบความกว้าง
และความยาว ลักษณะเส้นใบ ความมันวาว และสีของใบ โดยจะเก็บใบของแต่ละต้นในตําแหน่งท่ีใกล้เคียงกันและเลือกก่ิงท่ี
โตเต็มท่ี ลักษณะของดอก ขนาดของดอก ชนิดของดอก ตําแหน่งท่ีออกดอก สี กลิ่น ลักษณะกลีบเลี้ยงกลีบดอก จํานวนกลีบ
เลี้ยงกลีบดอก ลักษณะและจํานวนของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ลักษณะผล ขนาดของผล ชนิดของผล สี กลิ่น ลักษณะ
พิเศษของผล โดยจะเก็บผลของแต่ละต้นในตําแหน่งท่ีใกล้เคียงกัน หรือตําแหน่งท่ีมีการออกผล ลักษณะเมล็ด ขนาดของ
เมล็ด ชนิดของเมล็ด จํานวน สี 

การเก็บตัวอย่างพืชแบบอัดแห้ง (Herbarium specimen) และจําแนกชนิดตัวอย่างโดยใช้รูปวิธานการแยกชนิด
ของสกุลไม้ตะเคียน (Hopea spp.) จากหนังสือไม้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจของไทย ตอนท่ี 1 (กรมป่าไม้, 2515) หนังสือ Flora 
of Thailand Volume Thirteen Part Four (Newman, M. et al., 2017) และหนังสือไม้ป่าภาคใต้ เล่มท่ี 1 (ไซมอน 
การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต, 2015) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยตามรอยไม้ตะเคียนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี ได้เริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง
เดือนมีนาคม 2562 มีการค้นคว้าข้อมูลด้านพ้ืนท่ีจากเทศบาลตําบล โดยใช้หลักการเลือกพ้ืนท่ีเบ้ืองต้นจาก “ช่ือบ้านนาม
เมือง” ซ่ึงในท่ีน้ีคือเลือกศึกษาจากพ้ืนท่ีท่ีมีช่ือตะเคียนปรากฏอยู่ของตําบล หรือหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเกาะตะเคียน ตําบล
เกาะขวาง อําเภอเมือง หมู่บ้านคลองตะเคียน ตําบลวันยาว อําเภอขลุง หมู่บ้านคุ้งตะเคียน ตําบลช้างข้าม อําเภอนายาย
อาม หมู่บ้านตะเคียนทอง ตําบลตะเคียนทอง หมู่บ้านคลองตะเคียน ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ นอกจากน้ีได้เลือก
พ้ืนท่ีจากการปรากฏหลักฐานของไม้ตะเคียน ได้แก่ พ้ืนท่ีท่ีมีต้นตะเคียนดั้งเดิม พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกตะเคียนเพ่ิมเติม การขุด
พบท่อนซุงไม้ตะเคียน หรือซากเรือไม้ตะเคียน บริเวณท่ียังคงมีตอตะเคียนเหลืออยู่ และการตั้งศาลเจ้าแม่ตะเคียน ซ่ึง
รวบรวมได้ท้ังหมด 19 ตําบล 10 อําเภอ และมีการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) จากผู้มี
ประสบการณ์หรือมีความใกล้ชิดกับไม้ตะเคียน จํานวน 17 คน ดังน้ันผลการวิจัยประกอบด้วยข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลกายภาพ ทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม ส่วนการสัมภาษณ์ได้เน้นเก่ียวกับ ข้อมูล    
เชิงประวัติศาสตร์ หรือความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับไม้ตะเคียน ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์ของไม้ตะเคียนในแต่ละพ้ืนท่ี และ
ได้บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ตะเคียนจากการสุ่มตัวอย่างพ้ืนท่ี 1 พ้ืนท่ี คือ หมู่บ้านคุ้งตะเคียน ตําบลช้างข้าม 
อําเภอนายายอาม 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดจันทบุรี 19 ตําบล 10 อําเภอ พบว่าพ้ืนท่ี  
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าไม้ ภูเขา และเนินสูงเป็นลักษณะภูมิประเทศทางด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ 
อําเภอแก่งหางแมว อําเภอท่าใหม่ อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอโป่งนํ้าร้อน และตอนบนของอําเภอขลุง บริเวณ
ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและพ้ืนท่ีการเกษตรปลูกสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์ม
นํ้ามัน และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง ส่วนทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
ตอนบนของอําเภอท่าใหม่ อําเภอขลุง และอําเภอแหลมสิงห์เป็นพ้ืนท่ีแหล่งนํ้าท่ีใช้ทําสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 
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นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีบริเวณท่ีราบชายฝั่ง ได้แก่เขตอําเภอนายายอาม ตอนล่างของอําเภอท่าใหม่ อําเภอแหลมสิงห์ และ
อําเภอขลุงซ่ึงมีลักษณะเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขาและป่าชายเลน 

จากสภาพพ้ืนท่ีดังกล่าวทําให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีฝนชุกเกือบตลอดปี มีปริมาณฝนรวมตลอดปีประมาณ 
2,500-3,000 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนมิถุนายนและกันยายนมีปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 512.6 มิลลิเมตร 
และ 497.6 มิลลิเมตรตามลําดับ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.4 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23.8 องศาเซลเซียส (ศูนย์ภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) สภาพป่าจังหวัดจันทบุรี จึงมีลักษณะเป็นป่าไม่ผลัดใบ ประเภทป่าดิบช้ืน ซ่ึงมี       
ความเหมาะสมกับไม้วงศ์ยาง-ตะเคียน (Dipterocarpaceae) 

หลักฐานการตามรอยไม้ตะเคียนจังหวัดจันทบุรี 
 ข้อมูลการตามรอยไม้ตะเคียนได้รวบรวมจากวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกรายบุคคล จากผู้มี

ประสบการณ์หรือมีความใกล้ชิดกับไม้ตะเคียน จํานวน 17 คน โดยคัดเลือกผู้สัมภาษณ์เบ้ืองต้นตามการกําหนดพ้ืนท่ีจาก 
“ช่ือบ้านนามเมือง”และจากพ้ืนท่ีท่ีปรากฏหลักฐานไม้ตะเคียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง 17 คน เป็น     
เพศชายท้ังหมด ซ่ึงแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุได้เป็น 3 ช่วงคือ 40-49 ปี 5 คน อายุ 50-59 ปี 4 คน และอายุ 60 ปีข้ีนไป 8 คน 
หรือแบ่งตามประสบการณ์อาชีพท่ีเก่ียวข้องกับไม้ตะเคียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ นักวิชาการจํานวน 5 คน กับกลุ่มชาวบ้าน
และผู้นําชุมชน จํานวน 12 คน จาก 6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง ประกอบด้วย บ้านเสม็ดงาม ตําบลหนองบัว บ้านเกาะ
ตะเคียน ตําบลเกาะขวาง และตําบลจันทนิมิต อําเภอขลุง ประกอบด้วย บ้านตะปอนใหญ่ ตําบลเกวียนหัก ตําบลตรอกนอง 
และตําบลวันยาว อําเภอเขาคิชฌกูฏ ประกอบด้วย บ้านตะเคียนทอง ตําบลตะเคียนทอง ตําบลคลองพลู อําเภอสอยดาว 
ประกอบด้วย ตําบลปะตง อําเภอแหลมสิงห์ ประกอบด้วย ตําบลพลิ้ว และอําเภอแก่งหางแมว ประกอบด้วย ตําบลพวา 

 เส้นทางการตามรอยไม้ตะเคียนจังหวัดจันทบุรีจากการเข้าสํารวจพ้ืนท่ีต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ ได้แบ่ง
ประเด็นในการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านหลักฐานไม้ตะเคียนในอดีตท่ีพบในปัจจุบัน และความ
เช่ือและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของไม้ตะเคียนจากอดีตถึงปัจจุบัน 

1. ประวัติศาสตร์จันทบุรีกับไม้ตะเคียน 
  ผู้ ให้ ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์จันทบุรีกับไม้ตะเคียน คือ นายกามนิต ดิ เรกศิลป์          

นักโบราณคดีอิสระ และเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และสอนวิชาอารยธรรมตะวันออก และการอนุรักษ์โบราณสถาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

  นายกามนิตได้ให้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีว่ามีความเก่ียวข้องกับไม้ตะเคียน
มาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะการใช้ไม้ตะเคียนในการต่อเรือ โดยยกตัวอย่างการคมนาคมในจันทบุรี เมื่อประมาณ พ.ศ.2126 
รัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวว่า             
“มีพระราชบริหารสั่งให้เกณฑ์ทัพเตรียมไว้จะยกไปกรุงกัมพูชาธิบดี ในการเตรียมทัพครั้ง ให้กองทัพอาสาจามและกองทัพ
เมืองจันทบูร คุมเรือรบ 150 ลํา พลรบพลแจว 10,000 สรรพไปด้วยเครื่องศาสตราวุธ ปืนใหญ่น้อย ดินประสิว ให้พระยา
ราชวังสันเป็นแม่ทัพ ไปตีปากนํ้าพุทไธมาศ” จึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า ณ ช่วงเวลาน้ัน เมืองจันทบุรีน่าจะมีการใช้เรือ   
ต่อเรือ สร้างเรือ เพ่ือการคมนาคม ติดต่อค้าขาย หรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถรวบรวมเป็นกองเรือท่ี
ใหญ่โตเข้มแข็งได้ 

  หลักฐานการกู้ชาติใน พ.ศ.2310 ท่ีสําคัญอีกสิ่งหน่ึง คือ ซากเรือสําเภาโบราณเสม็ดงาม     
จมอยู่ในอู่ท่ีคนท่ัวไปเรียก “อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” อยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่นํ้าจันทบุรี หมู่ท่ี 10 บ้านเสม็ด
งาม ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นเรือสําเภาจีนโดยแท้จริง ใช้เดินทางค้าขายอยู่ในทะเลจีนใต้ช่วง    
พุทธศตวรรษท่ี 22-23 สันนิษฐานว่าเป็นเรือท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมมาเพ่ือดัดแปลงหรือซ่อมเป็นเรือรบ
เพ่ือไปกู้เอกราชในปีพ.ศ.2310 แต่การซ่อมไม่แล้วเสร็จทันการยกทัพไปกู้เอกราชจึงถูกท้ิงร้างไว้ในอู่ดังกล่าว 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
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  ต่อมาอีก 184 ปี ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 พ.ศ.2310 พระยาวชิรปราการ (สิน) ได้
รวบรวมสมัครพรรคพวกทหารไทยจีน 500 คน ตีฝ่าวงล้อมพม่าไปทางทิศตะวันออก พิจารณาเห็นว่าจันทบุรีเป็นเมือง
สําคัญ มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม เหมาะเป้นเมืองยุทธศาสตร์ จึงใช้เมืองจันทบุรีเป็นท่ีมั่น 
รวบรวมหัวเมืองชายฝั่งทะเลท้ังหมด แล้วได้รวบรวมเรือและต่อเรือรบได้กว่า 100 ลํา กับรวบรวมกําลังไพร่พลอีก 5,000 
คน ยกกองทัพไปทางนํ้าขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จ 

  ระยะเวลาท่ีรวบรวมกําลังรบอยู่ท่ีจันทบุรีเพียง 3-4 เดือนเศษ สามารถรวบรวมเรือ ขุดเรือ 
ต่อเรือ สร้างเรือได้กว่า 100 ลําน้ัน แสดงให้เป็นท่ีประจักษ์ว่าชาวจันทบุรีมีทักษะ มีความรู้และความชํานาญเป็นพิเศษใน
การขุดเรือ ต่อเรือ สร้างเรือ 

  ความสําคัญการต่อเรือ สร้างเรือ ของเมืองจันทบุรี มาปรากฏชัดเจนอีกครั้งในสมัยรัชกาลท่ี 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า มีการต่อเรือกําป่ัน และเรือพระท่ีน่ังท่ีเมืองจันทบุรี โดยสมเด็จ
เจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (หลวงนายสิทธ์ิบุตรเจ้าพระยาพระคลัง) อยู่ท่ี “ตําบลอู่ต่อเรือสยาม” ได้ต่อเรือกําป่ันแบบฝรั่งใช้
ใบเหลี่ยมท้ังเสาหน้าและเสาท้าย เสร็จเรียบร้อยแล้วได้นําถวายพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2378 โดย
พระราชทานนามว่า “แก้วกลางสมุทร” เรือพระท่ีน่ังลําน้ีมีช่ือเรียกอย่างฝรั่งว่า “เรืออาเรียล” 

  ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สยามและจีนได้มีการค้าอย่างเข้มข้น จันทบุรีมีผลผลิตท่ีเป็นตาม
ต้องการของชาวต่างชาติโดยการศึกษาจากพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรี (พ.ศ.2419) ว่าด้วยการช่าง การค้าขาย
เมืองจันทบุรีและหัวเมืองข้ึน เมืองจันทบุรี การค้าขายในเมืองจันทบุรี มีสินค้าสําคัญ เช่น พริกไทย ข้าว กระวาน นํ้าตาล ไม้
ตะเคียน ไม้ระกํา ไม้กระยาเลย ยาสูบ ฯลฯ ส่วนสินค้าท่ีเข้ามากับเรือสําเภา เช่น เครื่องป้ันดินเผา ผ้าแพร สินค้าแปรรูป 
เป็นความต้องการของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจันทบุรี และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ข้อมูลท่ีสนับสนุนแนวความคิดน้ีคือ แหล่งเรือจม
บางกะไชย 2 ซากเรือลําน้ีจมอยู่หน้าอ่าวบางกะไชย หมู่ท่ี 6 ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบสินค้า
จมอยู่กับซากเรือในปริมาณท่ีหนาแน่นมาก คือ พริกไทย หมาก ฯลฯ ซ่ึงน่าจะเป็นสินค้าจากเมืองจันทบุรี เพ่ือส่งไปจําหน่าย
ยังดินแดนต่าง ๆ 

2. หลักฐานไม้ตะเคียนจากอดีตท่ีพบในปัจจุบัน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ตําบลหนองบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการขุดพบซากเรือไม้ตะเคียน ช้ินส่วนเรือ แอ่งรูปสี่เหลี่ยมท่ีคาดว่า
เป็นอู่ต่อเรือ และอุปกรณ์ขุดเรือ ต่อเรือ ได้แก่ ขวานถาก เลื่อย ขวานถากแบบมีบ้อง เชือกป่าน ชันยาเรือ  

หลักฐานตอตะเคียนท่ียังหลงเหลืออยู่ภายในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10 บ้านเสม็ดงาม ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยพบว่า ประมาณ พ.ศ.2500 ภายในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่พบต้นตะเคียน แต่พบว่าเป็นตอ
ตะเคียนอยู่แล้ว แต่มีบางบริเวณขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 50 ไร่ ท่ียังคงเป็นดงต้นตะเคียนปะปนกับตอตะเคียนอยู่ โดยพ้ืนดิน
ท่ีต้นตะเคียนเจริญเติบโตมีลักษณะเป็นเหมือนทรายชายหาดสีขาว ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของดินในหมู่บ้านน้ี 

ข้อมูลไม้ตะเคียนจากบ้านตะปอนใหญ่ ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่ามี
การตัดต้นตะเคียนมาเป็นเวลา 100 ปี ซ่ึงปัจจุบันพบตอตะเคียนหลงเหลือบริเวณชายเนิน ชายทุ่งและริมคลอง และมีข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์เรื่องการมาต่อเรือของพระเจ้าตากท่ีจันทบุรีว่าน่าจะเป็นการสะสมเรือจากแหล่งต่าง ๆ ของจันทบุรี หรือ
เป็นการมาซ่อมเรือมากกว่าเพราะแต่ละพ้ืนท่ีของจันทบุรีโดยเฉพาะริมคลอง เช่น คลองตะปอนน้อย คลองตะปอนใหญ่ 
คลองหนองเสม็ด ล้วนแต่เป็นจุดกําเนิดของไม้ตะเคียน และคนจันทบุรีส่วนใหญ่มีความรู้ในการขุดเรือ 

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2509-2510 ท่ีบริเวณวัดตะปอนใหญ่ มีตอตะเคียน ประมาณ 20-30 ตอ 
ต่อมาประมาณ 20-30 ปี มีการพัฒนาวัดจึงมีการขุดตอตะเคียนออก และเอาไปเผา โดยไม่ได้คํานึงถึงการท่ีจะต้องอนุรักษ์
ตอตะเคียน 
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3. ความเช่ือและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของไม้ตะเคียน 
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทองให้ข้อมูลเก่ียวกับไม้ตะเคียน ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี โดยเช่ือว่าในอดีตพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนทองมีต้นตะเคียนเป็นจํานวนมากเน่ืองจากมีชาวบ้านได้ขุดพบซากไม้
ตะเคียน อยู่ใต้พ้ืนดินท่ีเป็นหินดานลึกลงไปประมาณ 6 เมตร แต่ด้วยความเช่ือว่าไม้ตะเคียนมีความศักดิ์สิทธ์ิ ไม่อาจเก็บไว้
กับตัวเองได้ จึงนํามาถวายเจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง นอกจากน้ีภายในวัดเองได้พบต้นตะเคียนขนาดใหญ่ ซ่ึงมีการตั้งศาลท่ี
ต้นตะเคียนเพ่ือเป็นการรักษาไม้ใหญ่ไว้ให้คงอยู่ และไม้ตะเคียนบริเวณพ้ืนท่ีน้ีจะมีชันเป็นสีทองจึงเป็นท่ีมาของหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง 

เจ้าอาวาสได้เล่าตํานานเก่ียวกับความศักดิ์สิทธ์ิของเรือท่ีพระเจ้าตากสินใช้เป็นเรือรบกู้ชาติ 
ว่า พระเจ้าตากสินได้ใช้ไม้ตะเคียนในการต่อเรือ โดยเรือไม้ตะเคียนไม่จําเป็นต้องมีคนพายเพียงแค่หันหัวเรือไปในทิศท่ี
ต้องการ เรือก็สามารถแล่นไปได้เอง 

จากความเช่ือว่าพ้ืนท่ีดั้งเดิมมีไม้ตะเคียนเป็นจํานวนมาก และประกอบกับหลายบริเวณใน
พ้ืนท่ีมีการใช้ช่ือท่ีมีคําว่าตะเคียนทอง เจ้าอาวาสจึงได้ทําการอนุรักษ์ไม้ตะเคียนทองเพ่ือให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี 
โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีวัดส่วนหน่ึงให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และปลูกเป็นสวนป่าตะเคียนทองเพียงอย่างเดียว ในพ้ืนท่ี 100 ไร่ 
ปลูกมาประมาณ 42 ปี โดยใช้ช่ือสวนป่าว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าวัดตะเคียนทอง และได้ฝากคํากลอนไว้ว่า 

อันสวนป่าแห่งน้ีมีร้อยไร่           มาปลูกไว้ให้เด็กและลูกหลาน 
   ถ้ารกบ้านเตียนบ้างอย่ารําคาญ   ขอฝากท่านช่วยดูแลกันทุกคน 

จากการท่ีเจ้าอาวาสได้ปลูกสวนป่าตะเคียนทอง พบว่าบริเวณใต้ต้นตะเคียนพบเห็ด
ปากนกแก้ว จํานวนมาก ได้ข้ึนเองตามธรรมชาติบริเวณรากต้นตะเคียนทําให้ชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์จากเห็ด บ้างเก็บไป
รับประทานในครอบครัว บ้างเก็บไปขาย 

ส่วนการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ จากไม้ตะเคียน คนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใช้ไม้ตะเคียนทําพ้ืนเรือน เสา 
วงกบ แต่ไม่ใช้ทําบันได หรือส่วนท่ีต้องลอดผ่าน ด้วยมีความเช่ือว่าไม้ตะเคียนมีนางตะเคียนซ่ึงเป็นเพศหญิง จะไม่ให้มีการ
ก่อสร้างท่ีศีรษะต้องลอดผ่าน จากการใช้ประโยชน์จากไม้ตะเคียนของชาวบ้านจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมปัจจุบันจํานวนไม้
ตะเคียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ท้ังๆ ท่ีพ้ืนท่ีมีช่ือดั้งเดิมว่าตะเคียนทอง เน่ืองจากชาวบ้านใช้ประโยชน์จากไม้ตะเคียน แต่มี
ความเช่ือโดยไม่นิยมปลูกต้นตะเคียนไว้ภายในบริเวณบ้าน บ้านก็นําไม้ตะเคียนมาถวายวัด เป็นต้น ซ่ึงเป็นการให้ข้อมูลด้าน
ความเช่ือในลักษณะเดียวกันกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของจังหวัดจันทบุรี 

การใช้ประโยชน์จากไม้ตะเคียนจากการสัมภาษณ์พบว่า ไม้ตะเคียน ใช้ทําเกวียน ก่อสร้าง
ประตูวัด ชันตะเคียน นํามาหุงนํ้ามันใช้เป็นยาฆ่าเช้ือโรค ใบตะเคียนใช้ทํานํ้ามนต์ เปลือกตะเคียน นํามาต้ม ใช้อมเพ่ือฆ่า
เช้ือโรคในช่องปาก 

นอกจากน้ี ผู้ให้สัมภาษณ์ ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับไม้
ตะเคียนว่า มักพบไม้ตะเคียนธรรมชาติบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว บริเวณท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 200 เมตร แต่ไม่หนาแน่น เน่ืองจากเป็นเขตสัมปทานเก่า เคยมีการทําไม้มาก่อน และมักพบท่อนซุงไม้ตะเคียน
ไหลมาตามนํ้าบริเวณคลองต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี แต่เป็นท่อนซุงท่ีเหลือจากการคัดเลือกแล้ว มีลักษณะไม้ไม่เหมาะในการนําไปใช้
ประโยชน์ 

ภายหลังมีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ หรือเรดด์พลัส ในช่วงปี พ.ศ. 
2555 – 2557 โดยมีพ้ืนท่ีนําร่องคือ บ้านคลองกระทา อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทําการฟ้ืนฟูป่ารุ่น 2-3 เกิดข้ึน โดย
ไม้ท่ีใช้ในการฟ้ืนฟูป่าคือไม้ตะเคียน เน่ืองจากพบร่องรอยไม้ตะเคียนดั้งเดิม พบท่อนซุงไม้ตะเคียน และพบตอตะเคียน เป็น
ต้น และนอกจากน้ีพบว่าไม้ตะเคียนเป็นพืชท่ีปลูกง่ายเติบโตรวดเร็วเหมาะแก่การเป็นไม้ฟ้ืนฟู ตะเคียนจะมีระบบรากดิ่ง 
เรือนยอดเปลาตรง ให้ความช้ืนในดินได้ดี ดังน้ันในเขตพ้ืนท่ีเขาสอยดาวจึงมักปลูกตะเคียนร่วมกับสวนลําไย เน่ืองจากระบบ
รากของลําไยอยู่บริเวณผิวดิน หลักการน้ีจัดเป็นการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีการเกษตรแห่งเดียวของภาคตะวันออก และแห่งแรก
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ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าในพ้ืนท่ีการเกษตร อีกท้ังยังมีค่าตอบแทนให้ชุมชนในเรื่องการเก็บกักคาร์บอน 
(carbon stock) โดยทางอุทยานฯ ได้ทําข้อตกลงกับชาวบ้าน โดยมีการจัดสรรพ้ืนท่ีแปลงเกษตรให้ชาวบ้าน มีการทํารังวัด
ให้ชัดเจน และมีเง่ือนไขว่าต้องทํากินต่อเน่ืองห้ามเปลี่ยนมือ แต่เปลี่ยนตามระบบสายเลือดได้ 

ชาวบ้านท่ีได้เข้าร่วมโครงการเรดด์พลัส มีการปลูกตะเคียนในสวนลําไย โดยปลูกห่างจากต้น
ลําไย 50 เซนติเมตร โดยใช้ตะเคียนเป็นร่มเงาให้ต้นลําไย ทําให้ลําไยบริเวณพ้ืนท่ีน้ีให้สีสวยงามมาก นอกจากน้ียังได้ใช้
ประโยชน์จากต้นตะเคียนท่ีโตแล้วในการโยงเพ่ือคํ้าต้นลําไยแทนการใช้ไม้ไผ่ท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทต่อปี 
แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังมีความเช่ือว่ามีนางตะเคียนอยู่ในต้นตะเคียน 

จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน ตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อาชีพช่างต่อเรือ ได้เล่า
ถึงการต่อเรือว่า ช่างต่อเรือในจันทบุรี มีอยู่ทุกหมู่บ้าน ในอดีตจะมีช่างขุดเรือ แต่การต่อเรือในปัจจุบันโดยมากจะเป็นใน
ลักษณะซ่อมคือซ้ือเรือขุดเก่า มาซ่อมใหม่ เน่ืองจากไม่มีไม้ขนาดใหญ่ให้ขุด วิธีการซ่อมเรือจะนําไม้ต่าง ๆ มาเสริมให้เรือ
ใหญ่และแข็งแรง ได้แก่ กรรเชียงเรือ การข้ึนกาบ และกระดูกงู จะใช้ไม้ตะเคียน ไม้เต็ง หรือ ไม้กระถิน การเลือกใช้ไม้ต้องดู
รอยแผลของเรือว่าแผลแบบไหนให้ใช้ไม้อะไร เรือท่ีซ้ือมาส่วนใหญ่อายุประมาณ 60 – 70 ปี นํามาทําเสร็จแล้วจะขายใน
ราคาลําละ 30,000 บาท โดยเรือท่ีชาวบ้านซ้ือไปส่วนใหญ่ใช้วางลอบ ปล่อยอวน เป็นต้น ส่วนการเลือกไม้ตะเคียนในการ
ต่อเรือ เน่ืองจากมีการใช้มาแต่โบราณจึงทําตามกันมา นอกจากน้ีไม้ตะเคียนมีขนาดใหญ่ ให้เน้ือไม้เยอะ และมีความทนทาน 
แต่ในอนาคตคาดว่าเรือไม้ตะเคียนจะหมดไป โดยจะมีเรือไฟเบอร์ หรือเรือไม้อัดมาแทน 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมเรือประกอบด้วย ชัน นํ้ามันยาง กาว สว่าน กบไสไม้ เป็นต้น ชัน
ใช้สําหรับป้ายด้านในของเรือเพ่ืออุดรู หรือรอยรั่ว หรือทําให้รอยต่าง ๆ ภายในเรือมีความสม่ําเสมอ หลังจากทาแล้วต้องรอ
ให้แห้ง 1 วัน แล้วชโลมด้านในเรือด้วยนํ้ามันยางให้ท่ัวท้ังลํา เพ่ือช่วยรักษาเน้ือไม้ ส่วนด้านนอกเรือให้ทาด้วยกาว การซ่อม
เรือจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน ข้อดีของการใช้เรือขุดคือมีความทนทาน แต่หนัก 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุลตะเคียน 
  การบันทึกข้อมูลทางพฤกษศาสตร์บางประการของพืชสกุลตะเคียน (Hopea spp.) จาก

งานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ทําการบันทึก 2 ส่วน คือ เลือกต้นตะเคียนท่ีปรากฏตามพ้ืนท่ีแหล่งต่าง ๆ ท่ีได้สัมภาษณ์ผู้รู้ 17 คน กับ
ข้อมูลพฤกษศาสตร์เชิงปริมาณจากการสุ่มตัวอย่างพ้ืนท่ี 1 พ้ืนท่ี คือ หมู่บ้านคุ้งตะเคียน ตําบลช้างข้าม อําเภอนายายอาม 

  โดยเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไม้ตะเคียนท่ีเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยมีการ
บันทึกลักษณะ ลําต้น ใบ ดอก และผล แล้วนํามาเทียบลักษณะกับรปูวิธานการแยกชนิดของสกุลไม้ตะเคียน (Hopea spp.) 
จากหนังสือไม้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจของไทย ตอนท่ี 1 (กรมป่าไม้, 2515) หนังสือ Flora of Thailand Volume Thirteen 
Part Four (Newman, M. et al., 2017) และหนังสือไม้ป่าภาคใต้ เล่มท่ี 1 (ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร และ
ก่องกานดา ชยามฤต, 2015) พบว่าเป็นไม้ตะเคียนทองท้ังหมด แต่มีในบางพ้ืนท่ีคือ นายธนชัย สงวนศิลป์ หัวหน้า
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้วและนายสุวิมล ฤทธิมา เจ้าหน้าท่ีสายตรวจหน่วยพิทักษ์อุทยานท่ี 1 
นํ้าตกตรอกนอง ได้ให้ข้อมูลว่าพบไม้ตะเคียนชนิดอ่ืนบริเวณเขาสระบาป ได้แก่ ตะเคียนทราย ตะเคียนหิน และตะเคียน
เฒ่า แต่ไม่ได้มีการบันทึกลักษณะเน่ืองจากไม่พบต้นจริง 

  ลักษณะลําต้น มีอายุอยู่ในช่วง 10 ปี ถึงมากกว่า 100 ปี เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-40 
เมตร ไม่ผลัดใบ เส้นรอบวงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 75 เซนติเมตร ถึงมากกว่า 300 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม อยู่ในช่วง 10-24 
เมตร เรือนยอดเป็นรูปเจดีย์ เปลือกหนาสีนํ้าตาลดํา แตกเป็นร่องร่างแหตามยาวถึงแตกเป็นสะเก็ด ตามรอยแผลมักมีชันสี
ขาวถึงเหลืองใส มีกลิ่นหอม กะพ้ีสีนํ้าตาลอ่อน แก่นสีนํ้าตาลแดง ก่ิงอ่อนมีขนสั้นสีขาว 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหอกหรือรูปดาบ ขนาดกว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-14 
เซนติเมตร เน้ือใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนป้านและเบ้ียวเล็กน้อย ผิวใบเกลี้ยง ด้านบนมันเงา ด้านล่าง
ใบท่ีง่ามเส้นกลางใบกับเส้นแขนงใบมีตุ่มใบ (Domatia) เกลี้ยง ๆ อยู่ตามง่ามเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบมี 9-13 คู่ ปลายโค้ง
แต่ไม่จรดกัน ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.  
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ดอกออกเป็นช่อยาว ๆ ตามง่ามใบและปลายก่ิง ช่อดอกแยกแขนง ยาว 3-10 ซม. ดอกย่อย
ขนาดเล็กมากอยู่ด้านล่างด้านเดียวของแกนช่อดอก ดอกบานกว้าง 6 มิลลิเมตร กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ปลายกลีบบิดเวียน
คล้ายกังหัน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ก้านช่อดอก และกลีบเลี้ยงมีขนนุ่ม กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีอย่างละ 5 กลีบ โคนกลีบเช่ือม
ติดกัน 

ผลกลมหรือรูปไข่ กว้าง 6-8 มิลลิเมตร เปลือกแข็ง ผิวเกลี้ยง-มีขน ปลายมนเป็นติ่งคล้าย
หนามแหลม มีปีก 2 ปีก รูปหอกกลับ ยาว 3-6 เซนติเมตร ท้ัง 2 ปีกบิดและกางออก เส้นปีกตามยาวมี 7 เส้น ผลอ่อนปีก   
สีเขียวอ่อน เมื่อแก่ปีกจะแห้งเป็นสีนํ้าตาลปลิวตามลมและหมุนปีกคล้ายกังหัน 

ระยะการติดดอกและผลออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลแก่ระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน 

ถ่ินอาศัยเจริญได้ดีบนท่ีราบหรือค่อนข้างราบใกล้ริมนํ้าในป่าดงดิบแล้งและป่าผลัดใบ หรือใน
ป่าดงดิบแล้งบนเนินทรายใกล้ชายฝั่งทะเล ข้ึนท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเลไม่เกิน 200 เมตร 

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดจันทบุรี 19 ตําบล 10 อําเภอ 
พบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าไม ้ภูเขา และเนินสูง สภาพอากาศมีฝนชุกเกือบตลอดปี และค่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ัง
ปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก สภาพป่าจึงมีลักษณะเป็นป่าไม่ผลัดใบ ประเภทป่าดิบช้ืน ซ่ึงมีความเหมาะสมกับไม้วงศ์     
ยาง-ตะเคียน (Dipterocarpaceae) สอดคล้องกับข้อมูลป่าของ ธวัชชัย สันติสุข (2555) 

2. ประวัติศาสตร์จันทบุรีกับไม้ตะเคียน 
   ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีมีความเก่ียวข้องกับไม้ตะเคียนมาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะ
การใช้ไม้ตะเคียนในการต่อเรือ พ.ศ.2126 รัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้กองทัพอาสาจามและกองทัพเมือง
จันทบูร คุมเรือรบ 150 ลํา จึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า ณ ช่วงเวลาน้ัน เมืองจันทบุรีน่าจะมีการใช้เรือ ต่อเรือ สร้างเรือ เพ่ือ
การคมนาคม ติดต่อค้าขาย หรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถรวบรวมเป็นกองเรือท่ีใหญ่โตเข้มแข็งได้ 
   ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สยามและจีนได้มีการค้าอย่างเข้มข้น จันทบุรีมีผลผลิตท่ีเป็นตามต้องการ
ของชาวต่างชาติโดยการศึกษาจากพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรี (พ.ศ.2419) ว่าด้วยการช่าง การค้าขายเมือง
จันทบุรีและหัวเมืองข้ึน เมืองจันทบุรี การค้าขายในเมืองจันทบุรี มีสินค้าสําคัญ เช่น พริกไทย ข้าว กระวาน นํ้าตาล ไม้
ตะเคียน ไม้ระกํา ไม้กระยาเลย ยาสูบ ฯลฯ ซึงสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของ ณัฐพร ไทยจงรักษ์ (2561) ส่วนสินค้าท่ีเข้า
มากับเรือสําเภา เช่น เครื่องป้ันดินเผา ผ้าแพร สินค้าแปรรูป เป็นความต้องการของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจันทบุรี และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง ข้อมูลท่ีสนับสนุนแนวความคิดน้ีคือ แหล่งเรือจมบางกะไชย 2 ซากเรือลําน้ีจมอยู่หน้าอ่าวบางกะไชย หมู่ท่ี 6 
ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบสินค้าจมอยู่กับซากเรือในปริมาณท่ีหนาแน่นมาก คือ พริกไทย 
หมาก ฯลฯ ซ่ึงน่าจะเป็นสินค้าจากเมืองจันทบุรี เพ่ือส่งไปจําหน่ายยังดินแดนต่าง ๆ 

3. หลักฐานไม้ตะเคียนจากอดีตท่ีพบในปัจจุบัน 
  หลักฐานท่ีบ่งบอกชัดเจนว่าไม้ตะเคียนเป็นไม้ประวัติศาสตร์ จะพบท้ังหลักฐานท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต คือ
การพบตอตะเคียนจํานวนมากกว่า 200 ตอ ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านเสม็ดงาม และท้ัง 10 อําเภอ ของจังหวัดจันทบุรี มีการขุดพบ
ท่อนซุง ซากไม้ตะเคียน เรือท่ีทําจากไม้ตะเคียน ซ่ึงส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาไว้ในวัด เพ่ือกราบไหว้บูชา หรือมีการตั้งเป็น
ศาลเจ้าแม่ตะเคียน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนอําเภอท่ีมีการปลูกไม้ตะเคียนจํานวนมากเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ มี 6 อําเภอ คือ 
อําเภอเมือง อําเภอขลุง อําเภอสอยดาว อําเภอแก่งหางแมว อําเภอนายายอาม และอําเภอเขาคิชฌกูฏ  
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
229 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

4. ความเชื่อ ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ของไม้ตะเคียน 
ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากไม้ตะเคียน คือปลูกเพ่ือนําไม้มาใช้ประโยชน์ ต้องการเพ่ิมความชุ่ม

ช้ืนให้กับดินในสวนผลไม้ ใช้ต้นตะเคียนแทนไม้คํ้าในสวนลําไย และนําชันตะเคียนมาผลิตเป็นนํ้ามันชันตะเคียนแก้แผลไฟ
ไหม้นํ้าร้อนลวก เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ไม้ตะเคียนของสํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช 
(2556) 

5. พฤกษศาสตร์ของไม้ตะเคียน 
ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พบว่าไม้ตะเคียนท่ีสํารวจท้ังหมดเป็นตะเคียนทองเน่ืองจากมีลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการรายงานของกรมป่าไม ้(2515), ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยา
มฤต (2015) และ Newman, M. et al. (2017) เจริญเติบโตได้ดีบนท่ีราบหรือค่อนข้างราบใกล้ริมนํ้าในป่าดงดิบแล้งและ
ป่าผลัดใบ หรือในป่าดงดิบแล้งบนเนินทรายใกล้ชายฝั่งทะเล ข้ึนท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเลไม่เกิน 200 เมตร สําหรับ
แหล่งหรือหน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ตะเคียน ได้แก่ ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ ตําบลทับไทร อําเภอโป่งนํ้า
ร้อน อุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห์ สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน และพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี เลือกเก็บข้อมูลไม้ตะเคียนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ตามช่ือบ้านนามเมือง และตาม
แหล่งท่ีพบหลักฐานไม้ตะเคียนตามคําแนะนําของผู้มีประสบการณ์ท่ีให้สัมภาษณ์ โดยพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนท่ี
มีการใช้ประโยชน์ ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรี จึงทําให้พบไม้ตะเคียนเพียงชนิดเดียวคือ 
ตะเคียนทอง ดังน้ันการต่อยอดงานวิจัยต่อไปควรมีการสาํรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ตะเคียนจากแหล่งธรรมชาติด้วย 
ซ่ึงอาจทําให้พบไม้ตะเคียนชนิดอ่ืน ๆ 
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ฤทธิ์ต้านการเจริญของสารสกัดนํ้าจากใบฝร่ังต่อ Vibrio parahaemolyticus 
Antimicrobial Activity of Aqueous Guava Leaf Extract against  

Vibrio parahaemolyticus  
อุมาพร  ทาไธสง, นันทพงศ์ หลงศรีภูมิ    

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้ง Vibrio parahaemolyticus ของสารสกัดนํ้าจากใบ

ฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) ด้วยวิธี disc diffusion และทดสอบหาค่า MIC พบว่าสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ความเข้มข้น 
5 mg/disc สามารถยับยั้งการเจรญิของ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดของ inhibition zone เท่ากับ 12.51 ± 0.70 
mm และมี ค่ า  MIC เท่ า กับ  6.25 mg/ml ผลการทดสอบความสามารถของสารส กัด ในการลดปริม าณ  V. 
parahaemolyticus บนหอยนางรมแกะเปลือก พบว่าเมื่อล้างหอยนางรมแกะเปลือกด้วยสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ความ
เข้มข้น 1× MIC (6.25 mg/ml) 2× MIC (12.5 mg/ml) และนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ มีจํานวนเช้ือท่ีรอดชีวิตเฉลี่ยเท่ากับ 
5.27 ± 0.01, 5.07 ± 0.01 และ 7.37 ± 0.01 log CFU/g ตามลําดับ โดยจํานวนเช้ือท่ีรอดชีวิตบนหอยนางรมท่ีล้างด้วย
สารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งท้ังสองความเข้มข้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการล้างด้วยนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ 
(p<0.05)   
คําสําคัญ: สารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง, Vibrio parahaemolyticus, หอยนางรมแกะเปลือก 
 

Abstract 
This research was aim to investigate the inactivation of Vibrio parahaemolyticus from aqueous 

guava leaf (Psidium guajava Linn.) extract by disc diffusion and the minimum inhibitory concentration 
value (MIC) test. The results exhibited that the aqueous guava leaf extract at 5 mg/disc showed 12.51 ± 
0. 70 mm of inhibition zone and the MIC value was 6. 25 mg/ ml.  Moreover, the results from 
determining the efficiency of the extract on the reduction of V. parahaemolyticus in shucked oysters 
revealed that the numbers of V. parahaemolyticus in shucked oysters were 5.27 ± 0.01, 5.07 ± 0.01 and 
7.37 ± 0.01 log CFU/g after washing with 1× MIC (6.25 mg/ml) and 2× MIC (12.5 mg/ml) of aqueous 
guava leaf extract and sterile distilled water, respectively.  There was significant difference in the 
bacterium population on shucked oysters between washing with two concentrations of the aqueous 
guava leaf extract and sterile distilled water (p<0.05).  
Keywords: Aqueous guava leaves extract, Vibrio parahaemolyticus, Shucked Oysters 

 
บทนํา 
 ประเทศไทยมีการเลี้ยงหอยนางรมเพ่ือการค้าท้ังในและต่างประเทศ และมีการบริโภคหอยนางรมมาอย่างยาวนาน 
นับว่าเป็นสัตว์นํ้าท่ีทํารายได้สูงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก หอยนางรมเป็นอาหารทะเลท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจและ
นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายเน่ืองจากเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก  
วิตามินเอ บีหน่ึง บีสอง บีสาม ซีและดี   อีกท้ังยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ช่วยลดระดับความดันโลหิต  ชะลอการ
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เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม หอยนางรมพบได้หลากหลายชนิดในประเทศไทยตามแนวชายฝั่งทะเลเขตนํ้าตื้น (ปิยะบุตร    
วานิชพงษ์พันธ์, 2554) 
 Vibrio parahaemolyticus มีถ่ินท่ีอยู่ตามธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล และเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดิน
อาหารในมนุษย์ เน่ืองจากการบริโภคอาหารทะเลท่ีปนเป้ือนเช้ือดังกล่าวเข้าไป (Hara-Kudo et al., 2003) ผู้ป่วยจะมี
อาการกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบรุนแรง ถ่ายเหลว ปวดและวิงเวียนศีรษะ อาเจียน  มีไข้ต่ําและบางครั้งถ่ายเป็นมูก
เลือด (Center for Diseases Control and Prevention [CDC], 2016) ในผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรค
ตับเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ V. parahaemolyticus รุนแรง (CDC, 2016) ส่วนใหญ่การแพร่ระบาดของเช้ือ        
V. parahaemolyticus มีความเก่ียวข้องกับการบริโภคหอยนางรม โดยในปี ค.ศ. 1998 เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ป่วยจํานวน 416 รายติดเช้ือ V. parahaemolyticus จากการบริโภคหอยนางรมดิบ (Kural & 
Chen, 2008) และในปี ค.ศ. 2006 มีการแพร่ระบาดของเช้ือ V. parahaemolyticus พบผู้ ป่วยจํานวน 117 ราย        
จากโรงพยาบาล 3 แห่ง ติดเช้ือจากการบริโภคหอยนางรมดิบเช่นเดียวกัน (CDC, 2006) 
 การควบคุมเช้ือก่อโรคในอาหารมีหลายวิธี เช่น การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (Nilsson et al., 1997), แก๊สคลอรีนได
ออกไซด์ (Mahmoud et al., 2007; Mahmoud & Linton, 2008), ความดันสูง (Lakshmanan & Dalgaard, 2004), 
การฉายรังสีอิเล็กตรอน (Su et al., 2004) และรังสีเอกซ์ (Mahmoud, 2009) อย่างไรก็ตามการถนอนอาหารด้วยวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้น รวมท้ังการใช้สารเคมีเพ่ือยับยั้งเช้ือก่อโรคยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค (Mahmoud, 2014) ดังน้ัน
อุตสาหกรรมอาหารจึงยังค้นหาสารจากธรรมชาติเพ่ือใช้ในการเก็บรักษาอาหารให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บนานข้ึนและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในปี ค.ศ. 2014 Mahmoud ได้ศึกษาการใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นในการลด  V. parahaemolyticus 
โดยใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นความเข้มข้น 500 mg/ml ล้างหอยนางรมท่ีใส่เช้ือดังกล่าวเป็นเวลา 10 นาที พบว่าสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่นสามารถลดจํานวนเช้ือได้ประมาณ 6 log CFU/g 
 ใบฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) เป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบ แก้อาเจียนและ
ท้องร่วง มีสารออกฤทธ์ิ คือ แทนนิน (Tannin) อยู่ในใบซ่ึงเป็นสารประกอบจําพวกพอลิฟีนอล มีฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรีย์ได้
หลายชนิด เช่น Vibrio (วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และคณะ, 2546) และ Salmonella  Enteritidis (วสันต์ จันทรสนิท และ
คณะ, 2548) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับการนําสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งมาประยุกต์เป็นสารล้างทําความ
สะอาดเช้ือก่อโรคในอาหาร ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งในการ
ยับยั้ง V. parahaemolyticus ในหลอดทดลองและตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งในการยับยั้ง V. parahaemolyticus ในหลอดทดลองและ
ตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การเตรียมสารสกัดน้ําจากใบฝร่ัง (ดัดแปลงมาจาก เพ็ญศรี บุญตามช่วย และคณะ, 2548) 

ซ้ือใบฝรั่งแห้ง (Psidium guajava Linn.) สายพันธ์ุแป้นสีทอง มาจากร้านเวชพงศ์โอสถ กรุงเทพมหานคร มาบดให้
เป็นผงละเอียด จากน้ันช่ัง 200 g ใส่ในภาชนะ เติมนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือปริมาตร 800 ml (อัตราส่วน 1:4 w/v) ลงไป ผสม
ให้เข้ากันจะได้สกัดนํ้าหยาบ (crude water extract) จากใบฝรั่ง ความเข้มข้น 250 mg/ml นําไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 
40 ± 5 °C เป็นเวลา 30 นาที ใน water bath จากน้ันท้ิงไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง และนํามากรองด้วยผ้าขาวบางเพ่ือเอา
กากออก นําสารละลายไปป่ันเหว่ียงท่ี 5,000 รอบ/นาที (rpm) ท่ีอุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลา 10 นาที และนําส่วนใสท่ีได้ไปป่ัน
เหว่ียงอีก 2 รอบ เพ่ือเอาตะกอนขนาดเล็กออกจากสารละลาย จากน้ันนําส่วนใสไปกรองด้วยชุดหัวกรองแบคทีเรีย ขนาด   
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รูกรอง 0.45 µm เพ่ือกําจัดแบคทีเรียออก เก็บรักษาสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งท่ีอุณหภูมิ -20 °C ก่อนทดสอบฤทธ์ิสารสกัดต่อ 
V. parahaemolyticus ทําการละลายสารสกัดโดยวางไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง  

การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังจุลนิทรีย์เบ้ืองต้นของสารสกัดน้ําจากใบฝร่ังต่อ V. parahaemolyticus โดยวิธี disc 
diffusion (Clinical and Laboratory Standards Institute [CLIS], 2006a) 

เลี้ยง V. parahaemolyticus บนอาหาร Nutrient agar (NA) + 1% NaCl บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18-24 
ช่ัวโมง แล้วทําการ subculture ลงบนอาหาร NA + 1% NaCl ด้วยการ cross streak นําจานเพาะเช้ือไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 
37 oC เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง ใช้ลูปเข่ียโคโลนีเดี่ยวประมาณ 5 โคโลนี เพาะลงในอาหาร Mueller-Hinton broth (MHB) 
+ 1% NaCl ปริมาตร 5 ml แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 2-6 ช่ัวโมง ปรับปริมาณเช้ือด้วย 0.85 % NaCl ให้มีความ
ขุ่นเท่ากับ McFarland standard No. 0.5 ซ่ึงมีเช้ือประมาณ 1.5×108 CFU/ml ใช้ไม้พันสําลีปราศจากเช้ือจุ่มเซลล์
แขวนลอย จากน้ันป้ายลงบนผิวหน้าอาหาร MHA + 1% NaCl ให้ท่ัว ท้ิงไว้ให้ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 3-5 นาที  

หยดสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง (250 mg/ml) ลงบนดิสก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm ปริมาตร 20 µl/disc         
(5 mg/disc) จํานวน 3 ดิสก์ วางแผ่นดิสก์ท่ีมีสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ดิสก์ท่ีเติมนํ้ากลั่นปราศเช้ือ (negative control)     
(20 µl/disc) และดิสก์ยา Tetracycline (positive control) 30 µg/disc ลงบนผิวหน้าอาหาร MHA+1% NaCl แล้วนํา
จานเพาะเช้ือไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง จากน้ันอ่านผลโดยวัดขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของ inhibition 
zone และบันทึกผลเป็นหน่วยมิลลิเมตร (ทําการทดลอง 3 ครั้ง) 

การหาค่าความเข้มข้นตํ่าสุดท่ีสามารถยับย้ังเชื้อได้ (Minimum inhibitory concentration, MIC) ของสาร
สกัดน้ําจากใบฝร่ังต่อ V. parahaemolyticus ด้วยวิธี broth macrodilution (CLSI, 2006b)  
 เลี้ยง V. parahaemolyticus บนอาหาร NA + 1% NaCl บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 18- 24 ช่ัวโมง ใช้ลูป
เข่ียโคโลนีเดี่ยวประมาณ 5 โคโลนี เพาะลงในอาหาร MHB + 1% NaCl ปริมาตร 5 ml แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 
2-6 ช่ัวโมง ทําการปรับปริมาณเช้ือด้วย 0.85 % NaCl ให้มีความขุ่นเท่ากับ McFarland standard No. 0.5 ซ่ึงมีเช้ือ
ประมาณ 1.5×108 CFU/ml จากน้ันถ่ายเซลล์แขวนลอยปริมาตร 100 µl ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ MHB + 1% NaCl 
ปริมาตร 15 ml (อัตราส่วน 1:150) ได้ปริมาณเช้ือประมาณ 1×106 CFU/ml และต้องนําไปใช้ภายใน 15 นาที 
 เจือจางสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งแบบสองเท่า (two-fold dilution) ในอาหาร MHB + 1% NaCl ปริมาตร 1 ml ให้
ได้ความเข้มข้นตั้งแต่ 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.56, 0.78 และ 0.39 mg/ml (ทํา 2 ซํ้า) จากน้ันเติมเซลล์
แขวนลอยของเช้ือท่ีเตรียมไว้ ปริมาตร 1 ml ลงไปในแต่ละหลอดท่ีมีสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ผสมให้เข้ากัน จะได้ปริมาณเช้ือ
สุดท้ายในหลอดเท่ากับ 5×105 CFU/ml ส่วนความเข้มข้นสุดท้ายของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งในหลอดเท่ากับ 50, 25, 12.5, 
6.25, 3.125, 1.56, 0.78, 0.39 และ 0.19 mg/ ml ตามลําดับ นําหลอดทดลองไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 18-24 
ช่ัวโมง อ่านค่า MIC โดยสังเกตความขุ่นของอาหารเลี้ยงเช้ือด้วยตาเปล่า ซ่ึงค่า MIC คือ ความเข้มข้ันต่ําสุดของสารสกัดนํ้า
จากใบฝรั่งท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือทดสอบได้ (อาหารเลี้ยงเช้ือใส) (ทําการทดลอง 3 ครั้ง) 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ําจากใบฝร่ังในการลดจํานวน V. parahaemolyticus บนตัวอย่าง
หอยนางรมแกะเปลือก (ดดัแปลงมาจาก Mahmoud, 2014) 

เตรียมตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลอืก โดยนําตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือกสด จํานวน 500 g ใส่ลงในขวด Duran 
แล้วนําไปน่ึงฆ่าเช้ือ ท่ีอุณหภูมิ  121 oC เป็นเวลา 15 นาที การเติมเช้ือ V. parahaemolyticus ลงบนตัวอย่างหอยนางรม
แกะเปลือกทําโดยแช่ตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือก 75 g ลงในเซลล์แขวนลอยของเช้ือ (107 CFU/ml) ปริมาตร 300 ml 
เป็นเวลา 1 นาที ในตู้ปลอดเช้ือ จากน้ันเทเซลล์แขวนลอยออก และนําตัวอย่างหอยนางรมมาวางลงบนจานเพาะเช้ือท่ี
ปราศจากเช้ือ ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ในตู้ปลอดเช้ือ นําหอยนางรมท่ีใส่เช้ือแล้วมาล้างโดยการแช่ใน
สารละลาย 3 ชุดการทดลอง (หอยนางรม 25 กรัม ต่อสารละลายทดสอบ 250 ml) ดังน้ี ชุดท่ี 1 แช่ในกลั่นปราศจากเช้ือ 
(ชุดควบคุม) เป็นระยะเวลา 10 นาที ชุดท่ี 2 แช่ในสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งความเข้มข้นเท่ากับ 1x MIC (6.25 mg/ml) เป็น
ระยะเวลา 10 นาที ชุดท่ี 3 แช่ในสกัดนํ้าจากใบฝรั่งท่ีมีความเข้มข้นเท่ากับ 2x MIC (12.5 mg/ml) เป็นระยะเวลา 10 นาที 
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จากน้ันนับจํานวน V. parahaemolyticus ท่ีรอดชีวิตบนตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือก โดยใส่ตัวอย่างหอยนางรมแกะ
เปลือก 25 กรัม ลงในถุงปราศจากเช้ือ (stomacher bag)  แล้วเติม Phosphate buffered saline (PBS) ปริมาตร 225 
ml (ความเจือจาง 10-1) ตีผสม แล้วเจือจางด้วย PBS แบบ 10 เท่า (ten-fold-dilution) ให้ได้ความเจือจาง 10-2 - 10-5 
จากน้ันถ่ายสารละลายของความเจือจาง 10-3, 10-4 และ 10-5  ความเจือจางละ 0.1 ml ใส่ลงบนอาหาร TSA + 1%NaCl 
ความเจือจางละ 2 จาน แล้ว spread plate นําจานเพาะเช้ือไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง นับจํานวน
โคโลนี และคํานวณปริมาณเช้ือในตัวอย่างในหน่วย log CFU/g 

การวิเคราะห์ทางสถิติ  
 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งในการลดจํานวน V. parahaemolyticus ท่ีใส่ลงบนตัวอย่าง
หอยนางรม ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ทําการทดลองท้ังหมด 
3 ครั้ง ครั้งละ 3 ซํ้า นําเสนอผลการทดลองเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมท้ังวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป Minitab 17 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบฤทธิ์ยับย้ังจุลนิทรีย์เบ้ืองต้นของสารสกัดน้ําจากใบฝร่ัง  
ผลการทดสอบฤทธ์ิสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งต่อการเจริญของ V. parahaemolyticus พบว่าสารสกัดนํ้า เข้มข้น 5 

mg/disc สามารถยับยั้งเช้ือได้ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone เท่ากับ 12.51 ± 0.70 mm (ตารางท่ี 
1 และภาพท่ี 1) ในขณะท่ี positive control ซ่ึงคือ ยา Tetracycline ความเข้มข้น 30 µg/disc มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
กลางของ inhibition zone เท่ากับ 21.22 ± 0.89 mm ส่วนดิสก์ท่ีเติมนํ้ากลั่น (negative control) ปริมาตร 20 µl    
/disc ไม่เกิด inhibition zone และเมื่อทดสอบหาค่าความเข้นข้นต่ําสุด (MIC) ของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งต่อการเจริญของ 
V. parahaemolyticus พบว่า V. parahaemolyticus มีความไวต่อสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง โดยมีค่า MIC เท่ากับ 6.25 
mg/ml (ตารางท่ี 1) อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองครั้งน้ีพบว่า ผลการยับยั้ง V. parahaemolyticus ของสารสกัดนํ้า
จากใบฝรั่งยังน้อยกว่ายา Tetracycline 

 
ตารางท่ี 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone และค่า MIC ของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งตอ่ V. 
parahaemolyticus   
 
 

แบคทีเรียทดสอบ 
เส้นผา่นศูนย์กลางของ inhibition zone (mm ± SD)  

ค่า MIC 
(mg/ml) 

สารสกัดนํ้า 
 (5 mg/disc) 

Tetracycline          
(30 µg/disc) 

นํ้ากลั่น 
 (20 µl/disc) 

 
V. parahaemolyticus       

 
12.51 ± 0.70 

 
21.22 ± 0.89 

 
NZ 

 
6.25 

 
หมายเหตุ: NZ หมายถึง ไม่เกิด inhibition zone 
             SD หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
235 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1 inhibition zone ของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง (5 mg/disc) ต่อ V. parahaemolyticus  
 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ําจากใบฝร่ังในการลดจํานวน V. parahaemolyticus บนตัวอย่าง
หอยนางรมแกะเปลือก  

จากการนับจํานวนเช้ือ V. parahaemolyticus บนตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือกท่ีผ่านการเติมเช้ือ พบว่ามี
จํานวนเฉลี่ยเท่ากับ 7.39 ± 0.01 log CFU/g และเมื่อนําสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ท่ีระดับความเข้มข้น  1× MIC (6.25 
mg/ml) และ 2× MIC (12.5 mg/ml) รวมท้ังนํ้าปราศจากเช้ือ มาล้างตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือก เป็นเวลา 10 นาที 
พบว่ามีจํานวนเช้ือ V. parahaemolyticus ท่ีรอดชีวิตเฉลี่ยเท่ากับ 5.27 ± 0.01, 5.07 ± 0.01, 7.37 ± 0.01 log CFU/g 
ตามลําดับ ซ่ึงสามารถลดจํานวน V. parahaemolyticus ลงจากเช้ือเริ่มต้นท่ีเกาะอยู่บนหอยนางรมได้ เท่ากับ 2.12, 2.32, 
0.02 log CFU/g ตามลําดับ เมื่อนําค่าเฉลี่ยจํานวนเช้ือท่ีรอดชีวิตบนตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือกไปเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Tukey พบว่า การล้างตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลอืกด้วยสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งท้ัง 2 ความเข้มข้น
สามารถลดจํานวนเช้ือ V. parahaemolyticus บนตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือกได้แตกต่างจากนํ้าปราศจากเช้ือ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าการล้างด้วยสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งความเข้มข้น 2× MIC (12.5 mg/ml) มี
ประสิทธิภาพในการลดจํานวน V. parahaemolyticus ดีท่ีสุด และมากกว่าการล้างด้วยสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งความเข้มข้น 
1× MIC (6.25 mg/ml) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งในการลดจํานวน  V. parahaemolyticus บนตัวอย่างหอยนางรมแกะ
เปลือก   

 
ชุดการทดลอง จํานวนเช้ือท่ีรอดชีวิต (log CFU/กรัม ± SD) 

ก่อนล้าง หลังล้าง 
นํ้าปราศจากเช้ือ (ชุดควบคุม) 7.39 ± 0.01 7.37 ± 0.01A 

สารละลายสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ความเข้มข้น 1× MIC  
(6.25 mg/ml) 

7.39 ± 0.01 5.27 ± 0.01B 
 

สารละลายสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ความเข้มข้น 2× MIC  
(12.5 mg/ml) 

7.39 ± 0.01 5.07 ± 0.01C 

หมายเหตุ: A, B, C หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลในคอลัมน์เดียวกัน (p<0.05)  
              SD หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งมีฤทธ์ิต้าน V. parahaemolyticus ในหลอดทดลอง โดยสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ท่ีระดับ

ความเข้มข้น 5 mg/disc มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone เท่ากับ 12.51 ± 0.70 mm และค่า MIC 
เท่ากับ 6.25 mg/ml ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญศรี บุญตามช่วย และคณะ (2548) ท่ีพบว่าสาร
สกัดนํ้าจากใบฝรั่งสามารถยับยั้งการเจริญของ V. parahaemolyticus รวมท้ังสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งยังสามารถยับยั้งการ
เจริญของ Vibrio สปีชีส์อ่ืนได้ด้วย เช่น  V. damsella, V. alginolyticus, V. pelagius, V. vulnificus, V. harveyi และ 
V. mimicus (เพ็ญศรี บุญตามช่วย และคณะ, 2548) นอกจากน้ียังพบว่าสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งสามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียอีกหลายชนิด เช่น Streptococcus mutans (Shekar et al., 2016), Pseudomonas aeruginosa และ 
Staphylococcus aureus (Patel et al., 2019) เป็นต้น  

การศึกษาน้ีเลือกใช้นํ้าเป็นตัวทําละลาย เน่ืองจากนํ้าเป็นตัวทําละลายท่ีหาได้ง่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตซ่ึง
จะทําให้สามารถนําสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้ง่าย อีกท้ังในข้ันตอนการสกัด มีการให้ความร้อนเล็กน้อย          
ท่ีอุณหภูมิ 40 oC เป็นเวลา 30 นาที เน่ืองจากการให้ความร้อนจะช่วยเพ่ิมการละลายสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพให้ดียิ่งข้ึน 
อีกท้ังยังช่วยลดระยะเวลาในการสกัดสารให้สั้นลงได้ แต่ถ้าให้ความร้อนสูงเกินไปจะทําให้สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพบางชนิด
เสียสภาพได้ (Zhang et al., 2018) 

สาเหตุ ท่ีสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งสามารถยับยั้ง V. parahaemolyticus ท่ีนํามาทดสอบในการศึกษาครั้งน้ี 
เน่ืองมาจากสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งมีสารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียดังกล่าว แต่การศึกษาในครั้งน้ีไม่ได้ทําการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง อย่างไรก็ตามมีการศึกษาก่อนหน้าน้ีพบว่าสารสําคัญท่ีเป็น
องค์ประกอบของสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่ง ได้แก่ สารฟีนอล (Phenols) และแทนนิน (Tannins) สารซาโปนิน (Saponins) 
สารเทอร์พีนอยด์ (Terpenoids) สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) และสารไกลโคไซด์ (Glycosides)  ซ่ึงสารเหล่าน้ีมีฤทธ์ิ
ยับยั้งแบคทีเรีย (Biswas et al., 2013)  โดยพบว่าสารแทนนินมีฤทธ์ิยับยั้ง Staphylococcus และ Enterococcus 
faecalis ได้ (de Aranjo et al., 2014) และจากการศึกษากลไกในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารแทนนิน 
พบว่าสารแทนนินจะเข้าจับกับโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโนโพรลีนจํานวนมาก และขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีน (Biswas et al., 
2013) นอกจากน้ีสารดังกล่าวยังทําให้โปรตีนภายในเซลล์ตกตะกอน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติท้ังภายในเซลล์ และทําให้
โครโมโซมเสียหาย (เพ็ญศรี บุญตามช่วยและคณะ, 2548)  

การล้างตัวอย่างหอยนางรมแกะเปลือกท่ีใส่ V. parahaemolyticus (7.39 ± 0.01 log CFU/g ) ด้วยสารสกัดนํ้า
จากใบฝรั่ง ท่ีระดับความเข้มข้น  1× MIC (6.25 mg/ml) และ 2× MIC (12.5 mg/ml) เป็นเวลา 10 นาที สามารถลด
จํานวน V. parahaemolyticus ลงได้อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้าปราศจากเช้ือ            
(ชุดควบคุม) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการนําสารสกัดจากธรรมชาติชนิดอ่ืนมาล้างทําความสะอาดหอยนางรมท่ีใส่เช้ือ V. 
parahaemolyticus เป็นเวลา 10 นาที เช่น พบว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Mahmoud, 2014) ความเข้มข้น 500 mg/ml 
สามารถลดจํานวนเช้ือเริ่มลงได้ประมาณ 6 log CFU/g  นอกจากน้ียังมีการใช้สารเคมีในการลดจํานวนเช้ือ V. 
parahaemolyticus บนหอยนางรม ได้แก่ การใช้แก๊สคลอรีนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพในการยังยั้งเช้ือก่อ
โรคในอาหารทะเลและนํ้าดื่มและใช้อย่างแพร่หลาย โดยพบว่าการใช้แก๊สคลอรีนไดออกไซด์ปริมาณ 20 mg/ml ระยะ 
เวลา 6 ช่ัวโมง สามารถลด V. parahaemolyticus บนหอยนางรมได้ประมาณ 6 log CFU/g (Wang et al., 2010) และ
มีการนําหอยนางรมไปฉายรังสีเอกซ์ ท่ีความเข้มข้น 3 kGy สามารถลดจํานวน V. parahaemolyticus ได้เท่ากับ 4.3 log 
MPN/g (Mahmoud & Burrage, 2009) ส่วนการฉายรังสีแกรมม่าท่ีความเข้มข้น 1 kGy สามารถลดจํานวนเช้ือดังกล่าวได้
เท่ากับ 0.87 log MPN/g ท่ีเวลา 2 ช่ัวโมง (Ren & Su, 2006) อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นยังไม่เป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภคท่ียังคงกังวลเก่ียวกับการตกค้างของรังสีและสารเคมีในตัวอย่างอาหาร ดังน้ันการใช้สารสกัดนํ้าจากใบ
ฝรั่งซ่ึงเป็นสารจากธรรมชาติจัดว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีจะทําให้ผู้บริโภคปลอดภัยและยอมรับได้มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. นําสารสกัดนํ้าจากใบฝรั่งไปประยกุต์ใช้เป็นสารล้างทําความสะอาดหอยนางรมสดพร้อมบริโภค เพ่ือลดจํานวน V. 

parahaemolyticus ท่ีปนเป้ือน ด้วยการแช่เป็นเวลา 10 นาที ท่ีความเข้นข้น 6.25 mg/ml  
2. ควรทําการศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการล้างหอยนางรมสดท่ีผูบ้ริโภคยังยอมรับผลติภณัฑ์ 
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ตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ                
สําหรับกลุ่มชุมชนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

Hydroponic system with LED Grow Light and automatic temperature control 
system for Ramphan Community, ThaMai District, Chanthaburi Province. 

กฤษณะ จนัทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยส,ี ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสร้างตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ สําหรับกลุ่มชุมชนตําบลรําพัน อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือการบริโภคในระดับครัวเรือน โดยมีขนาดความกว้าง ความยาวและความสูงเท่ากับ 46, 90 และ
195 เซนติเมตร ใช้ท่อพีวีซีขนาด 2 น้ิว เป็นรางปลูกผักจํานวน 4 ช้ัน ปลูกได้ช้ันละ 6 ต้น รางปลูกมีความลาดเอียงเท่ากับ 
5 องศา ใช้ป๊ัมนํ้าแบบจุ่มขนาด 60 วัตต์ เป็นอุปกรณ์ส่งจ่ายสารละลายธาตุอาหาร โดยมีอัตราการไหลเท่ากับ 2 ลิตร/นาที 
และมีอัตราส่วนของปุ๋ยชนิด A และชนิดB เท่ากับ 5 ซีซี ต่อนํ้า 1 ลิตร มีค่าความนําไฟฟ้าของสารละลาย (EC) เท่ากับ 1.3       
มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร ใช้หลอดไฟปลูกต้นไม้เป็นอุปกรณ์สังเคราะห์แสงให้กับผัก มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติท่ี
ทํางานร่วมกับชุดสร้างหมอกและชุดพัดลมระบายอากาศ จากการทดสอบปลูกผักกรีนโอ๊คพบว่า ค่าความเข้มแสงท่ี
เหมาะสมคือช่วง 9,000-10,000 ลักซ์ มีระยะชิดของโคมไฟกับต้นผักเท่ากับ 2.5-3 เซนติเมตร โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
เก่ียวประมาณ 24 -26 วัน ต้นผักมีขนาดทรงพุ่มกว้างประมาณ 20–22 เซนติเมตร มีนําหนักต่อต้นประมาณ 120 -170 
กรัม และมีจํานวนต้นผักประมาณ 6-7 ต้น/1 กิโลกรัม สามารถปลูกผักได้เท่ากับ 12 ครั้ง/1ปี มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
1 วัน เท่ากับ 17.50 บาท โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 2.2 เดือน 
คําสําคัญ: ผักไร้ดิน หลอดไฟปลูกต้นไม้ 

 
Abstract 

This research aimed to build a hydroponic vegetable cabinet that installed with LED grow light 
for household consumption at the Ramphan sub-distict Community, Tha Mai district, Chanthaburi 
province. The cabinet was built with the width, length and height of 46, 90 and 195 cm, respectively. 
Two inches of PVC pipe size was used as 4 class of hydroponic rail. Each class of rail could be planted 
for 6 vegetable with the rail slope was 5 degrees. Sixty watts of submersible water pump was used as a 
nutrient solution supply with a flow rate of 2 l/min. The ratio of Type A and B fertilizers was 5 cc/1 l, 
electrical conductivity (EC)  was 1.3 ms/ cm. The LED grow light was used as a synthetic device for 
vegetables. The automatic temperature control system was operated with fog generator and ventilation 
fan unit.  The results of planting green oak with this hydroponic system found that the optimal light 
intensity ranges were from 9,000 -10,000 lux with a close distance of lamps and vegetable trees of 2.5 – 
3 cm. The harvested period was 24–26 days, vegetable canopy was approximately 20–22 cm, Vegetable 
weight was 120–170 g/ vegetable and 6 – 7 vegetable/ kg This hydroponic vegetable cabinet system 
could be used to plant vegetable around 12 times/ year with electricity cost of 17.50 Baht/ day and 
payback period is 2.2 month. 
Keywords: Hydroponic system, LED Grow Light 
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บทนํา 
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีภูมิประเทศและภูมิอากาศ           

ท่ีเหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซ่ึงถือว่า
เป็นจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและมีผลผลิตภาคเกษตรกรรมอยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงสภาพภูมิอากาศ
โดยท่ัวไปของจังหวัดจันทบุรีน้ัน จะตั้งอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนโดยได้รับฝนจากอิทธิพลของลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มี
ฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 6 เดือนต่อปี โดยเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีมีปริมาณนํ้าฝนสูงท่ีสุด 
และอาจมีปริมาณนํ้าฝนสูงถึง 500 มิลลิเมตรต่อเดือน ซ่ึงจังหวัดจันทบุรีจะมี 3 ฤดูกาลด้วยกันคือ ฤดูฝน(ช่วงเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม) ฤดูหนาว (ช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม) และฤดูร้อน (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน) โดยท่ีฤดูหนาว
จะมีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 23 - 
31 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักอันเน่ืองมาจากการตั้งอยู่ใกล้กับทะเล 
สําหรับอุณหภูมิในแต่ละฤดูน้ันคือ ฤดูฝนจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24 - 30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 
22 - 31 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูร้อนมีอุณหภูมิระหว่าง 23 - 33 องศาเซลเซียส 

 จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดจันทบุรีเกินครึ่งหน่ึงมาจากภาคเกษตรกรรม รองลงมา
เป็นภาคอุตสาหกรรม การค้า การก่อสร้าง ประมงและภาคส่วนอ่ืนๆ โดยในปี พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด
จันทบุรีมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 100,901 ล้านบาท คิดเป็นอันดับท่ี 22 ของประเทศและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว 
200,876 บาทต่อปี ในส่วนของรายได้ท่ีแท้จริงของประชากรในจังหวัดจันทบุรีน้ัน ประชากรในจังหวัดมีรายได้เฉลี่ย 7,784 
บาทต่อเดือนและมีรายจ่ายเฉลี่ย 6,655 บาทต่อเดือน สัดส่วนของคนจนในจังหวัดจันทบุรีเมื่อพิจารณามิติของรายได้พบว่า
มีประชากรร้อยละ 8.8 อยู่ในสภาวะยากจน ซ่ึงสามารถแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดได้ดังในภาพท่ี 1 (สารานุกรม
เสรี, 2560) 

 

ภาพท่ี 1 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดจันทบุรีประจําปี พ.ศ. 2555 

ท่ีมา : (สารานุกรมเสร,ี 2560) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดจันทบุรมีีการทําเกษตรกรรมถึง 55 % และปริมาณนํ้าฝนมีมากถึง 
6 เดือนต่อปี ซ่ึงสอดคล้องกับการทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีของตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีลาดต่ํา
ใกล้กับทะเลและมีท่ีราบลุ่มอยู่เป็นจํานวนมาก และเมื่อถึงฤดูฝนจะเกิดนํ้าท่วมไหลหลากท่วมนาข้าว สวนพืชผัก สวน
ยางพาราและสวนผลไม้ทุกปี ซ่ึงนาข้าวและพืชผักจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดเพราะจะจมนํ้าเป็นเวลานานๆ ทําให้พืชผัก
และนาข้าวเสียหายทุกปี (กลุ่มชุมชนตําบลรําพัน, 2561) และจากการปรึกษาหารือถึงเรื่องของโจทย์วิจัยของกลุ่มเป้าหมาย
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ดังกล่าวได้ให้ความสนใจเก่ียวกับการปลูกพืชไร้ดิน เน่ืองจากมีความสะดวกในการผลิต และมีความประหยัดทางด้านเวลา 
ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ง่ายต่อการควบคุมศตรูพืช ท้ังยังไม่มีปัญหาในด้านของสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซ่ึง
การหาแนวทางในการทําเกษตรกรรมในรูปแบบใหม่ๆ จึงถือเป็นสิง่จําเป็น เช่น ประชาชน   ท่ีมีพ้ืนท่ีค่อนข้างจํากัดหรือได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ก็จะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการวิจัยให้สามารถปลูกพืชไว้บริโภคภายในครัวเรือนได้ 
คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดเพ่ือจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าวน่ันก็คือ  การจัดสร้าง ตู้ปลูกผักไร้ดินด้วย
หลอดไฟปลูกต้นไม้ ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สําหรับกลุ่มชุมชนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ (LED Grow Light) ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 1 ตู้ 

            2. ทดสอบการทํางานของตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ (LED Grow Light) ระบบควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ดําเนินการศึกษาข้อมูลและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีในการปลูกผักไร้ดินหรือการปลูกผักโดยใช้หลอดไฟ
ปลูกต้นไม้ เพ่ือนําข้อมูลท่ีศึกษานํามาดําเนินการออกแบบในระบบโครงสร้างของตู้ปลูกผักไร้ดิน เช่น การออกแบบช้ันวาง
สําหรับปลูกพืชไร้ดินในแต่ละช้ัน การออกแบบชุดรางปลูกผัก การออกแบบเพ่ือติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง การออกแบบเพ่ือ
ติดตั้งล้อเลื่อนสําหรับการเคลื่อนย้าย ซ่ึงจะเป็นตู้ปลูกผักในระดับครัวเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ ท่ีกลุ่มชุมชนสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดสร้างได้ไม่ยากนัก (เซนไฮโดรโปนิกส์, 2557) 

2. ดําเนินการออกแบบการทํางานในระบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น การออกแบบของชุดหลอดไฟปลูกต้นไม้ 
เพ่ือให้ค่าแสงสว่างท่ีเหมาะสมในแต่ละช้ัน การออกแบบในระบบมอเตอร์ป๊ัมนํ้า และการออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิแบบ
อัตโนมัติ 
 3. ดําเนินการจัดสร้างตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ (LED Grow Light) ท้ังในระบบของโครงสร้างและ
ระบบไฟฟ้าดังจะแสดงในภาพท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะรูปแบบของตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ 
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ช่องปลูกผัก วาล์วควบคุมการไหล 

 4. ดําเนินการทดสอบการใช้งานตู้ปลูกผักไร้ดิน เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการใช้งาน ทําการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผักท่ีใช้ปลูกทดลองในครั้งน้ีคือผักสลัดกรีนโอ๊ค จํานวน 24 ต้นต่อช่องปลูก 24 ช่อง มีการใช้หลอดไฟปลูกต้นไม้
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดแรกเป็นหลอดไฟชนิดแบบเส้นยาว ซ่ึงจะนํามาตัดให้มีความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร 
จํานวน 16 เส้น และทําการติดตั้งให้อยู่เหนือต้นผักในแต่ละช้ันๆละ 4 ตําแหน่ง ชนิดท่ีสองเป็นหลอดไฟแบบหลอดกลมข้ัว
เกลียว (E27) ขนาด 10 วัตต์ ติดตั้งให้อยู่เหนือต้นผักในแต่ละช้ันๆเช่นกัน จํานวน 24 ตําแหน่ง  
          5. สรุปรูปเล่มของการดําเนินงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบท่ีเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกําหนด 

ผลการวิจัย 
    การจัดสร้างตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสําหรับกลุ่มชุมชนตําบล
รําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก็เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปลูกผักรูปแบบใหม่ กลุ่มชุมชนได้นําตู้ต้นแบบและองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดสร้าง หรืออาจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน โดยจะสามารถอธิบายผลของการวิจัยได้ดังน้ี 

    1. สรุปผลการจัดสร้างตู้ปลูกผักไร้ดินฯ 

         โดยจะดําเนินการเริ่มต้นในส่วนของโครงสร้างตู้ปลูกผักไร้ดิน ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ตู้เหล็กเก่าท่ีไม่ได้ใช้งาน
แล้วให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ได้อีกครั้ง โดยขนาดของตู้เหล็กจะมีความกว้างเท่ากับ 46 เซนติเมตร 
ความยาวเท่ากับ 90 เซนติเมตร และความสูงเท่ากับ 195 เซนติเมตร นําตู้เหล็กดังกล่าวมาทําความสะอาดพร้อมท้ังพ่นสีกัน
สนิม และติดตั้งล้อสําหรับเคลื่อนย้ายบริเวณด้านล่างของตู้จํานวน 4 ล้อ ในเบ้ืองต้น ลําดับถัดมาจะเป็นการออกแบบและ
จัดสร้างชุดรางปลูกผักไร้ดิน โดยชุดรางปลูกผักน้ีจะทํามาจากท่อ PVC สีขาวขนาด 2 น้ิว ซ่ึงเหตุผลท่ีต้องใช้ท่อสีขาวก็
เน่ืองจากท่อสีขาวจะมีการดูดกลืนความร้อนจากหลอดไฟท่ีค่อนข้างน้อย ทําให้อุณหภูมิของนํ้าสารละลายอยู่ในระดับปกติ 
ซ่ึงจะทําการออกแบบระบบรางปลูกผักออกเป็น 4 ช้ัน และรางปลูกผักในแต่ละช้ันก็จะทําการเจาะรูประมาณ 4 เซนติเมตร
เพ่ือทําเป็นช่องปลูกผักได้จํานวน 6 ช่อง และมีระยะห่างระหว่างช่องปลูกแต่ละช่องเท่ากับ 20 เซนติเมตร ซ่ึงจะเป็น
ระยะห่างท่ีทรงพุ่มของพืชผักสามารถเติบโตได้ดี คือมีระยะห่างท่ีไม่ใกล้ชิดกันมากเกินไป โดยรางปลูกผักจะออกแบบให้มี
ความลาดเอียงเท่ากับ       5 องศา เพ่ือผลของการไหลเวียนในระบบนํ้าสารละลายธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชผัก ซ่ึงจะปรับระดับอัตราการไหลของนํ้าสารละลายเท่ากับ 2 ลิตร/นาที โดยมีป๊ัมนํ้าแบบจุ่มขนาด 60 
วัตต์ ทําหน้าท่ีส่งสารละลายไปยังรางปลูกในแต่ละช้ันน่ันเอง รูปแบบการติดตั้งรางปลูกของตู้ปลูกผักและวาล์วควบคุมการ
ไหลจะแสดงในภาพท่ี 3 และ 4 ภาพลักษณะของตู้ปลูกผักโดยรวมและการทํางานของป๊ัมนํ้าแบบจุ่มจะแสดงในภาพท่ี 5 
และ6 

    
 
 

ภาพท่ี 3 และ 4 การติดตั้งรางปลกูของตู้ปลูกผักและวาล์วควบคุมการไหล 
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เมื่อผักโตข้ึนชุดโคมไฟสามารถ
เลื่อนข้ึน-ลง และเลื่อนซ้าย-ขวาได ้

หลอดไฟ LED แบบเส้นยาว 

    
 
ภาพท่ี 5 และ 6 ลักษณะของตู้ปลกูผักโดยรวมและการทํางานของป๊ัมนํ้าแบบจุ่ม 
 

  ในส่วนของชุดสังเคราะห์แสงให้กับพืชผักและเพ่ือใช้แทนการสังเคราะห์แสงจากแสงอาทิตย์ คณะผู้วิจัยได้ทํา
การติดตั้งหลอดไฟปลูกต้นไม้ (LED Grow Light) ชนิดเส้นยาวและชนิดโคม (เกษตรกรไฮเทค, 2558) ให้ผสมกันเป็น
จํานวน 8 ชุด โดยจะทําการติดตั้งชุดโคมไฟให้ใกล้ชิดกับต้นผักท่ีจะปลูกให้มากท่ีสุดคือประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร และ
หลอดไฟแบบเส้นยาวจะติดตั้งอยู่เหนือชุดรางปลูกผักในแต่ละช้ันอีกชุดหน่ึงด้วย เหตุผลก็เพ่ือให้มีการกระจายแสงท่ีท่ัวถึง
ตลอดท้ังตู้ ซ่ึงจะแสดงดังในภาพท่ี 7 และ 8 

   
 
                           

 
ภาพท่ี 7 และ 8 แสดงการติดตั้งหลอดไฟปลูกต้นไม้แบบเส้นยาวและแบบโคมเคลื่อนท่ีได้ 
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 ลําดับถัดมาจะเป็นในส่วนของการติดตั้งพัดลมระบายอากาศและชุดสร้างหมอกอย่างละ 2 ชุด โดยจะติดตั้งพัด
ลมด้านล่างจํานวน 1 ตัว เพ่ือดูดอากาศเข้า และจะติดตั้งชุดสร้างหมอกไว้บริเวณด้านลมเข้าน้ีด้วย เพ่ือปรับสภาพอากาศท่ี
เขามาให้อุณหภูมิลดลงและอากาศดังกล่าวจะลอยข้ึนสู่ด้านบนผ่านพัดลมด้านบนเพ่ือดูดอากาศออกไปน่ันเอง ซ่ึงการปรับ
สภาพอากาศภายในตู้ก็จะเป็นการทํางานร่วมกับเครื่องควบคุมอุณหภูมิตามการตั้งค่าท่ีได้กําหนดไว้ ดังจะแสดงในภาพท่ี 9 
และ 10 
 

                           
    
 
 

ภาพท่ี 9 และ 10 แสดงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศและชุดสรา้งหมอกภายในตู้ปลูกผัก 
  ข้ันตอนต่อมาจะเป็นในส่วนของการผสมปุ๋ยชนิดA และชนิดB คือทําการผสมเพ่ือให้ได้เป็นสารละลาย
ธาตุอาหารให้แก่พืชผัก โดยจะใช้อัตราส่วนปุ๋ยAและชนิดBอย่างละ 5 ซีซีต่อนํ้า 1 ลิตร ซ่ึงจะต้องผสมปุ๋ยครั้งละชนิดด้วย 
คือห้ามผสมปุ๋ยท้ังสองชนิดพร้อมกัน โดยจะต้องให้ปุ๋ยชนิดแรกผสมละลายกับนํ้าก่อนแล้วจึงใส่ปุ๋ยชนิดท่ีสองได้ ซ่ึงควรมีค่า
ความนําไฟฟ้าของสารละลาย (Electrical Conductivity) อยู่ระหว่าง 1.3-1.5 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (เกษตรคนแกร่ง, 
2560) ซ่ึงถือเป็นค่า EC ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกผักสลัดกรีนโอ๊คน่ันเอง ดังจะแสดงกระบวนการผสมสารละลายธาตุอาหาร
ในภาพท่ี 11 และ 12 

   

ภาพท่ี 11 และ 12 แสดงการผสมปุ๋ยชนิดA และชนิดB เพ่ือเป็นสารละลายธาตุอาหารให้กับผักท่ีปลูก 

พัดลมตัวล่าง พัดลมตัวบน ชุดสร้างหมอก 
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  ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเพาะเมล็ดผักและการนําผักลงสู่รางปลูก โดยจะทําการเพาะเมล็ดผักลงในแผ่น
ฟองนํ้า  ท่ีกรีดเป็นร่องปลูกขนาดเล็กแล้วใส่ภาชนะรองรับและใส่นํ้าลงไปเล็กน้อยแล้วนําไปเก็บไว้ในท่ีมืดประมาณ 1 คืน 
หลังจากน้ันนําต้นผักท่ีเพาะเมล็ดแล้วออกมาเก็บไว้บริเวณภายในห้องท่ีมีแสงปกติ และให้ผักเจริญเติบโตให้มีใบเลี้ยง
ประมาณ 2-3 ใบ แล้วจึงนําไปใส่ลงรางปลูกต่อไป โดยข้ันตอนน้ีจะมีอายุวันอยู่ท่ีประมาณ 9-10 วัน ต้นผักก็จะมีความ
แข็งแรงเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายและมีความต้านทานต่อโรคได้ดีน่ันเอง ดังจะแสดงในภาพท่ี 13 และ 14 

    

ภาพท่ี 13 และ 14 แสดงลักษณะของต้นกล้าผักกรีนโอ๊ค และการนําลงใส่ในรางปลูกของตู้ปลูกผักไรด้นิ 

  ในส่วนของชุดระบบไฟฟ้าคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการติดตั้งกล่องคอนโทรลในระบบไฟฟ้าจํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้
ควบคุมการทํางานโดยรวมท้ังหมดของตู้ปลูกผักไร้ดินท่ีได้จัดสร้างข้ึน ซ่ึงจะประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีสําคัญหลายชนิด เช่น 
ระบบฟิวส์ตัดตอนเพ่ือป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า ระบบไฟแสดงผลการทํางานของเครื่อง ชุดเบรกเกอร์หรือ
สะพานไฟ           ชุดจ่ายไฟ เครื่องควบคุมอุณหถูมิและความช้ืน เป็นต้น ดังจะแสดงในภาพท่ี 15 และ 16 

        

ภาพท่ี 15 และ 16 แสดงการติดตัง้ชุดกล่องคอนโทรลในระบบไฟฟ้า 
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 2. หลักการทํางานของตู้ปลูกผักไรด้ินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัต ิ
            เมื่อต้องการปลูกผักไร้ดิน ให้ดําเนินการผสมสารละลายธาตุอาหารตามอัตราส่วนท่ีกําหนด โดยมีข้อห้ามคือไม่
ผสมปุ๋ยท้ังสองชนิดพร้อมกัน เพราะจะทําให้ปุ๋ยจับตัวกันเป็นตะกอนและไม่มีประสิทธิภาพต่อการดูดซึมของผัก โดยจะต้อง
ผสมปุ๋ยชนิดแรกให้ละลายกับนํ้าก่อน แล้วจึงเติมปุ๋ยชนิดท่ีสองตามลงไปในอัตราส่วนปุ๋ยแต่ละชนิด 5 ซีซีต่อนํ้า 1 ลิตร ผสม
ให้เพียงพอกับระบบหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารของตู้ปลูกผักท่ีได้จัดสร้างข้ึน นําต้นกล้าของผักอายุประมาณ 9-10วัน 
มาใส่ลงในช่องปลูกของรางปลูกแต่ละชุด จากน้ันเปิดการทํางานของระบบไฟฟ้าโดยยกเบรกเกอร์ข้ึน ไฟแสดงผลการทํางาน
สีเขียวจะติดสว่างข้ึน ป๊ัมนํ้าแบบจุ่มจะทํางานส่งสารละลายธาตุอาหารจากถังพักสารละลายไปยังรางปลูกชุดบนและจะ
ไหลเวียนลงทางรางปลูกด้านล่างในแต่ละช้ัน เพ่ือให้สารละลายธาตุอาหารสัมผัสกับรากของพืชผักตลอดเวลา แล้วจะไหล
กลับสู่ถังพักสารละลายต่อไป เป็นการครบวงจรในระบบสารละลายธาตุอาหาร หลอดไฟปลูกต้นไม้ (LED Grow Light) จะ
ติดสว่างอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ ให้ผักได้สังเคราะห์แสงเพ่ือการเจริญเติบโต ในการทํางานจะตั้งค่าอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 28 
องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิภายในตู้เพ่ิมสูงกว่า 28 องศาเซลเซียส เครื่องควบคุมอุณหภูมิจะสั่งการให้เครื่องสร้างหมอก
ทํางานเพ่ือลดอุณหภูมิภายในตู้  ให้เป็นไปตามค่าท่ีกําหนดไว้ในเบ้ืองต้นน่ันเอง ในช่วงท่ีปลูกผักน้ีควรหมั่นตรวจเช็คและเตมิ
นํ้าในระบบสร้างหมอกวันละครั้ง และมีการสังเกตการเจริญเติบโตของต้นผัก เมื่อผักโตข้ึนให้ทําการขยับเลื่อนโคมไฟและให้
ระยะชิดของโคมไฟกับต้นผักอยู่ในระยะ 2.5-3 เซนติเมตรเช่นเดิม มีการตรวจเช็คค่า (EC) ของปุ๋ยสัปดาห์ละครั้ง และเมื่อ
พบว่าระดับนํ้าสารละลายในถังพักสารละลายต่ําลง ให้ดําเนินการผสมสารละลายธาตุอาหารและเติมลงในถังพักสารละลาย
ให้มีระดับเท่าเดิมต่อไป ระบบจะทํางานอัตโนมัติเช่นน้ีเรื่อยไปกระท่ังครบกําหนดวันเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงระบบการทํางาน
ในระบบไฟฟ้าจะสามารถแสดงได้ดังในแผนภาพท่ี 17  
                                                                                                                                   

 
 

 
ภาพท่ี 17 แสดงแผนภาพวงจรไฟฟ้าของตู้ปลูกผักไร้ดินท่ีได้จัดสร้างข้ึน 
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 3. ผลการทดสอบการทํางานของตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้และระบบคุมคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
 ในการทดสอบการทํางานของตู้ปลูกผักดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ทดลองแบ่งระดับความเข้มแสงออกเป็น 4 ระดับ
ด้วยกันคือ ท่ีระดับความเข้มแสง 500 –1,000 lux, 3,000- 4,000 lux, 6,000-7,000 lux และ 9,000-10,000 lux โดยใช้
ต้นกล้าผักกรีนโอ๊คท่ีมีอายุ 9-10 วันเท่ากัน ดําเนินการปลูกผักพร้อมกันและมีระยะเวลาในการเก็บเก่ียวพร้อมกัน จากการ
ทดสอบการทํางานของตู้ปลูกผักไร้ดินดังกล่าว พบว่าค่าระดับความเข้มแสงท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผักจะมี
ความเข้มแสงอยู่ระหว่าง 9,000-10,000 lux ระยะชิดของโคมไฟท่ีเหมาะสมกับต้นผักเท่ากับ 2.5 - 3 เซนติเมตร โดยได้
แนวทางการปรับระยะชิดของโคมไฟมาจารรายการทีวีจากประเทศญี่ปุ่น (ดูให้รู้, 2558) มีขนาดของทรงพุ่มประมาณ      
20-22 เซนติเมตร มีความเหมาะสมในการนําไปบริโภคผักมีรสชาติท่ีดีไม่ขม โดยใช้ระยะเวลาปลูกรวมท้ังสิ้นเพียง 24-26 
วัน อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส และมีค่า EC ของปุ๋ยเท่ากับ 1.3 มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร ซ่ึงการเจริญเติบโตของพืชผักจะ
ลดลงตามระดับความเข้มแสงท่ีลดลงด้วย ดังจะสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลในตารางท่ี 1 และลักษณะการ
เจริญเติบโตของพืชผักจะแสดงในภาพท่ี 18 – 20 
 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลผลการทดสอบการทํางานของตู้ปลูกผักไร้ดินฯ 

ระดับความเข้มแสง 4 ระดับ  
ค่า EC เท่ากับ 1.3 มิลลิซีเมนต์/cm 

ขนาดทรงพุ่มของผัก (อายุ 24วัน) ความเหมาะสมต่อการบริโภค   (อายุ 24วัน) 

1. 500 –1,000 lux 4-5 เซนติเมตร ไม่เหมาะสมต้นมีขนาดเล็กมาก 

2. 3,000- 4,000 lux 7-8 เซนติเมตร ไม่เหมาะสมต้นมีขนาดเล็ก 

3. 6,000-7,000 lux 11-12 เซนติเมตร ไม่เหมาะสมแต่พอบริโภคได้ 

4. 9,000-10,000 lux 20-22 เซนติเมตร เหมาะสมสําหรับการบริโภค         มีรสชาติดีไม่ขม 

 

 
 
ภาพท่ี 18 แสดงลักษณะของต้นผักกรีนโอ๊คท่ีใช้ระดับความเข้มแสง 4 ระดับ 
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ภาพท่ี 19 และ 20 วิธีการตรวจวัดค่าความเข้มแสงและขนาดของต้นผักเมื่อเทียบกับผู้ช่วยนักวิจัย (นักศึกษา) 
  
 จากการสอบถามกลุ่มชุมชนเป้าหมายพบว่า กลุ่มชุมชนจะซ้ือผักครั้งละ 1 กิโลกรัมๆละ 150 บาท (ช่วงเดือน
กันยายน 2563) และถ้าหากเป็นช่วงฤดูร้อนราคาผักดังกล่าวจะเพ่ิมสูงข้ึนถึงกิโลกรัมละ 180-200 บาท โดยถ้าหากกลุ่ม
ชุมชน1 ครัวเรือนซ้ือผักสลัดกรีนโอ๊คบริโภคในครัวเรือนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และผักมีราคาจําหน่ายเท่ากับ 150 บาท/
กิโลกรัม  
 ดังน้ันในระยะเวลา 1 เดือนจะต้องซ้ือผักเพ่ือบริโภค = 4  กิโลกรัม 
 ราคาผัก 150 บาท/กิโลกรัม    = 4 กิโลกรัม x 150 บาท 
 ในระยะเวลา 1 เดือนจะต้องซ้ือผัก   = 600 บาท/เดือน 
 ตู้ปลูกผักไร้ดินสามารถปลูกผักได้ประมาณ 4.0-4.5 กิโลกรัม ซ่ึงมีความใกล้เคียงกับการซ้ือผักใน 1 ครัวเรือน 
 จากการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าโดยรวมท้ังระบบ = 1.43 แอมแปร์ 
       = 1.43 แอมแปร์ x 220 โวลท์ 
 จะได้ค่ากําลังไฟฟ้าโดยรวมท้ังระบบ   = 314 วัตต์/ช่ัวโมง 
 เปิดใช้งานตู้ปลูกผัก 24 ช่ัวโมง    = 24 ช่ัวโมง X 314 วัตต์ 
       = 7,536 วัตต์/1,000 วัตต์  
       = 7.5 หน่วย 
 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย (15 หน่วยแรก) คิดเป็น 2.34 บาท/หน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,2560) 
       = 7.5 หน่วย x 2.34 บาท 
 ดังน้ัน 1 วันจะเสียค่าไฟฟ้า    = 17.5 บาท    
 ปลูกผักใช้เวลา 24 วันจะเสียค่าไฟฟ้า   = 17.5 บาท X 24 วัน 
       = 420 บาท 
 เฉลี่ยเสียค่าไฟฟ้า 1 เดือน (พักตู้เดือนละ 6 วัน)    = 420 บาท/เดือน   
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 เมื่อนําค่าใช้จ่ายของการซ้ือผักของกลุ่มชุมชน 1 ครัวเรือนในระยะเวลา 1 เดือน มาเปรียบเทียบกับค่าไฟฟ้าของ
ตู้ปลูกผักไร้ดินในระยะเวลา 1 เดือนเช่นกัน   = 600 บาท – 420บาท 
 การปลูกผักไว้บริโภคเองจึงประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือน = 180 บาท 
 
 กรณีหากนําผักท่ีปลูกด้วยตู้ปลูกผักไร้ดินฯไปจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท 
 ตู้ปลูกผักสามารถปลูกผักได้ 4.0-4.5 กิโลกรัม/เดือน และ1ปี เท่ากับ 12 เดือน 
       = 12 เดือน x 4 กิโลกรัม 
       = 48 กิโลกรัม/ปี 
 จําหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท   = 150 บาท x 48 กิโลกรัม 
       = 7,200 บาท/ปี 
 ค่าไฟฟ้าของตู้ปลูกผัก 1 เดือน   = 420 บาท 
 ค่าไฟฟ้าของตู้ปลูกผัก 1 ปี    = 420 บาท x 12 เดือน 
       = 5,040 บาท/ปี 
       = 7,200 บาท – 5,040 บาท 
       = 2,160 บาท/ปี 
 การคิดระยะเวลาคืนทุน โดยใช้เงินลงทุนในการจัดสร้าง = 4,800 บาท 
       = 4,800 บาท/2,160 บาท 
       =  2.2 เดือน 
 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงได้นําข้อมูลของตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้และระบบควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ นํามาเปรียบเทียบกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ท่ัวไปเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยจะ
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังในตารางท่ี 2 และแสดงรายของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดสร้างในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ท่ัวไปกับการปลูกผักในตู้ปลูกผักไร้ดินฯ 

คุณสมบัติ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ท่ัวไป ตู้ปลูกผักไร้ดินระบบอัตโนมัติ 
1. ลักษณะรูปแบบการใช้งาน เป็นแบบไฮโดรโปรนิกส์ใช้แสงอาทิตย์

เพ่ือการสังเคราะห์แสงให้กับผัก 
เป็นแบบไฮโดรโปรนิกส์ใช้ LED Grow 
Light เพ่ือการสังเคราะห์แสงให้กับผัก 
และเป็นระบบ อัตโนมั ติ  สามารถ
ทํางาน ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. ลักษณะการใช้พลังงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบป๊ัมนํ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบป๊ัมนํ้า และใน
ระบบ LED Grow Light 

3. ระยะเวลาของการใช้งาน 42-45 วัน  24-26 วัน 
4. การควบคุมอุณหภูมิ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ (ข้ึนอยู่

กับสภาพแวดล้อม) 
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้  
(28 องศาเซลเซียส) 

5.  Electrical Conductivity 
(EC) 

1.2-1.5 มิลลิซเีมนต์/เซนติเมตร 1.2-1.5 มิลลิซเีมนต์/เซนติเมตร 

6. การดูแลและบํารุงรักษา กระทําได้ง่ายใกล้เคียงกัน กระทําได้ง่ายใกล้เคียงกัน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การจัดสร้างตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ก็เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีในการปลูกผักรูปแบบใหม่ ให้กับกลุ่มชุมชนเป้าหมายและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับของเสียหรือสิ่งของท่ีถูก
ท้ิงเป็นขยะให้กลับมาทําประโยชน์ได้อีกครั้งหน่ึง เป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มชุมชนในเรื่องของการลด
ต้นทุนทางด้านอาหารปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ใช้เป็นองค์ความรู้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสร้างและพัฒนา
อุปกรณ์หรือเครื่องมือในรูปแบบอ่ืนๆต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยในการจัดสร้างตู้ปลูกผักไร้ดินดังกล่าว พบว่าตู้ปลูกผักไร้ดินสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยตู้ปลูกผักไรด้ินจะประกอบด้วยตัวโครงตู้ปลูกผักขนาดกว้าง 46 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร และ
ความสูง 195 เซนติเมตร ใช้ท่อ PVC เป็นรางปลูกจํานวน 4 ช้ัน และปลูกผักได้ท้ังสิ้น 24 ต้น มีความลาดเอียงของรางปลุก
ผักเท่ากับ 5 องศา ใช้ปุ๋ยชนิดA และ B เป็นสารละลายธาตุอาหารให้กับพืชผัก โดยมีค่า EC ของสารละลายเท่ากับ 1.3 มิลลิ
ซีเมนต์/เซนติเมตร ค่าความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของพืชผักคือช่วง 9,000-10,000 Lux มีระยะชิดของโคมไฟกับต้น
ผักเท่ากับ2.5-3 เซนติเมตร ใช้เวลาในการเพาะปลูกถึงการเก็บเก่ียวประมาณ 24-26 วัน ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกินกว่า 28 
องศาเซลเซียส ต้นผักมีนํ้าหนักต่อต้นประมาณ 120-170 กรัม มีจํานวนต้นผัก 6-7 ต้น/กิโลกรัม ปลูกผักได้เท่ากับ 12 ครั้ง/
ปี โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 1 วันเท่ากับ 17.5 บาท และมีระเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 2.2 เดือน โดยผลผลิตหรือ
ผักท่ีปลูกได้มีคุณภาพและรสชาติดีไม่ขม 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 1. ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถนําระบบโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้าแทนระบบไฟฟ้าหลัก ซ่ึงจะมีต้นทุนในการจัดสร้างเพ่ิมข้ึน แต่จะมีความคุ้มทุนในระยะยาวค่อนข้างสูง โดย
สามารถต่อยอดพัฒนางานวิจัยได้ต่อไปในอนาคต  
 2. งานวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดให้มีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน โดยอาจพัฒนาเป็นลักษณะของโรงเรือน      
ท่ีสามารถปลูกผักได้มากข้ึน โดยอาศัยการสังเคราะห์แสงในช่วงเวลากลางวันในเบ้ืองต้น และให้ระบบไฟฟ้าทํางานแบบ
อัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืนจากหลอดไฟปลูกต้นไม้ในลําดับต่อไป ก็จะทําให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงได้เช่นกัน  
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การหาปริมาณไนไตรท์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีในตัวอย่างไส้กรอก                     
โดยใช้เมตา-ไนโตรอะนิลนีและรีซอร์ซินอลเป็นสารเกิดปฏิกิริยา 

Spectrophotometric Determination of Nitrite in Sausage Samples             
Using m-Nitroaniline and Resorcinol as Reagents 

ชุลีพร พุฒนวล, วิรดา สิทธิโชต,ิ ฐิติรัตน์ สิงห์ใส 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง    
ไนไตรท์กับสารละลายเมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA) และรีซอร์ซินอล (RSN) เกิดสารผลิตภณัฑ์สีสม้ดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คลื่น 485 nm มีค่าโมลาร์แอบซอพติวิตีเท่ากับ 2.73 x 104 L mol-1 cm-1 ทําการหาสภาวะของการวิเคราะห์โดยศึกษา
ปริมาณของ  รีเอเจนต์และเวลาท่ีเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยา ช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์คือ 0.005 - 3.5 mg 
L-1  โดยมค่ีาเบ่ียงเบนมาตรฐานสมัพัทธ์ของวิธีวิเคราะห์ท่ีความเข้มข้นของไนไตรท์ 0.05 และ 0.50 mg L-1 เท่ากับ 2.22% 
และ 0.89% ตามลําดับ นอกจากน้ียังทําการศึกษาผลรบกวนการวิเคราะห์เน่ืองจากแคทไอออน แอนไอออนชนิดต่าง ๆ 
สภาวะท่ีเหมาะสมของการวิเคราะห์ นํามาใช้หาปริมาณไนไตรท์ในตัวอย่างไส้กรอกและทําการเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน 
ปริมาณไนไตรท์ในตัวอยา่งไส้กรอกท่ีศึกษาพบอยู่ในช่วงความเข้มข้น 3.1–15.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั โดยมีค่าร้อยละการได้
กลับคืนในช่วง 98–101 ผลการวิเคราะห์น้ีสอดคล้องกับท่ีวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีมาตรฐาน 
 

คําสําคัญ: ไนไตรท์, สเปกโตรโฟโตเมทรี, เมตา-ไนโตรอะนิลีน, รีซอร์ซินอล 
 

Abstract 
 

In this research the spectrophotometric determination of nitrite, based on the reaction of 
nitrite with m-nitroaniline (MNA) in the presence of resorcinol (RSN), has been investigated. The orange 
product was formed having maximum absorption at 485 nm with molar absorptivity of 2.73 x 104 L mol-
1 cm-1.  The condition of the method was studied by investigating the amount of reagents and times 
suitably for the reaction.  The range of linearity of nitrite was found to be 0.005 - 3.5 mg L-1 and the 
relative standard deviations of analysis at nitrite concentration of 0.05 and 0.50 mg L-1 were 2.22 % and 
0.89 % , respectively.  The interference effects of some cations and anions were also studied.  The 
proposed method was applied to the determination of nitrite in sausage samples and the results were 
compared with the standard method. The concentration of nitrite in the sausage samples were found 
in the range of 3.1-15.8 mg kg-1 with the percentage recoveries from 98 to 101. These results were 
agreed with those obtained by the standard method.   

 

Keywords: Nitrite, Spectrophotometry, m-Nitroaniline, Resorcinol 
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บทนํา 
ไนไตรท์เป็นวัตถุเจือปนในอาหาร มักใช้ในรูปของเกลือโซเดียมและโพแทสเซียมในกระบวนการบ่มเน้ือสัตว์ และ

ยังเป็นวัตถุกันเสียใช้ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยในการตรึงสีโดยใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์กลุ่มเน้ือหมัก เช่น 
ไส้กรอก แฮม กุนเชียง แหนม และเน้ือเค็ม เป็นต้น การรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนในระดับท่ีมีไนไตรท์สูงจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เน่ืองจากไนไตรท์มีบทบาทในการก่อตัวของสารไนโตรซามีนซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง ไนไตรท์ทําให้ฮีโมโกลบินไม่
สามารถทําหน้าท่ีขนส่งออกซิเจนมีผลทําให้เกิดสภาวะการขาดออกซิเจนในเซลล์เกิดอาการตัวเขียว อ่อนเพลีย หายใจหอบ
ถ่ี และอาจเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ดังน้ันจึงได้มีการศึกษาวิธีตรวจสอบเพ่ือหาปริมาณไนไตรท์ในอาหารด้วยเทคนิค
ต่างๆ เช่น แคปิลารีโซนอิเล็กโทรฟอรีซีส (Delta, 2016: 62-68) อัลตร้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟี (Siddiqui, 
2015: 861-866) สเปกโทรฟลูออโรเมทรี (Georgescu-State, 2018: 418-421) และสเปกโทรโฟโตเมทรี (Nagaraja, 
2002: 127-134; Sreekumar, 2003: 27-32; Veena, 2009: 89-92; Bahadoran, 2016: 93-105; Singh, 2019: 364-
381) โดยวิธีการทาง สเปกโทรโฟโตเมทรีเป็นวิธีท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจหาไนไตรท์ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายไม่ต้อง
ใช้เครื่องมือ และสารเคมีท่ีมีราคาแพง งานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาการวิเคราะห์ไนไตรท์ด้วยเทคนิค สเปกโทรโฟโตเมทรี โดย
จะเลือกใช้คู่สารท่ีจะเข้าทําปฏิกิริยากับไนไตรท์ โดยเป็นสารท่ีหาง่าย ราคาไม่แพง มีความเป็นพิษน้อย ปฏิกิริยาเกิดข้ึนได้ดี
ท่ีอุณหภูมิห้อง และสามารถให้ผลการวิเคราะห์ท่ีเทียบเคียงได้กับวิธีมาตรฐาน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ีได้ศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี โดยการเกิดปฏิกิริยาไดอะ
โซไทเซชันระหว่างไนไตรท์กับเมตา-ไนโตรอะนิลีน แล้วเกิดปฏิกิริยาคู่ควบกับรีซอร์ซินอลทําการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสม 
แล้วนํามาใช้วิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทไส้กรอกและทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได้กับ
วิธีมาตรฐานท่ีใช้สารในการเกิดปฏิกิริยาคือ ซัลฟานิลาไมด์ และ เอ็น-1-แนพทิลเอทิลีนไดแอมีนไดไฮโดรคลอไรด์ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สารเคมีและเคร่ืองมือ 

สารละลายมาตรฐานไนไตรท์ความเข้มข้น 50 mg L-1 สารละลายเมตา-ไนโตรอะนิลีน (C6H6N2O2, MNA) ความ
เข้มข้น 0.05% (w/v) ละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก  สารละลายรีซอร์ซินอล (C6H6O2, RSN) ความเข้มข้น 0.5% 
(w/v)  สารละลายซัลฟานิลาไมด์ (C6H8N2SO2, SA) ความเข้มข้น 0.1% (w/v) ละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
สารละลายเอ็น-1-แนพทิลเอทิลีนไดแอมีนไดไฮโดรคลอไรด์(C12H14N2·2HCl,NEDA) ความเข้มข้น 0.1% (w/v)  สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 2.0 M สารละลายโซเดียมเตตระบอเรต (Na2B4O7·10H2O) เข้มข้น 5% (w/v) 
โดยสารเคมีทุกตัวเป็นเกรดวิเคราะห์ และเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ รุ่น HP 8453 

 

2. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ ด้วยสารละลาย MNA และ RSN  
ศึกษาหาความยาวคลื่นท่ีเหมาะสม ทําโดยปิเปตสารละลายมาตรฐานไนไตรท์เข้มข้น 50.0 mg L-1 ปริมาตร 0.20 

mL และสารละลาย MNA 0.05% (w/v) ในกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 2.5 M ปริมาตร 1.00 mL ลงในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 10 mL เขย่าเป็นเวลา 2 นาที จากน้ันปิเปตสารละลาย RSN 0.5% (w/v) ปริมาตร 1.00 mL และสารละลาย 
NaOH เข้มข้น 2.0 M ปริมาตร 2.00 mL ปรับปริมาตรด้วยนํ้าปราศจากไอออน สารละลายท่ีได้จะมีความเข้มข้นของไน
ไตรท์ 1.0 mg L-1 เขย่าให้เข้ากันตั้งท้ิงไว้ 5 นาที จะได้สารละลายสีส้ม นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้รีเอเจนต์เป็น    
แบลงค์ 
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ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาโดยศึกษาปัจจัยดังต่อไปน้ี ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกท่ี
ใช้ในการเตรียมสารละลาย MNA (ช่วงความเข้มข้น 0.05-2.0 M) ปริมาตรของสารละลาย MNA (ช่วงปริมาตร 0.40-2.00 
mL) ปริมาตรของสารละลาย RSN (ช่วงปริมาตร 0.10-2.00 mL) ปริมาตรของสารละลาย NaOH (ช่วงปริมาตร 0.40-3.00 
mL) เวลาในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (ช่วงเวลา 1-10 นาที) และเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคู่ควบ (ช่วงเวลา 1-10 
นาที) 

 

3. ศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงและการสร้างกราฟมาตรฐาน 
ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการศึกษา ทําการศึกษาวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 485 nm ของ

สารละลายผสมท่ีมคีวามเข้มข้นของสารมาตรฐานไนไตรท์ในช่วงความเข้มข้น 0.005-3.5 mg L-1 สร้างกราฟมาตรฐานแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับค่าความเข้มข้นของสารละลายไนไตรท์ในช่วงของความเป็นเส้นตรง 

4. ศึกษาความเท่ียงของการวิเคราะห์ 
นําสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ท่ีความเข้มข้น  0.05 และ 0.50 mg L-1  มาวัดค่าการดูดกลืนแสงภายใต้สภาวะท่ี

เหมาะสม ทําการวิเคราะห์ซํ้า 5 ครั้ง นําค่าท่ีได้มาคํานวณและรายงานผลในรูปร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์      
(%RSD) 

 

5. ศึกษาผลรบกวนท่ีมีต่อการวิเคราะห์ 
ศึกษาผลของสารรบกวน ได้แก่ ฟลูออไรด์ไอออน คลอไรด์ไอออน โบรไมด์ไอออน ไอโอไดด์ไอออน ไนเทรต

ไอออน ซัลเฟตไอออน ไบคาร์บอเนตไอออน ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน อะซิเตทไอออน แมกนีเซียมไอออน แคลเซียม
ไอออน ไอร์ออน(II)ไอออน ไอร์ออน(III)ไอออน ซิงค์(II)ไอออน เอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิเตทไอออน กรดแอสคอร์บิก 
นํ้าตาลซูโครส และโซเดียมเตตระบอเรต โดยทําการศึกษาท่ีความเข้มข้นของไนไตรท์ เท่ากับ 1.0 mg L-1  และความเข้มข้น
ของสารรบกวนท่ี 10 mg L-1    รายงานผลในรูปร้อยละค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 

 
                         ร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์  =    

  
   A std+foreign  =  ค่าการดดูกลืนแสงเมื่อมี

ไนไตรท์และสารรบกวน 
                                             A std   =   ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อมีเฉพาะไนไตรท์ 
 

6. การหาปริมาณไนไตรท์ด้วยวิธีมาตรฐานโดยใช้สารละลาย SA และ NEDA 
ปิเปตสารละลายมาตรฐานไนไตรท์เข้มข้น 50.0 mg L-1 ปริมาตร 0.20 mL และสารละลาย SA เข้มข้น 0.1% 

(w/v) ปริมาตร 0.20 mL ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 mL เขย่าให้เข้ากันและตั้งท้ิงไว้ 10 นาที จากน้ันปิเปตสารละลาย 
NEDA เข้มข้น 0.1% (w/v) ปริมาตร 0.20 mL ปรับปริมาตรด้วยนํ้าปราศจากไอออน สารละลายท่ีได้จะมีความเข้มข้นของ
ไนไตรท์ 1.00 mg L-1 เขย่าให้เข้ากันตั้งท้ิงไว้ 10 นาที ได้สารละลายสีชมพูอมม่วง นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ทําการศึกษา
ผลรบกวนท่ีความเข้มข้นของไนไตรท์ 1.0 mg L-1 และความเข้มข้นของสารรบกวน 10 mg L-1  ศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง 
ทําการสร้างกราฟมาตรฐาน  ศึกษาความเท่ียงของการวิเคราะห์ท่ีความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์  0.05 และ 
0.50 mg L-1  โดยทําการวัดซํ้า 5 ครั้ง เพ่ือนํามาคํานวณหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ 

 
7. การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ในตัวอย่างไส้กรอก และร้อยละการกลับคืนของการวิเคราะห์ 

จากสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์โดยใช้สารละลาย MNA และ RSN นํามาใช้วิเคราะห์หาไนไตรท์ในตัวอย่าง   
ไส้กรอก ทําการศึกษาร้อยละการได้กลับคืนท่ีสารละลายไนไตรท์เข้มข้น 0.50 mg L-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ท่ีได้กับ
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วิธีมาตรฐาน SA-NEDA  การเตรียมสารละลายตัวอย่างไส้กรอกท่ีจะนํามาวิเคราะห์ ได้พัฒนามาจากวิธีมาตรฐาน ISO (ISO, 
1975b) โดยนําตัวอย่างไส้กรอกมาบดละเอียด ช่ังตัวอย่าง 3.000x กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 500 mL เติมนํ้าปราศจาก
ไอออน 40 mL และเติมสารละลายโซเดียมเตตระบอเรตเข้มข้น 5% (w/v)  5.00 mL  ให้ความร้อนในอ่างนํ้าร้อนท่ี
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันเติมนํ้าปราศจากไอออน 300 mL และให้ความร้อนต่อเป็นเวลา 2 
ช่ัวโมง นํามากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 500 mL ปรับปริมาตรด้วยนํ้าปราศจากไอออน 
และนํามากรองผ่านตัวกรองไนล่อนขนาดรูพรุน 0.22 µm สารละลายตัวอย่างท่ีจะวิเคราะห์จะเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส และนํามาวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ภายใน 48 ช่ัวโมง  

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าสารละลายผสมในระบบ MNA-RSN ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคลื่น 485 nm 

และในระบบ SA-NEDA ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคลื่น 540 nm สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังรูปท่ี 1 
และ 2  

 

           

 รูปท่ี 1  สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในระบบ MNA-RSN                 รูปท่ี 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในระบบ SA-NEDA     

ปฏิกิริยาของไนไตรท์กับสารในระบบ MNA-RSN จะเกิดผ่านปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันและปฏิกิริยาคู่ควบ ลําดับ
การเกิดปฏิกิริยาแสดงได้ดังน้ี 
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จากการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ได้แก่ความเข้มข้นของกรด HCl ปริมาตรของ MNA 
ปริมาตรของ RSN ปริมาตรของ NaOH  เวลาท่ีใช้ในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน และเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคู่ควบ 
ผลการศึกษาแสดงดังรูปท่ี 3-8 
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      รูปท่ี 3  ศึกษาความเข้มข้นกรด HCl ท่ีเหมาะสม                      รูปท่ี 4  ศึกษาปริมาตรของ MNA ท่ีเหมาะสม 

           

         รูปท่ี 5  ศึกษาปริมาตรของ RSN ท่ีเหมาะสม                        รูปท่ี 6  ศึกษาปริมาตรของ NaOH ท่ีเหมาะสม  

           

    รูปท่ี 7  ศึกษาเวลาการเกิดปฏกิิริยาไดอะโซไทเซชัน                       รูปท่ี 8  ศึกษาเวลาในการเกิดปฏิกิริยาคู่ควบ 

สภาวะท่ีเหมาะสมน้ันพิจารณาจากค่าท่ีให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดและท่ีมีแนวโน้มของค่าการดูดกลืนแสงคงท่ี ผลก็คือ กรด 
HCl ท่ีความเข้มข้น 1.50 M ปริมาตรของ MNA คือ 1.00 mL ปริมาตรของ RSN ท่ี 1.00 mL และปริมาตรของ NaOH ท่ี
เหมาะสมคือ 1.50 mL สําหรับเวลาท่ีใช้ในการเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันและปฏิกิริยาคู่ควบท่ีเหมาะสม คือท่ี 3 และ 5 
นาทีตามลําดับ จากการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของวิธี MNA-RSN พบว่าอยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.005-3.5 mg L-1  
สําหรับวิธีมาตรฐาน SA-NEDA จะอยู่ในช่วง 0.005–1.5 mg L-1  ทําการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีช่วงความเข้มข้นของไน
ไตรท์ดังกล่าว สร้างเป็นกราฟมาตรฐานเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ในสารตัวอย่าง กราฟมาตรฐานไนไตรท์
ของระบบ MNA-RSN และระบบ SA-NEDA แสดงดังรูปท่ี 9 และ 10  
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         รูปท่ี 9  กราฟมาตรฐานระบบ MNA-RSN                            รูปท่ี 10  กราฟมาตรฐานระบบ SA-NEDA    

จากกราฟมาตรฐานนํามาใช้ในการคํานวณหาค่าโมลาร์แอบซอพติวิตี (ε) ค่าขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัด 
(LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห์ปริมาณ (LOQ)  ผลจากการศึกษาความเท่ียงของการวิเคราะห์ซ่ึงรายงานผลใน
รูปร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ของวิธี MNA-RSN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDA  สรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความน่าเช่ือถือของวิธีวิเคราะห์ในระบบ MNA-RSN และในระบบ SA-NEDA 
 

                          หมายเหตุ: * , **  ท่ีสารละลายมาตรฐานไนไตรท์เข้มข้น 0.05 และ 0.50 mg L-1 ตามลําดับ 

การศึกษาผลของสารรบกวน ท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ของวิธี MNA-RSN และวิธีมาตรฐาน SA-
NEDA   ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลของสารรบกวนสําหรับการวิเคราะห์ไนไตรท์ด้วยสารละลาย MNA-RSN และ SA-NEDA 

สารรบกวน % ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ สารรบกวน % ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ 
SA-NEDA MNA-RSN SA-NEDA MNA-RSN 

F- -2.83 0.11 Mg2+ -1.59 2.94 
Cl- -0.60 0.29 Ca2+ -3.27 -0.35 
Br- -1.83 -2.50 Fe2+ -10.10 5.05 
I- -75.02 -22.36 Fe3+ -3.80 0.19 

NO3
- -1.78 -0.50 Zn2+ -1.90 -0.40 

SO4
2- -1.89 -0.59 EDTA4- -3.45 0.09 

HCO3
- -3.11 0.82 Ascorbic -100.65 -101.69 

HPO4
2- -1.65 -1.19 Sucrose -1.54 -0.52 

CH3COO- -0.95 -0.09 Na2B4O7 -0.92 -0.15 

ผลการวิเคราะห์ วิธีมาตรฐาน SA-NEDA วิธี MNA-RSN 
ช่วงท่ีเป็นเส้นตรง (mg L-1) 0.005-1.5 0.005-3.5 
สมการเส้นตรง y = 1.1159x + 0.0085 ; R2 = 0.9998 y = 0.5905x + 0.0039 ; R2 =0.9999 
ε (L mol-1 cm-1)  5.17 x 104 2.73 x 104 
LOD (mg L-1) 0.002 0.003 
LOQ (mg L-1) 0.007 0.010 
ความเท่ียง (%RSD, n=5)  0.81* 0.75** 2.22* 0.89** 
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จากผลท่ีได้จะเห็นว่า วิธีวิเคราะห์ท่ีใช้สารละลาย MNA-RSN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDA  สารท่ีศึกษาทําให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ± 3%  ยกเว้นไอโอไดด์ไอออน  ไอร์ออน(II)ไอออน  และ
แอสคอร์บิก  ท่ีให้ผลความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ท่ีค่อนข้างสูง  

จากสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการศึกษานํามาใช้ทดสอบวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์อาหารจําพวก
ไส้กรอกจํานวน 5 ยี่ห้อท่ีมีความแตกต่างกันของส่วนผสม และได้ทําการศึกษาหาค่าร้อยละการกลับคืนของการวิเคราะห์ ท้ัง
ของวิธี MNA-RSN และวิธีมาตรฐาน SA-NEDA ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ในตัวอย่างไส้กรอก และค่าร้อยละการกลับคืนของการวิเคราะห์  

ตัวอย่างไส้กรอก 
วิธี SA-NEDA วิธี MNA-RSN 

ปริมาณไนไตรท์     
(mg kg-1) 

ร้อยละการกลับคืน 
ปริมาณไนไตรท์     

(mg kg-1) 
ร้อยละการกลับคืน 

ยี่ห้อ 1 3.3 ± 2.50 104.67 ± 0.62 3.1 ± 3.61 100.65 ± 4.68 
ยี่ห้อ 2 9.2 ± 0.24 101.74 ± 3.25 9.2 ± 0.21 101.10 ± 0.20 
ยี่ห้อ 3 11.6 ± 0.46 101.07 ± 0.37 12.2 ± 0.27 99.08 ± 0.01 
ยี่ห้อ 4 12.7 ± 0.46 99.67 ± 0.56 12.3 ± 0.56 97.65 ± 0.18 
ยี่ห้อ 5 15.3 ± 0.09 100.95 ± 0.46 15.8 ± 0.31 101.10 ± 0.40 

 

จากการวิเคราะห์ค่าร้อยละการกลับคืนโดยวิธี MNA-RSN ในตัวอย่างไส้กรอก มีค่าร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 
98-101  ตัวอย่างไส้กรอกจะมีส่วนผสมเช่น เน้ือสัตว์ ไขมัน วัตถุเจือปนอาหารซ่ึงมักจะมีแอสคอร์บิกผสมอยู่ด้วย ซ่ึงสารน้ีมี
ผลรบกวนต่อการวิเคราะห์ไนไตรท์เป็นอย่างมาก แต่จากการศึกษาค่าร้อยละการกลับคืนของไนไตรท์ในตัวอย่าง แสดงให้
เห็นว่าด้วยวิธีการเตรียมสารละลายตัวอย่างท่ีจะนํามาวิเคราะห์ ในส่วนของข้ันตอนการสกัดไนไตรท์ในตัวอย่างไส้กรอกใน
งานวิจัยน้ี สามารถลดปริมาณของแอสคอร์บิกหรือสารรบกวนอ่ืน ๆ ท่ีมีในสารตัวอย่าง จนทําให้เกิดการรบกวนการ
วิเคราะห์เพียงเล็กน้อยในระดับท่ียอมรับได้ (AOAC International, 2012)  ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ในตัวอย่างไส้
กรอกโดยวิธี MNA-RSN ตรวจพบไนไตรท์ในทุกตัวอย่างท่ีทําการศึกษามีค่าความเข้มข้นในช่วง 3.1-15.8 mg kg-1 ผลการ
วิเคราะห์ท่ีได้เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน SA-NEDA มีค่าท่ีสอดคล้องใกล้เคียงกัน และปริมาณไนไตรท์ท่ีวิเคราะห์ได้ไม่เกิน
ค่าท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดปริมาณท่ีจะทําให้เกิดอันตรายกับผูบ้ริโภคคือ 125 mg kg-1 (กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 

สรุปผลและอภิปรายผล 
            ในงานวิจัยน้ีศึกษาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใช้สารละลาย MNA และ 
RSN เป็นรีเอเจนต์ในการเกิดสารท่ีมีสีมีค่าโมลาร์แอบซอพติวิตี (ε) อยู่ในอันดับของ 104  L mol-1 cm-1 เช่นเดียวกับใน
ระบบของ SA-NEDA ดังน้ันคู่สาร MNA-RSN สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ไนไตรท์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีได้ (Qader, 
2013:153-156) จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ วิธีน้ีสามารถใช้หาปริมาณไนไตรท์ได้
ในช่วงความเข้มข้นท่ีกว้างคือ 0.005-3.5 mg L-1 ค่าขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห์ (LOQ) อยู่ในอันดับใกล้เคียงกับวิธี
มาตรฐาน และความเท่ียงของการวิเคราะห์ท่ีความเข้มข้นไนไตรท์ 0.05 และ 0.5 mg L-1 ในระบบของ MNA-RSN มีค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 0.89-2.20 % ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (ค่า %RSD น้อยกว่า 8 สําหรับสารวิเคราะห์
ท่ีอยู่ในช่วงความเข้มข้นน้อยกว่า 10 mg L-1, AOAC International, 2012)  การศึกษาผลรบกวนจากไอออนบวก ไอออน
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ลบ และจากสารชนิดต่างๆท่ีอาจจะพบได้ในตัวอย่างอาหารประเภทไส้กรอก พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์หา
ปริมาณไนไตรท์ โดยค่าความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์อยู่ในช่วง ± 3%  ยกเว้นไอโอไดด์ไอออน ไอร์ออน(II)ไอออน 
และแอสคอร์บิก  ท่ีให้ผลรบกวนค่อนข้างสูง เน่ืองจากสารเหล่าน้ีสามารถรีดิวส์ไนไตรท์ไอออนเกิดเป็นไนโตรเจนออกไซด์ 
(Adams, 1997:401-409) จากการศึกษาพบว่าค่าร้อยละการกลับคืนของการวิเคราะห์จากตัวอย่างไส้กรอกท้ัง 5 ชนิดมีค่า
มากกว่า 95 แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการเตรียมสารละลายตัวอย่างท่ีจะนํามาวิเคราะห์ในงานวิจัยน้ี ทําให้มีปริมาณสารท่ีจะมี
ผลต่อการคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์น้อยอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ปริมาณไนไตรท์ท่ีวิเคราะห์ได้ในตัวอย่างไส้กรอกด้วยวิธี 
MNA-RSN เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน SA-NEDA มีค่าท่ีสอดคล้องกัน ดังน้ันวิธีการวิเคราะห์โดยใช้สาร MNA-RSN 
สามารถท่ีจะนํามาใช้วิเคราะห์หาไนไตรท์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เน้ือแปรรูปประเภทไส้กรอกได้ดีเทียบเคียงได้กับวิธีมาตรฐาน  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรีโดยการใช้เมตา-ไนโตรอะนิลีน

(MNA) และรีซอร์ซินอล (RSN) เป็นสารในการเกิดปฏิกิริยา ตลอดจนข้ันตอนของการเตรียมสารตัวอย่างท่ีได้ศึกษาใน
งานวิจัยน้ีสามารถนํามาใช้วิเคราะห์กับผลิตภัณฑ์เน้ือแปรรูปประเภทไส้กรอกได้เป็นอย่างดี จึงน่าสนใจท่ีจะนําระบบน้ีไปใช้
ในการวิเคราะห์กับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารท่ีทําจากเน้ือสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีการปนเป้ือนของไนไตรท์เช่น แหนม 
หมูยอ กุนเชียง ซ่ึงผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดน้ันจะมีส่วนผสมของส่วนท่ีเป็นเน้ือสัตว์และไขมันท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน
ข้ันตอนและสภาวะของการสกัดไนไตรท์จากสารตัวอย่างเหล่าน้ี อาจจะต้องมีการเติมรีเอเจนต์ Carrez ซ่ึงประกอบด้วย
สารละลายของโพแทสเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์ และซิงค์อะซิเตท เพ่ือใช้ในการตกตะกอนโปรตีนหรือไขมัน เป็นการลดความ
ขุ่นของสารละลายตัวอย่างท่ีจะนําไปวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ (Bahadoran, 2016: 93-105)  ดังน้ันจะทําให้มี ซิงค์
ไอออน และอะซิเตทไอออน เพ่ิมปนอยู่ในสารละลายของสารตัวอย่างด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์หาปริมาณไน
ไตรท์โดยการใช้คู่สาร MNA-RSN น้ัน ไอออนเหล่าน้ีมีผลต่อการวิเคราะห์น้อยมาก (ร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ
การรบกวนการวิเคราะห์น้อยกว่า ± 3% ) จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะนําระบบน้ีไปใช้ในการวิเคราะห์กับตัวอย่างผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปดังกล่าว 
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ความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 1-3 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

Prevalence of Enterobiasis in Kindergarten Students and Related Factors in 
Muang District, Prachinburi Province, Thailand 

ภาณุพงศ์ สหายสุข, จณติา ธัญญเจริญ, ประกายรัตน์ จ่ัวสันเทียะ, อรเกษ เจรญิสิทธ์ิ, ฐานิตา เล้าไพศาล 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 
บทคัดย่อ 

 
  พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis) 

ในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาค ส่วนใหญ่พบในเด็กโดยจะมีอาการคันบริเวณทวารหนัก อาจมีอาการปวดท้อง 
อาเจียน อุจจาระร่วง ในบางรายท่ีมีการติดเช้ือมาก การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สํารวจอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด
ในเด็กอนุบาลและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ในโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยทํา
การตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดด้วยวิธีสก๊อตเทปเทคนิคในนักเรียนช้ันอนุบาล 1-3 จํานวน 265 คน และสํารวจปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดโดยใช้แบบสอบถาม ดําเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2562 พบว่ามีอัตราการ
ติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 3.02 จากนักเรียนท้ังหมด แยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 3.68 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 2.33 
จากแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดเช้ือพยาธิ พบว่าเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวฐานะระดับปานกลาง ซ่ึง
ได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัย อาหารการกิน และความเป็นอยู่อย่างดี จึงอาจทําให้มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือน้อย สัมพันธ์
กับอัตราการติดเช้ือพยาธิท่ีตรวจพบ จากผลการศึกษาครั้งน้ีแม้จะพบอัตราการติดเช้ือต่ํา แต่เด็กจะต้องได้รับการรักษาแบบ
กลุ่มเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายต่อไป  
คําสําคัญ: ความชุก, การติดเช้ือพยาธิเข็มหมดุ, สก๊อตเทปเทคนิค 

 
Abstract 

 
  Pin worm (Enterobius vermicularis) is the major cause of Enterobiasis. In Thailand the diseases 

were found in all regions mostly in pre-school and school children. The significant symptom is pruritus 
ani (anal itching) . In case of heavy infection, diarrhea may occur. The objective of this study was to 
investigate the infection of Enterobius vermicularis in kindergarten school in Prachinburi province, 
Thailand by using scotch tape technique. 265 children in the kindergarten 1-3 were investigated, and 
the factors related to parasite infection were also examined by using questionnaires.  This study was 
conducted from May to September 2019.  The result showed 3.02 percent of overall infection rate 
which revealed 3.68 percent in boys and 2.33 percent in girls. The factors related to parasitic infection 
showed that most children are from middle-level families which have been taking a good care of 
hygiene, food and living, therefore they have low risk of infection and correlation with the infection rate 
of this study. Although this study found low infection rate of Enterobiasis, mass treatment to prevent 
and control the infection was still needed to limit transmission. 
Keywords: Prevalence, Enterobiasis, Scothtape technique 
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บทนํา 
  หนอนพยาธิ Enterobius vermicularis หรือพยาธิเข็มหมุด (pin worm/seat worm) เป็นสาเหตุของการเกิด

โรคติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด (enterobiasis) ซ่ึงพบได้ท่ัวโลก ส่วนใหญ่จะพบมากในประเทศเขตอบอุ่น (เพ็ญนภา ชมะวิต, 
2555: 4172-4180) การติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาค ส่วนใหญ่พบในเด็กก่อนปฐมวัยและ
ปฐมวัย ในผู้ใหญ่พบการติดเช้ือเป็นส่วนน้อย (ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2553:47-53) 

  โรคติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด (enterobiasis) สามารถติดต่อได้จากหลายช่องทาง เช่น การกินไข่ระยะติดต่อท่ี
ติดตามมือและเล็บ หรือปนเป้ือนในอาหาร การติดต่อทางการหายใจ เมื่อได้รับไข่พยาธิในระยะติดต่อเข้าสู่ระบบทางเดิน
อาหาร ไข่ของพยาธิจะไปฟักตัวเป็นตัวอ่อนในสําไส้เลก็ จากน้ันตัวอ่อนจะไปเจริญเป็นตัวแก่และอาศัยอยู่ท่ีลาํไสใ้หญ่ เมื่อโต
เต็มวัยพยาธิตัวเมียจะออกมาวางไข่บริเวณปากทวารหนัก (anus) ในเวลากลางคืน ทําให้เกิดอาการคันบริเวณรอบ ๆ     
ปากทวารหนัก ในเด็กท่ีติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด เด็กจะมีอาการคัน มีการเกาหรือสัมผัสบริเวณทวารหนัก ทําให้มีไข่ของพยาธิ
ติดมาตามเล็บมือ เมื่อนํามือไปหยิบอาหารมารับประทานหรืออาจจะนําน้ิวมือเข้าปาก จึงเป็นสาเหตุของการติดเช้ือพยาธิ
เข็มหมุดจากการกินไข่พยาธิ (ingestion) นอกจากน้ีเมื่อเด็กท่ีติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดมีอาการคันบริเวณทวารหนักในเวลา
กลางคืน อาจเป็นสาเหตุทําให้เด็กได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดการเบ่ืออาหาร และอาจเกิดบาดแผลจากการเกา 
นอกจากน้ีเด็กท่ีติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดอาจมีอาการปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง ซ่ึงส่งผลให้พัฒนาการทางด้านร่างกาย
และสติปัญญาของเด็กท่ีติดเช้ือพัฒนาได้ไม่เต็มท่ี กลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขและเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม (นันทวดี เนียมนุ้ย, 2552:162-168) 

  การศึกษาในปี พ.ศ. 2521 พบการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดถึงร้อยละ 53 – 65 ในเขตชุมชนแออัดใน
กรุงเทพมหานคร (มยุรัตน์ เทพมงคล:2521:786-798, Teopipiporn P, 1981:11-21) จากการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 
3-5 ปี  จากสถานศึกษา 5 แห่ง ใน จังหวัดนครปฐม พบอัตราการติด เช้ือพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 38.23 เมื่ อ ปี                 
พ.ศ. 2544 – 2549 (บังอร ฉางทรัพย์:2558) และในปีพ.ศ. 2552 พบอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 52.08 ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ (นันทวดี เนียมนุ้ย, 2552:162-168) นอกจากน้ียังมีการสํารวจการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กโดยวิธี 
Scotch tape technique ในเขตชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่ามีอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 8.83 ใน
กลุ่มเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พบว่า อาชีพของผู้ปกครอง และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค มีความสัมพันธ์กับอัตราการติดเช้ือ(บังอร ฉางทรัพย์, 
2546:203-208) 

  จากการสํารวจพบว่า การติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญและพบการระบาดได้ง่ายใน
กลุ่มเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กประถมวัย และจังหวัดปราจีนบุรีจัดเป็นจังหวัดเขตอุตสาหกรรมใหม่ มีการอพยพย้ายถ่ินฐาน
ของแรงงานจากพ้ืนท่ีอ่ืนเข้ามาเป็นจํานวนมาก ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยท่ีทําให้ข้อมูลความชกของโรคพยาธิเข็มหมุดเปลี่ยนไปจาก
เดิม ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสํารวจการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการติดเช้ือพยาธิในปัจจุบัน โดยสํารวจ
อัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยวิธี Scotch tape technique ผลการวิจัยจะทําให้ทราบถึงอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในปัจจุบัน และทราบถึง
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็ก ซ่ึงจะนําไปสู่การป้องกันโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือสํารวจอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กอนุบาลและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ในโรงเรียนเทศบาล 4       
(อุดมวิทย์สมใจ) อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  2. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิเข็มหมุด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาครั้งน้ีจะทําการสํารวจอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กอนุบาลช้ันปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนเทศบาล 

4 (อุดมวิทย์สมใจ) อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ท้ังสิ้นจํานวน 265 คน   
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ทําการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดด้วยวิธีสกอตเทปเทคนิค (scotch tape technique) โดยข้ันตอนการทําเริ่ม

จาก ตัดเทปกาวใสยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร จับส่วนปลายท้ังสองข้างของเทปกาว จากน้ันนําแผ่นเทปกาวแปะบริเวณ
ทวารหนักโดยกดบนเทปกาวให้ด้านท่ีเหนียวแนบสนิทกับผิวทวารหนัก โดยระวังไม่ให้มือโดนบริเวณผิวหนังของทวารหนัก 
ด้านเหนียวของเทปกาวจะช่วยทําให้ไข่พยาธิติดข้ึนมา จากน้ันนําเทปกาวท่ีได้แปะลงบนกระจกสไลด์ แผ่นเทปท่ีแปะบน
สไลด์สามารถเก็บไว้ได้หลายวันในตู้เย็น โดยท่ีรูปร่างของไข่จะไม่เปลี่ยนแปลง จากน้ันสามารถทําการตรวจหาไข่พยาธิได้
โดยการนําสไลด์ไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ ถ้าพบไข่พยาธิซ่ึงมีลักษณะคล้ายตัว.”D” จะรายงานว่า “พบไข่พยาธิเข็มหมุด” 
ถ้าไม่พบไข่พยาธิจะรายงานว่า “ไม่พบไข่พยาธิเข็มหมุด” 

ทําการเก็บข้อมูลการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิของเด็กนักเรียนท่ีทําการตรวจ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนทําการตรวจพยาธิ โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียน 

   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลทําการวิจัยโดยนําเสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. เตรียมบุคลากร โดยทําการติดต่อครูในโรงเรียน เพ่ือช้ีแจ้งรายละเอียดของการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
  3. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ติดต่อนัดหมาย แจกแบบสอบถามและแบบเซ็นยินยอมให้แก่ผู้ปกครองเด็กท่ียินดีเข้า

ร่วมงานวิจัย 
  4. จัดลําดับเด็กท่ีมารับการตรวจหาพยาธิเข็มหมุดและเก็บแบบสอบถามท่ีแจกให้ผู้ปกครองไว้ล่วง โดยแจ้งการ

เตรียมตัวเด็กก่อนเข้ารับการตรวจให้ผู้ปกครองทราบ ได้แก่ ทําการตรวจตอนเช้า ไม่ให้เด็กอาบนํ้าก่อนเข้ารับการตรวจ 
เน่ืองจากพยาธิอาจหลุดจากการชําระล้างร่างกายอาจทําให้ตรวจไม่พบ 

  5. ทําการเก็บตัวอย่างไข่พยาธิเข็มหมุดโดยวิธีสกอตเทปเทคนิค (scotch tape technique) โดยใช้เทปกาวใส
กว้าง 2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร แปะด้านเหนียวลงบนบริเวณผิวหนังรอบๆทวารหนัก (perianal 
skin) แล้วดึงด้านเหนียวมาแปะบนกระจกสไลด์ 

  6 นําแผ่นสไลด์ท่ีแปะเทปกาวแล้วมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยตรวจดูให้ท่ัวท้ังแผ่น ถ้าพบไข่พยาธิลักษณะ
คล้ายอักษรดี (D) รายงานให้ผลบวก หากไม่พบไข่พยาธิรายงานให้ผลลบ 

   
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  - ผู้ทําการวิจัยกรอกผลการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนอนุบาลช้ันปีท่ี 1-3 และกรอกข้อมูลแบบสอบถาม

ท่ีได้รับกลับมาลงในคอมพิวเตอร์เรียงตามลําดับหมายเลขแบบสอบถาม จากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป Microsoft excel รายงานผลการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดเป็นความถ่ีร้อยละของนักเรียนท่ีติดเช้ือต่อนักเรียนท่ีทํา
การตรวจท้ังหมดและเปรยีบเทียบอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดระหว่างการสํารวจในปัจจุบันกับรายงานการสํารวจในอดีต 
โดยลักษณะเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
  จากผลการสํารวจความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมดุในเดก็อนุบาลช้ันปีท่ี 1-3 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์

สมใจ) อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนท้ังสิ้น 265 คน พบนักเรียนท่ีติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดจํานวน 8 คน 
(ร้อยละ 3.02) โดยแบ่งเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 3.68) และเพศหญิง 3 คน (ร้อยละ 2.33) เมื่อจําแนกตามระดับช้ัน 
พบว่ามีการติดเช้ือในนักเรียนอนุบาล 2 และ 3 มากท่ีสุดคือ 3 คนท้ังสองระดับช้ัน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ 2.8 ตามลําดับ 
ในขณะท่ีพบการติดเช้ือในนักเรียนอนุบาลช้ันปีท่ี 1 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
  ตารางท่ี 1 ผลการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดด้วยวิธี Scotch tape technique แยกตามระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 เมื่อทําการสํารวจปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็น แบบสอบถาม

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครองเด็ก แบบสอบถามอาการคันก้นของเด็กและแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคพยาธิของเด็ก จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครองเด็กพบว่า ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 1-3 ส่วนใหญ่มีรายได้ 
8,001 – 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมามีรายได้ 5,001 – 8,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.8 
และมีรายได้ 3,000 – 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล 1-3 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย คิดเป็น   
ร้อยละ 23.2 และระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.8 อาชีพของผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล 1-3 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างหรือเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมามีอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30.1 และ
อาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 17.2 

  จากการสอบถามผู้ปกครองนักเรียนถึงข้อมูลอาการคันก้นของนักเรียนพบว่าเด็กส่วนใหญ่จะไม่มีอาการคันก้น 
คิดเป็นร้อยละ 67.4 รองลงมามีอาการคัน 2-5 วันต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.9 มีอาการคัน 10-20 วันต่อครั้งและมากกว่า 
30 วันต่อครั้ง มีจํานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.2 

  นอกจากน้ียังได้ทําการเก็บข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนทําการ
ตรวจหาพยาธิเข็มหมุดได้ข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 2 

  จากแบบสอบถามพบว่า พฤติกรรมการล้างมือก่อนรับประทานอาหารเด็กส่วนใหญ่ทํา 1-3 ครั้ง รองลงมา 4-10 
ครั้งและมากกว่า 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35, 22.4 และ 20.3 ตามลําดับ การล้างมือก่อนเข้าห้องนํ้าเด็กส่วนใหญ่           
ทํามากกว่า 20 ครั้ง รองลงมา 1-3 ครั้ง และ 4-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.4, 27.3 และ 23.8 ตามลําดับ การล้างผักและ
ผลไม้ก่อนรับประทานเด็กส่วนใหญ่ทํามากกว่า 20 ครั้ง รองลงมา 1-3 ครั้ง และ 4-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.4, 24.5 และ 
23.7 ตามลําดับ การใช้ภาชนะท่ีไม่สะอาดเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยทําเลย รองลงมา 1-3 ครั้ง และมากกว่า 20 ครั้ง คิดเป็น   

ชั้น 
จํานวน

นักเรียนท่ี
ตรวจ (คน) 

ตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุด ตรวจไม่พบไข่พยาธิเข็มหมุด 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อนุบาล 1 70 2 2.9 68 97.1 

อนุบาล 2 87 3 3.4 84 96.6 

อนุบาล 3 108 3 2.8 105 97.2 

รวม 265 8 3.0 257 96.9 
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ร้อยละ 69.5, 17 และ 8.5 ตามลําดับ การรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ เด็กส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทาน รองลงมา 1-3 ครั้ง 
และทํามากกว่า 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.8, 12 และ 4.2 ตามลําดับ การรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ๆ เด็กส่วนใหญ่
ทํามากกว่า 20 ครั้ง รองลงมาคือ 1-3, 4-10 ครั้ง และ 11-20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.3, 13.2 และ 6.9 ตามลําดับ           
การรับประทานอาหารท่ีไม่สะอาดเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยทํา รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และทํามากกว่า 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
80.4, 9.1 และ 7.7 ตามลําดับ การดื่มนํ้าสะอาดเด็กส่วนใหญ่ทํามากกว่า 20 ครั้ง รองลงมาทํา 4-10 ครั้ง และทํา 11-20 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 74.1, 10.5 และ 9.1 ตามลําดับ การรับประทานปูเค็ม เช่น ส้มตําปู เด็กส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทาน 
รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และทํา 4-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.4, 30.1 และ 4.5 ตามลําดับ การใส่เสื้อผ้าท่ีไม่สะอาดเด็กส่วน
ใหญ่ไม่เคยทํา รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และทํามากกว่า 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.4, 14.3 และ 3.8 ตามลําดับ การนอนบน
ผ้าปูท่ีนอนหรือเครื่องนอนไม่สะอาดเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยทํา รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และทํา 11-20 ครั้ง, มากกว่า 20 ครั้ง   
คิดเป็นร้อยละ 84.1, 12.1 และ 1.5 ตามลําดับ การออกกําลังกายเด็กส่วนใหญ่ทํา 4-10 ครั้ง รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และทํา 
11-20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.7, 24.4 และ 21.4 ตามลําดับ การดูดหรือกัดน้ิวเล่นเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยทํา รองลงมาทํา 1-3 
ครั้ง และทํา 11-20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.5, 36.4 และ 9.8 ตามลําดับ การเดินเท้าเปล่าบนพ้ืนดินเด็กส่วนใหญ่ทํา 1-3 
ครั้ง รองลงมาไม่เคยทํา และทํา 4-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.5, 26.2 และ 23.1 ตามลําดับ การเช่ือฟังผู้ปกครองเก่ียวกับ
การดูแลรักษาสุขอนามัยเด็กส่วนใหญ่ทํามากกว่า 20 ครั้ง รองลงมาทํา 11-20 ครั้ง และ 4-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.4, 
26 และ 20.6 ตามลําดับ การเล่นนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยทํา รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และ 4-10 ครั้ง   
คิดเป็นร้อยละ 42.1, 38.3 และ 10.5 ตามลําดับ การเล่นกับเพ่ือนๆเป็นกลุ่มเด็กส่วนใหญ่ทํามากกว่า 20 ครั้ง รองลงมาทํา    
4-10 ครั้ง และ 1-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.1, 26.5 และ 22 ตามลําดับ การคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เด็กส่วน
ใหญ่ไม่เคยทํา รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และ มากกว่า 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.4, 28.6 และ 9.8 ตามลําดับ การให้ความ
สนใจเก่ียวกับเรื่องพยาธิเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยทํา รองลงมาทํา 1-3 ครั้ง และ 11-20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.2, 34.1 และ 
10.6 ตามลําดับ และการตัดเล็บให้สั้นเด็กส่วนใหญ่ทํามากกว่า 20 ครั้ง รองลงมาทํา 4-10 ครั้ง และ 1-3 ครั้ง คิดเป็น    
ร้อยละ 45.4, 22.4 และ 14.9 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 ผลแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิของเด็ก ในระยะเวลา 1 เดือน 
 

พฤติกรรม 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบกลับแบบสอบถาม 

ไม่ทําเลย 
1 – 3 
คร้ัง 

4 – 10 
คร้ัง 

11 – 20 
คร้ัง 

มากกว่า 
20 คร้ัง 

1. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 7 35 22.4 15.4 20.3 

2. ล้างมือหลังเข้าห้องนํ้า 7.7 27.3 23.8 11.9 29.4 

3. ล้างผักผลไม้ก่อนรับประทาน 2.2 24.5 23.7 7.2 42.4 

4. ทานอาหารท่ีใส่ในภาชนะท่ีไม่สะอาด 69.5 17 3.5 1.4 8.5 

5. รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ 83.8 12 0 0 4.2 

6.รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆ  1.4 13.2 13.2 6.9 65.3 

7.รับประทานอาหารท่ีไม่สะอาด 80.4 9.1 1.4 1.4 7.7 
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ตารางท่ี 2 ผลแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิของเด็ก ในระยะเวลา 1 เดือน (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบกลับแบบสอบถาม 

��������� 1 – 3  ��!" 4 – 10 

 ��!" 

11 – 20  ��!" ��กก#�� 

20  ��!" 

8. ดื่มนํ้าสะอาด 0 6.3 10.5 9.1 74.1 

9. รับประทานปูเค็ม เช่น ส้มตําปู 62.4 30.1 4.5 1.5 1.5 

10.ใส่เสื้อผ้าท่ีไมส่ะอาด 77.4 14.3 3 1.5 3.8 

11.นอนบนผ้าปูท่ีนอนหรือเครื่องนอนไม่สะอาด 84.1 12.1 0.8 1.5 1.5 

12.ออกกําลังกาย 7.6 24.4 26.7 21.4 19.8 

13.ดูดหรือกัดน้ิวเล่น 43.2 36.4 7.6 9.8 3 

14.เดินเท้าเปล่าบนพ้ืนดิน 26.2 31.5 23.1 12.3 6.9 

15.เช่ือฟังผู้ปกครองเก่ียวกับการดแูลรักษา
สุขอนามัย 

3.1 13 20.6 26 37.4 

16.เล่นนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาต ิ 42.1 38.3 10.5 3 6 

17.เล่นกับเพ่ือนๆเป็นกลุ่ม 4.5 22 26.5 9.8 37.1 

18.คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว 44.4 28.6 8.3 9 9.8 

19.ให้ความสนใจเก่ียวกับเรื่องพยาธิ 43.2 34.1 5.3 10.6 6.8 

20.ตัดเล็บให้สั้น 3 14.9 22.4 14.2 45.4 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

   หนอนพยาธิ Enterobius vermicularis หรือพยาธิเข็มหมุด (Pin worm/Seat worm) เป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคติดเช้ือพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis) ซ่ึงพบได้ท่ัวโลก ส่วนใหญ่จะพบมากในประเทศเขตอบอุ่นพยาธิเข็มหมุด 
(Enterobius vermicularis) มีวงจรชีวิต (Life cycle) โดยมีคนเท่าน้ันท่ีเป็นโฮสต์จําเพาะ (definitive host) ปกติแล้วตัว
เต็มวัยพยาธิเข็มหมุดจะอาศัยอยู่ท่ีลําไส้ใหญ่ นอกจากน้ีพยาธิเข็มหมุดอาจเคลื่อนไปอยู่บริเวณกระเพาะอาหาร หลอด
อาหาร และข้ึนไปบริเวณจมูกได้เช่นกัน ตัวเมียออกไข่ได้ 11,000-15,000 ฟอง โดยจะไปวางไข่ท่ีบริเวณรอบ ๆ ทวารหนัก 
และบริเวณใกล้เคียง  การตรวจหาไข่ของพยาธิเข็มหมุดมีวิธีการตรวจหลายวิธี เช่น วิธี Scotch tape technique วิธี  
Anal swab วิธี Simple smear หรือวิธี concentration แต่วิธี Anal swab วิธี Simple smear หรือวิธี concentration 
มีโอกาสพบน้อยเพราะพยาธิชนิดน้ีไม่ว่างไข่ในลําไส้มักวางไข่บริเวณรอบๆ ทวารหนัก ดังน้ันวิธี Scotch tape technique 
จึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการตรวจหาไข่ของพยาธิเข็มหมุดเน่ืองจากวิธี Scotch tape technique ทําโดยการใช้เทปกาวใส
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แปะบริเวณรอบๆทวารหนักจึงมีโอกาสพบไข่พยาธิมากท่ีสุด (เพ็ญนภา ชมะวิต, 2555:4172-4180) ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย
จึงเลือกใช้วิธี Scotch tape technique ในการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือให้ได้จํานวนไข่พยาธิมากท่ีสุดในการเก็บตัวอย่าง 

อัตราการติดเช้ือโรคพยาธิเข็มหมุดมักจะพบการระบาดในเด็กเล็กมากกว่าเด็กโต ซ่ึงตามงานวิจัยของ นันทวดี 
เนียมนุ้ย และคณะ (นันทวดี เนียมนุ้ย, 2552:162-168) ได้สํารวจอัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน อายุ 
4-6 ปี เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอคูเมือง และอําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมท้ังสิ้นจํานวน 413 คน 
โดยวิธี scotch tape technique ผลการตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุดจําแนก ตามอายุจากจํานวนเด็กท่ีเข้ารับการตรวจ 413 
คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 4 ปี 68 คน อายุ 5 ปี 253 คน อายุ 6 ปี 92 คน ตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุดจํานวน 26 คน (ร้อยละ 
38.24), 50 คน (ร้อยละ 19.76) และ 35 คน (ร้อยละ 38.04) ตามลําดับ โดยพบว่าในเด็กอายุ 5 ปี มีอัตราการติดเช้ือพยาธิ
เข็มหมุดต่ํากว่าเด็กอายุ 4 และ 6 ปีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value < 0.000) (3) การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจึงเลือกทําการ
สํารวจการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กอนุบาลกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ในโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือสํารวจและป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

ผลการสํารวจการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กอนุบาลกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ในโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 265 คน พบว่า มีนักเรียนท่ีติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดรวมเพศชายและ       
เพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.02 ซ่ึงเป็นอัตราการติดเช้ือท่ีต่ํา อาจเป็นเพราะโรงเรียนท่ีทําการสํารวจอยู่ในเขต
ชุมชนเมืองทําให้เด็กได้รับการดูแลสุขลักษณะท่ีดีในการขับถ่ายและผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลาดเป็นอย่างดี จากการ
สํารวจครั้งน้ีผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่ทําอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานเอกชนและมีรายได้ปานกลาง ซ่ึงพบว่า เด็กมีการ     
ติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในอัตราท่ีต่ํา สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ฉางทรัพย์ และคณะ (2546) ท่ีทําการสํารวจการติดเช้ือ
พยาธิเข็มหมุดในเด็กโดยวิธี Scotch tape technique ในเขตชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่ามีอัตราการติดเช้ือ
พยาธิเข็มหมุดร้อยละ 8.83 ในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการติดเช้ือพยาธิ
เข็มหมุดกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า อาชีพของผู้ปกครอง และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค มีความสัมพันธ์กับอัตราการ
ติดเช้ือ(บังอร ฉางทรัพย์,2546:203-208)  

พฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ รับประทานอาหารท่ีอยู่
ในภาชนะท่ีสะอาด และมีการดูแลสขุอนามัยของตนเองเป็นอย่างดี อันเน่ืองมาจากเด็กอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและผู้ปกครอง
มีความรู้ในการดูแลสุขอนามัยของบุตรหลานทําให้อัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดต่ํา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทธกร 
บุบผัน และคณะ (2560) ท่ีได้ทําการศึกษาอัตราการติดเช้ือของพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนระดับประถมศึกษา 1-3 อําเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยใช้วิธี scotch tape technique จํานวน 1,259 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นเพศชายและ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.41 และร้อยละ 46.5 พบผู้ติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดจํานวน 197 คน อัตราการติดเช้ือพยาธิ      
เข็มหมุด (Enterobius vermicularis) เท่ากับร้อยละ 15.77 โดยพบการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเพศชายร้อยละ 16.40 
และในเพศหญิงร้อยละ 14.78 พบการติดเช้ือมากท่ีสุดในกลุ่มอายุเฉลี่ย 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.39 เมื่อจําแนกตามสถานท่ี
พบว่าอัตราการติดเช้ือท่ีโรงเรียนวัดโพธ์ิสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41.77 และพบการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.41 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่าการแพร่กระจายของโรค
พยาธิเข็มหมุดมีความเก่ียวข้องกับแหล่งท่ีอยู่อาศัยและการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล(ภัทธกร บุบผัน, 2561:186-193)  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

  1. ควรตรวจซํ้าอย่างน้อย 3 ครั้ง เพ่ือยืนยันและติดตามการติดเช้ือพยาธิของเด็ก 
  2. การศึกษาครั้งต่อไปควรทําในโรงเรียนท่ีอยู่นอกเขตเมืองเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการติดเช้ือของเด็กท่ีอาศัยใน

ชุมชนเมืองและเด็กท่ีอาศัยอยู่ในเขตชนบทว่ามีผลต่ออัตราการติดเช้ือหรือไม่ 
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ความชุกของเช้ือ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม ์
คาร์บาพีนีเมสจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรีโดยวิธีทางฟีโนไทป์  

Prevalence of Carbapenemase-producing Carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae Clinical Isolates in Saraburi Hospital by            

Phenotypic Method 
วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์1, ณิชญณัฏฐ์ ธนรินณริัชญ์1, ณฏัฐณิชา บุญเมือง1, สิรินทรา จ่ันโตกุล2, 

ธนสาร ศิรริัตน์1, ปัญจพร น่ิมมณี1 และพัชรี กัมมารเจษฎากุล1 
1คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   2กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) เป็น เช้ือแบคที เรียดื้ อยา ท่ี เป็น ปัญหาวิกฤติทาง
สาธารณสุขท่ีพบท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาความชุกของเช้ือ CRE ท่ีแยกได้จากสิ่งส่ง
ตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรี และมีกลไกการดื้อยาโดยการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส โดยเก็บตัวอย่างเช้ือ CRE 
จํานวน 29 สายพันธ์ุ  ทําการวินิจฉัย และตรวจหากลไกการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสโดยวิธีทางฟีโนไทป์ ได้แก่  
modified carbapenem inactivation method (mCIM) และ EDTA-modified carbapenem inactivation method 
(eCIM) ผลการวิจัยพบว่า CRE ท่ีแยกได้จากผู้ ป่วยเป็นเช้ือ Klebsiella pneumoniae (ร้อยละ 79.3), Klebsiella 
oxytoca (ร้อยละ 3.5) และ Enterobacter cloacae (ร้อยละ 17.2) ผลการตรวจหาความชุกของ CRE ท่ีสร้างเอนไซม์
คาร์บาพีนีเมสด้วยวิธี mCIM และ eCIM ให้ผลบวก ร้อยละ 93.1 เท่ากัน แสดงว่าเป็นเอนไซม์ชนิด metallo-beta-
lactamase ผลการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา สามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและเฝ้าระวังการ
แพร่กระจายของเช้ือดื้อยา 
คําสําคัญ: คาร์บาพีนีเมส, Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, โรงพยาบาลสระบุรี, วิธีทางฟีโนไทป์ 

 
Abstract 

 Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae ( CRE)  are drug-resistant bacteria that cause a 
serious public health crisis worldwide, including Thailand. The objective of this study was to determine 
the prevalence of CRE isolated from clinical specimens in Saraburi Hospital and had a drug resistance 
mechanism by carbapenemase production. Twenty nine isolates of CRE were collected, analyzed, and 
tested for the production of carbapenemase enzyme by phenotypic method consist of modified 
carbapenem inactivation method (mCIM)  and further detected for metallo-beta-lactamase by EDTA-
modified carbapenem inactivation method ( eCIM) .  The results found that CRE isolated from the 
patients were Klebsiella pneumoniae (79.3%) , Klebsiella oxytoca ( 3.5%)  and Enterobacter cloacae 
(17.2%).  The prevalence of CRE that contained carbapenemase either by mCIM or eCIM was 93.1%. 
These results suggested that it is metallo-beta-lactamase. The results of this study are epidemiological 
data that might be used as a guideline for controlling and monitoring the spread of drug-resistant 
bacteria. 
Keywords: Carbapenemase, Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, Saraburi Hospital, Phenotypic   
     method 
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บทนํา 
 Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) เป็นแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ท่ีพบประจํา
ถ่ินในลําไส้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมส์ (carbapenems) ชนิดใดชนิดหน่ึง ได้แก่  imipenem, 
ertapenem, meropenem หรือ doripenem ท่ีเป็นยาข้ันสูงในการใช้รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียแกรมลบดื้อยากลุ่มท่ี
สร้างเอนไซม์ extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) ทําให้ดื้อยาต้านจุลชีพกลุ่มท่ีออกฤทธ์ิกว้าง (broad-
spectrum antimicrobial agents) เช่น extended-spectrum cephalosporins เช้ือกลุ่มน้ีสามารถถ่ายทอดยีนดื้อยาท่ี
อยู่บน     พลาสมิด (plasmid) ข้ามสายพันธ์ุได้ ทําให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือดื้อยาได้ง่าย และเป็นสาเหตุสําคัญของ
โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล จากรายงานการจัดลําดับความสําคัญของเช้ือดื้อยาขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, 2017) พบว่ามีแบคทีเรียดื้อยาหลายกลุ่มท่ีต้องการยาต้านจุลชีพในการรักษาโดยเร็วท่ีสุดหรือเรียกว่า 
Superbug แพร่กระจายท่ัวโลก 12 ชนิด โดย CRE จะจัดอยู่ในกลุ่มรุนแรงระดับวิกฤติ (critical) ท่ีพบท่ัวโลกรวมท้ัง
ประเทศไทย กลไกการดื้อยามีหลายกลไก ได้แก่ (1) การสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส (carbapenemase) ทําลายโครงสร้าง
ของยาบริเวณ beta-lactam ring  (2) การสร้างเอนไซม์ AmpC beta-lactamase ในระดับสูง ร่วมกับการกลายพันธ์ุ 
(mutation) หรือลดปริมาณของโปรตีนพอริน (porin) ท่ีผนังเซลล์ช้ันนอก (outer membrane) ทําให้ลดการผ่านของยา
เข้าสู่เซลล์ และ (3) การขับยาออกนอกเซลล์ผ่านการทํางานของ efflux pump (ภัทรชัย กีรติสิน และอนุชา อภิสารธนรักษ์
, 2555: 169) การสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสเป็นกลไกสําคัญท่ีพบบ่อย และต้องเฝ้าระวัง เน่ืองจากยีนท่ีควบคุมการสร้าง
เอนไซม์อยู่บนพลาสมิด ทําให้มีการถ่ายทอดระหว่างแบคทีเรียและแพร่กระจายได้ง่าย 
 การจัดกลุ่ ม เอน ไซม์คาร์บาพี นี เมสตามโครงสร้างโม เล กุล  (molecular classification หรือ  Ambler 
classification) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ serine beta-lactamase (ประกอบด้วย class A, C, D) และ metallo-beta-
lactamase (ประกอบด้วย class B) เอนไซม์ท่ีมีความสําคัญทางการแพทย์ในปัจจุบันน้ีมีหลายชนิด ได้แก่ Klebsiella 
pneumoniae carbapenemase ( KPC) , New Delhi metallo-beta-lactamase ( NDM) , Imipenemase (IMP), 
Verona integron-encoded metallo-beta-lactamase (VIM) แ ล ะ  Oxacillinase type carbapenemase (OXA-
type) (ภัทรชัย กีรติสิน และอนุชา อภิสารธนรักษ์, 2555: 72-83) จากรายงานของระบบเฝ้าระวังเช้ือดื้อยาระดับชาติ 
(วันทนา ปวีณกิตติพร, 2559) พบว่ามีอุบัติการณ์ CRE ในประเทศไทยร้อยละ 17.5 (237/1358) และเป็นเช้ือท่ีสร้าง
เอนไซม์ชนิด NDM มากท่ีสุดถึงร้อยละ 86.5 (205/237) โดย NDM-1 จัดเป็น metallo-beta-lactamase ชนิดอุบัติใหม่ 
พบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ท่ีประเทศสวีเดนจากผู้ป่วยติดเช้ือ Klebsiella pneumoniae ในระบบทางเดินปัสสาวะและมี
ประวัติเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลท่ีเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ต่อมามีรายงานการพบในเช้ือแบคทีเรียวงศ์ 
Enterobacteriaceae อีกหลายจีนัส เช้ือท่ีสร้างเอนไซม์น้ีจะดื้อต่อยากลุ่ม beta-lactam ในระดับสูงและมักจะดื้อยากลุ่ม
อ่ืนร่วมด้วย สําหรับโรงพยาบาลสระบุรีมีการตรวจพบเช้ือ CRE จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยเช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2561 มี
รายงานตรวจพบเช้ือ CRE ร้อยละ 2.94 (ข้อมูลสถิติจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลสระบุรี) โดยใช้วิธี 
standard disc diffusion แต่ยังไม่มีการรายงานความชุกของเช้ือ CRE ท่ีมีกลไกการดื้อยาโดยการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนี
เมส วิธีท่ีใช้สําหรับการตรวจยืนยันการสร้างเอนไซม์คาร์บา-พีนีเมส ประกอบด้วยวิธีทางฟีโนไทป์ (ได้แก่ modified Hodge 
test, modified carbapenem inactivation method (mCIM), EDTA-modified carbapenem inactivation 
method (eCIM), Carba NP) และวิธีทางจีโนไทป์ (ได้แก่ polymerase chain reaction; PCR) แต่ละวิธีมี ข้อดีและ
ข้อจํากัดแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะตรวจหาความชุกของเช้ือ CRE ในโรงพยาบาลสระบุรีท่ีมีการดื้อ
ยาด้วยกลไกการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสโดยวิธีทางฟีโนไทป์ท่ีสามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไปและได้รับ
การรับรองมาตรฐานจาก Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI, 2019: 118-128) ได้แก่ วิธี  modified 
carbapenem inactivation method (mCIM) และ  EDTA-modified carbapenem inactivation method (eCIM) 
เพ่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้นําข้อมูลไปใช้ทางด้านระบาดวิทยา การควบคุมและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเช้ือดื้อ
ยาในโรงพยาบาลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือตรวจหาความชุกของเช้ือ CRE จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรีท่ีมีการดื้อยาด้วยกลไกการ

สร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสโดยวิธีทางฟีโนไทป์  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรีย CRE 
 ตัวอย่างเช้ือ CRE ท่ีดื้อต่อยากลุ่มคาร์บาพีเนมส์ชนิดใดชนิดหน่ึงโดยทดสอบด้วยวิธี standard disc diffusion 
ได้แก่ยา  imipenem (IPM10), ertapenem (ETP10), meropenem (MEM10) จากสิ่งส่งตรวจ ได้แก่ ปัสสาวะ เลือด 
เสมหะ และหนองของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรีไม่ซํ้าราย จํานวน 29 สายพันธ์ุ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 นํามาเพาะเช้ือและยืนยันชนิดเช้ือแบคทีเรียโดยการเพาะเช้ือบนอาหาร MacConkey agar และทดสอบทาง
ชีวเคมี (อิสยา จันทร์วิทยานุชิต และวัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, 2556: 238-245) 
Modified carbapenem inactivation method (mCIM) (CLSI, 2019: 118-128) 
 ใช้ลูป (loop) ขนาด 1 โมโครลิตรเข่ียเช้ือ CRE ท่ีเพาะบน blood agar เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง มาละลาย 
(suspend) ใน trypticase soy broth (TSB) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และผสมให้เป็นเน้ือเดียวกัน จากน้ันใช้ forceps 
ปราศจากเช้ือคีบแผ่นยา meropenem (MEM10) (Oxoid) ใส่ในหลอด โดยกดให้จมในอาหารท้ังแผ่นยา นําไปบ่มท่ี
อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศปกติเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ± 15 นาที 
 เตรียมเช้ือ E. coli ATCC 25922 (สายพันธ์ุมาตรฐานท่ีไวต่อยา meropenem) ท่ีเพาะบน blood agar เป็น
เวลา 18-24 ช่ัวโมง โดยวิธี direct colony suspension ในนํ้าเกลือให้ได้ความขุ่นเทียบกับ McFarland standard No. 
0.5 จากน้ันใช้ไม้พันสําลีปราศจากเช้ือจุ่มเช้ือและป้ายบนผิวหน้าอาหาร Mueller-Hinton Agar (Oxoid) 3 ระนาบ ตั้งไว้ท่ี
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3-10 นาที  
 ใช้ลูปขนาด 10 ไมโครลิตรเข่ียแผ่นยา meropenem ข้ึนมาจาก TSB ท่ีบ่มครบตามเวลา (หลอด A) และพักวาง
ท่ีผนังด้านในของหลอดเพ่ือกําจัดอาหารเลี้ยงเช้ือ TSB ท่ีเกินออกไป จากน้ันใช้ forceps คีบมาวางบนผิวหน้าอาหาร 
Mueller-Hinton Agar ท่ีเพาะเช้ือ   E. coli ATCC 25922 นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศปกติ
เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง 
 การอ่านผล โดยการวัดขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของวงใสท่ีเช้ือแบคทีเรียถูกยับยัง้การเจรญิ (inhibition zone) ถ้า
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส 6-15 มิลลิเมตร หรือ 16-18 มิลลิเมตร ท่ีมีโคโลนีขนาดเล็ก (pinpoint colonies) 
ภายในวงใส แสดงว่าเช้ือท่ีทดสอบมีการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส (carbapenemase production positive) (ภาพท่ี 1) 
และถ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส ≥ 19 มิลลิเมตร แสดงว่าเช้ือท่ีทดสอบไม่มีการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส 
(carbapenemase production negative) แต่ถ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส 16-18 มิลลิเมตร หรือมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 19 มิลลิเมตร แต่มีโคโลนีขนาดเล็ก (pinpoint colonies) ภายในวงใส ไม่สามารถสรุปได้ว่าเช้ือมีการสร้าง
เอนไซม์คาร์บาพีนีเมส (indeterminate) 
EDTA-modified carbapenem inactivation method (eCIM) (CLSI, 2019: 118-128) 
 นําเช้ือแบคทีเรียท่ีให้ผลบวกกับการทดสอบ mCIM มาทดสอบต่อเพ่ือจําแนกชนิดของเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส ว่า
เป็น serine beta-lactamase หรือ metallo-beta-lactamase โดยทดสอบด้วยวิธีเดียวกับ mCIM แต่เพ่ิมชุดอาหาร 
TSB อีก 1 หลอด และเติม 0.5 M EDTA ปริมาณ 20 ไมโครลิตรลงไป (หลอด B) การอ่านผล โดยการวัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงใสท่ีเช้ือถูกยับยั้งการเจริญจากท้ัง 2 หลอด แล้วนําขนาดจากหลอด B มาลบกับขนาดจากหลอด A 
ถ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส ต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 5 มิลลิเมตร แสดงว่าเป็นชนิด metallo-beta-
lactamase (ภาพท่ี 1) แต่ถ้าน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร แสดงว่าเป็นชนิด serine beta-lactamase  
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ภาพท่ี 1   ผลการทดสอบ modified carbapenems inactivation method (mCIM) ผลบวก (A) คือ มี เส้นผ่าน

ศูนย์กลางของ inhibition zone รอบแผ่นยา meropenem 6 มิลลิเมตร (ผลลบคือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ 
inhibition zone ≥ 19 มิลลิเมตร) และ EDTA-modified carbapenems inactivation method (eCIM) 
ผลบวก (B) คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone รอบแผ่นยา meropenem จากหลอด B (มี EDTA) 
19 มิลลิเมตรมากกว่าแผ่นยา meropenem จากหลอด A 13 มิลลิเมตร (ผลบวก ผลต่างจะต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 มิลลิเมตร) 

 
ผลการวิจัย 
 เช้ือ CRE ท่ีแยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรจํีานวน 29 สายพันธ์ุ มาจากสิ่งส่งตรวจประเภท
ปัสสาวะมากท่ีสุดจํานวน 17 สายพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา ได้แก่ เสมหะ เลือด และหนอง 8, 2, 2 สายพันธ์ุ คิด
เป็นร้อยละ 27.6, 6.9, 6.9 ตามลําดับ เมื่อจําแนกโดยใช้ลักษณะโคโลนีพบว่า มีโคโลนีสีชมพูหรือ  lactose-fermenter 
บน MacConkey agar ทุกสายพันธ์ุ  ผลการทดสอบทางชีวเคมีโดยใช้ชุดทดสอบของแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ oxidase, 
triple sugar iron agar (TSI), motile/indole/lysine deaminase/lysine decarboxylase (MIL), Simmons citrate 
agar (citrate), Christensen’s urea agar (urea), ornithine decarboxylase (OD), Voges-Proskauer (VP), 
malonate (Mal) พบว่าเป็นเช้ือ K. pneumoniae 23 สายพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 79.3, K. oxytoca 1 สายพันธ์ุ คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 และ E. cloacae 5 สายพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 17.2 (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการจําแนกเช้ือ CRE ท่ีแยกได้จากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรี 
 
CRE จํานวน ร้อยละ ผลการทดสอบทางชีวเคม ี

Oxidase TSI MIL Citrate Urea OD VP Mal 
K. pneumoniae  23 79.3 - A/AG -/-/-/+ + + - + + 
K. oxytoca  1 3.5 - A/AG -/+/-/+ + + - + + 
E. cloacae  5 17.2 - A/AG +/-/-/- + - + + +/- 
หมายเหตุ: A/AG; acid slant/acid butt with gas, +; positive, -; negative 
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 ผลการตรวจหาความชุกของเช้ือ CRE ท่ีมีการดื้อยาด้วยกลไกการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส โดยวิธี mCIM 
พบว่า เช้ือมีเอนไซม์ชนิดน้ี 27 สายพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 93.1 และเช้ือ K. pneumoniae 2 สายพันธ์ุ ให้ผลลบ เมื่อนําเช้ือท่ี
ให้ผลบวกมาทดสอบต่อด้วยวิธี eCIM พบว่าเช้ือท้ัง 27 สายพันธ์ุ ให้ผลบวก แสดงว่ามีการสร้างเอนไซม์ชนิด metallo-
beta-lactamase เช่นเดียวกัน (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการตรวจหาความชุกของเช้ือ CRE ท่ีมีการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส โดยวิธี mCIM และ eCIM 
 

แบคทีเรีย จํานวน ร้อยละ 
CRE 29 - 
CRE ให้ผลบวกการทดสอบ mCIM 27 93.1 
CRE ให้ผลบวกการทดสอบ eCIM 27 93.1 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 เช้ือ CRE ท่ีแยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรจํีานวน 29 สายพันธ์ุ มาจากสิ่งส่งตรวจประเภท
ปัสสาวะมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา ได้แก่ เสมหะ เลือด และหนอง คิดเป็นร้อยละ 27.6, 6.9, 6.9 ตามลําดับ 
สอดคล้องกับการศึกษาจากโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ท่ีแยกเช้ือ CRE ได้จากปัสสาวะมากท่ีสุด
ร้อยละ 48.3 และ 38.9 (ศิรประภา มินาผล และคณะ, 2562) และโรงพยาบาลพิจิตรร้อยละ 56.8(สุกัญญา บัวชุม และ
คณะ, 2563) ผลการจําแนกเช้ือโดยใช้การทดสอบทางชีวเคมีพบว่าเป็น K. pneumoniae, K. oxytoca และ E. cloacae 
คิดเป็นร้อยละ 79.3, 3.5 และ 17.2 ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีพบว่าเช้ือ K. pneumoniae เป็นเช้ือ 
CRE ท่ีพบมากท่ีสุดจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย (Laolerd, W., et al. 2018; วีวรรณ อาชีวะ, 2559; ศิรประภา มินาผล และ
คณะ, 2562; สุกัญญา บัวชุม และคณะ, 2563; ภัคนันท์ สาดสี, 2562)  โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดเช้ือ CRE ใน
โรงพยาบาล ได้แก่ ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล การสอดใส่อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกาย และผลของการรักษา เน่ืองจาก
พบว่าผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตมีแนวโน้มเกิดการติดเช้ือ CRE ในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้ป่วยท่ีหาย ทุเลา หรือส่งต่อ เน่ืองจากส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี มีอาการรุนแรงต้องได้รับการสอดใส่อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกาย เช่น สายสวน
ปัสสาวะ เครื่องช่วยหายใจ และต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับเช้ือโรคจากสิ่งแวดล้อมในหอ
ผู้ป่วยหรือจากผู้ป่วยรายอ่ืนท่ีมีการติดเช้ือ จึงเกิดการติดเช้ือได้มากกว่าผู้ป่วยท่ัวไป (สุกัญญา บัวชุม และคณะ, 2563) 
 วิธี mCIM และ eCIM เป็นวิธีมาตรฐานทางฟีโนไทป์ท่ีได้รับการรับรองจาก Clinical Laboratory Standard 
Institute (CLSI, 2019) ในการใช้แยกกลไกการดื้อยาคาร์บาพีเนมส์โดยการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส ในการศึกษาครั้งน้ี
พบว่ามีเช้ือ CRE ท่ีตรวจพบเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสโดยวิธี mCIM ให้ผลบวกสูงมากถึงร้อยละ 93.1 (27/29) แสดงว่ากลไกน้ี
เป็นกลไกหลักท่ีควบคุมการดื้อยาในโรงพยาบาลสระบุรี เช่นเดียวกับการศึกษาจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า (ศิรประภา มินาผล และคณะ, 2562; วีวรรณ อาชีวะ, 2559) ส่วนเช้ือ K. pneumoniae 2 สาย
พันธ์ุท่ีให้ผลลบ อาจเกิดการดื้อยาจากกลไกอ่ืน ได้แก่ การสร้างเอนไซม์ AmpC beta-lactamase ในระดับสูง ร่วมกับการ
กลายพันธ์ุ หรือการลดปริมาณของโปรตนีพอริน (porin) ท่ีผนังเซลล์ช้ันนอก (outer membrane) ทําให้ลดการผ่านของยา
เข้าสู่เซลล์ และการขับยาออกนอกเซลล์ผ่านการทํางานของ efflux pump สําหรับเช้ือท่ีให้ผล mCIM บวกเมื่อนํามาตรวจ
ต่อโดยวิธี eCIM พบว่าให้ผลบวกท้ังหมด (27/27) แสดงว่าเป็นคาร์บาพีนีเมสชนิด metallo-beta-lactamase ความชุก
ของเช้ือท่ีสูงอาจเกิดจากมีการแพร่กระจายของเช้ือสายพันธ์ุเดียวกันในโรงพยาบาล (clonal expansion) ซ่ึงควรนํามา
ศึกษาต่อด้วยวิธี multi-locus sequence typing หรือการถ่ายทอดยีนระหว่างแบคทีเรีย ซ่ึงควรนํามาหาชนิดยีนต่อด้วย
วิธี PCR 
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 ในการศึกษาครั้งน้ีไม่ได้ตรวจหากลไกการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสทางจีโนไทป์ แต่จากการศึกษาความชุกของ
เอนไซม์ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมท่ีแยกได้จากเช้ือ CRE ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า ในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่าความชุก
สูงสุดของเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสชนิด NDM-1 ร้อยละ 43.4 (วีวรรณ อาชีวะ, 2559) นอกจากน้ียังมีรายงานการพบการ
สร้างเอนไซม์ร่วมกันได้อีกด้วย เช่น พบ NDM-1 ร่วมกันกับ OXA  (Laolerd, W., et al., 2018) กลไกการสร้างเอนไซม์
คาร์บาพีนีเมสควบคุมโดยยีนท่ีอยู่บนพลาสมิด ทําให้ถ่ายทอดระหว่างแบคทีเรียได้ง่าย ดังน้ันหน่วยงานทางโรงพยาบาลท่ี
เก่ียวข้องจึงควรมีมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างได้แก่ มาตรการ
สืบค้นและเฝ้าระวังเช้ือดื้อยามาตรการควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลมาตรการป้องกันการติดเช้ือจากการสัมผัส 
(contact precaution) และการปฏิบัติตามหลักการป้องกันแบบครอบคลุม (universal precaution) เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. งานวิจัยน้ีเก็บตัวอย่างเช้ือ CRE จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบุรีและมีจํานวน
ไม่มาก จึงควรเก็บตัวอย่างเช้ือ CRE จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยเพ่ิม และควรนําเช้ือ CRE จากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ มาทดสอบ
เพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาของประเทศไทยต่อไป  
 2. ควรนําเช้ือ CRE ไปศึกษาต่อทางด้านอณูชีววิทยา โดยตรวจหายีนด้วยเทคนิค polymerase chain reaction 
(PCR) ในเช้ือท่ีให้ผลการทดสอบ mCIM เป็นบวก เช่น ยีน blaNDM, blaOXA-48 และในเช้ือท่ีให้ผลการทดสอบเป็นลบ เพ่ือ
ตรวจหากลไกอ่ืนท่ีทําให้เช้ือเกิดการดื้อยา  
 
เอกสารอ้างอิง 
 
ภัคนันท์ สาดสี. (2562). ความชุกของเช้ือ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
 ตากสินมหาราช จังหวัดตาก. วารสารสถาบันบําราศนราดูร. 13(พฤษภาคม-สิงหาคม): 78-86. 
ภัทรชัย กีรติสิน และอนุชา อภสิารธนรักษ์. (2555). Beta-lactamase ในแบคทีเรียแกรมลบ : จากความรู้พ้ืนฐานสู่เวช
 ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: วี.เจ. พริ้นติ้ง.  
วันทนา ปวีณกิตติพร. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเช้ือดื้อยาระดับชาตแิละระดับโลก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
 http://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/59/22_6/3.pdf. 2559. 
วีวรรณ อาชีวะ. (2559).  ความชุกของเอนไซม์ดื้อยากลุ่ม carbapenems ท่ีแยกได้จากเช้ือดื้อยา Carbapenem-
 Resistant Enterobacteriaceae ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีพ.ศ. 2555 – 2556. วารสารศูนย์การศึกษา
 แพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 33(ตุลาคม-ธันวาคม): 314-325. 
ศิรประภา มินาผล และคณะ. (2562). ความชุกของแบคทีเรียวงศ์เอ็นเทอโรแบคทีเรียซีอีท่ีผลิตเอนไซม์ carbapenemase 
 ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด. 31(พฤษภาคม-สิงหาคม): 
 105-113. 
สุกัญญา บัวชุม และคณะ. (2563). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ท่ีดื้อต่อยา  
 carbapenem : CRE ในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพิจติร.  วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุข
 จังหวัดพิจิตร. 1(มกราคม-มิถุนายน 2563): 1-9. 
อิสยา จันทร์วิทยานุชิต และวัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์. (2556). แบคทีเรียทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: 
 สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
CLSI.  ( 2019) .  Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing.  29th edition CLSI 
 supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
274 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

Laolerd, W. , et al.  ( 2018) .  Carbapenemase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae from 
 Bangkok, Thailand, and their detection by the Carba NP and modified carbapenem inactivation 
 method tests. Microbial Drug Resistance. 24(7):1006-1011. doi: 10.1089/mdr.2018.0080.  
World Health Organization. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, 
 discovery, and development of new antibiotic. [online]. available : 
 https://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-
 ET_NM_WHO.pdf. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
275 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

การศึกษาการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร: กรณีศึกษา ใบอ้อย 
A Study of Agriculture Waste Management: a Case Study of   

Sugarcane Leaves 
จิราพร ว่องไววิริยะ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

บทคัดย่อ 

 ใบอ้อยเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีปริมาณ 10 ล้านตันต่อปี ซ่ึงหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยสดส่งไปยัง
โรงงานนํ้าตาลจะเหลือใบอ้อยอยู่ในแปลงประมาณ 0.63-2.10 ตันต่อไร่ การจัดการใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยสดมี
การจัดการในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงการจัดการในแต่ละรูปแบบมีวิธีการจัดการและประโยชน์ท่ีได้รับแตกต่างกัน การศึกษา
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียว และศึกษาปริมาณใบอ้อยและความต้องการ
ใบอ้อยเพ่ือใช้ในการผลิตชีวมวล โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า มีการจัดการใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อย
สด 4 วิธี คือ การเผาใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียวเพ่ือป้องกันการเกิดไฟไหม้ตออ้อยท่ีแตกหน่อได้ การปล่อยใบอ้อยปกคลุม
ดินในแปลงอ้อยเพ่ือรักษาความช้ืนในดินและยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช การไถกลบใบอ้อยเพ่ือทําให้ใบอ้อยมีขนาด
เล็กลงและคลุกเคล้าลงในดินและเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุไนโตรเจน และการจําหน่ายใบอ้อยเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร ซ่ึงในพ้ืนท่ีศึกษามีปริมาณใบอ้อยเหลือใช้ท่ีสามารถรวบรวมเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล มีท้ังหมด 
228,754.51 ตัน รวมถึงมีปริมาณความต้องการใบอ้อยของโรงไฟฟ้าชีวมวลมากถึง 200,000 ตันต่อปี 
คําสําคัญ: ใบอ้อย, เศษวัสดุทางการเกษตร, อ้อย, การเกษตร 
 

Abstract 

There are about 10 million tons per year of the residual sugarcane leaves on agricultural fields. 
After sugarcane harvesting, the sugarcane leaves are remained about 0.63-2.10 tons per rai. There are 
many ways of sugarcane leaves management depending on methods and benefits. The objectives of 
this study are the process of sugarcane leaves management after harvesting, the amount of sugarcane 
leaves after harvesting and the demand for sugarcane leaves as biomass fuels by using focus group 
discussions. The results showed that there are 4 ways of sugarcane leaves management after harvesting 
fresh sugarcane.  The first way is to burning sugarcane leaves to prevent the occurrence of fire in 
sugarcane stumps. The second way is to let sugarcane leaves cover the soil on fields to maintain soil 
moisture and inhibit the growth of weeds. The third way is to incorporate sugarcane leaves by chopping 
them into smaller and pieces and mixing them into the soil to transform into nitrogen. The fourth way 
is to sell the collected sugarcane leaves as biomass fuels to increase revenues for farmers. In the study 
area, there are 228,754 .51 tons of the sugarcane leaves that can be collected and used as biomass 
fuels. Besides, the demand for sugarcane leaves in the biomass power plant is up to 200,000 tons per 
year. 
Keywords: Sugarcane leaves, Agricultural Residues, Sugarcane, Agriculture  
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บทนํา 
มลพิษทางอากาศเป็นภาวะอากาศท่ีมีสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีสูงกว่าปกติ ซ่ึงโดยปกติอากาศบริสุทธ์ิจะมีปริมาณ

ของก๊าซต่างๆ ค่อนข้างคงท่ี ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนร้อยละ 78.09 ก๊าซออกซิเจนร้อยละ 20.94 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ก๊าซเฉ่ือยร้อยละ 0.97 แต่เมื่อใดก็ตามท่ีส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไป มีปริมาณของฝุ่นละออง ก๊าซ ไอ หมอก
ควัน เขม่า และกัมมันตภาพรังสี อยู่ในอากาศมากเกินไปจะทําให้เกิดภาวะอากาศเสียหรือเรียกอีกอย่างว่า “มลพิษทาง
อากาศ” มลพิษทางอากาศสามารถเกิดข้ึนเองได้ตามธรรมชาติ เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ป่า หรือเกิด
จากการกระทําของมนุษย์ เช่น ไอเสียจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม ก๊าซจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร การ
เผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตร การเผาขยะมูลฝอย เป็นต้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2558) 

การเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตรเป็นวิธีท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ในการจัดการแปลงหลังจากการเก็บเก่ียว 
โดยทําการเผาในท่ีโล่งซ่ึงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
รวมท้ังฝุ่นละออง เถ้า ควัน เขม่า และอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ในวงกว้าง 

อ้อย (sugarcane) เป็นพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลทราย เป็น
พืชอาหารสัตว์ เป็นพืชพลังงานทดแทนใช้ผลิตเอทานอล และส่วนของเส้นใยท่ีเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถ
นําไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยปีการผลิต 2562/2563 จํานวน 
11.464 ล้านไร่ (สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, 2563) ผลิตอ้อยได้เป็นอันดับ 3 
ของโลกรองจากประเทศ บราซิล และอินเดีย (United States Department of Agriculture, 2020) 

ใบอ้อยเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีปริมาณ 10 ล้านตันต่อปี ซ่ึงหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยสดส่งไปยัง
โรงงานนํ้าตาลจะเหลือใบอ้อยอยู่ในแปลงประมาณ 0.63-2.10 ตันต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2555) ซ่ึงเกษตรกรสามารถ
จัดการใบอ้อยได้หลากหลายรูปแบบ ท้ังการเผาทําลายใบอ้อยและการนําใบอ้อยไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงในการเผาทําลายใบอ้อย
จะทําให้ไม่เหลือใบอ้อยในแปลง จึงทําให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการแปลงเพ่ือเตรียมการผลิตในรอบต่อไป ส่วนการนํา
ใบอ้อยไปใช้ประโยชน์ ในอดีตจะนําใบอ้อยไปใช้เพ่ือคลุมดินและการไถกลบเพ่ือให้ใบอ้อยเป็นสารอาหารของพืชทาง
การเกษตร แต่ในปัจจุบันได้มีการการจําหน่ายให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน เพ่ือทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและนํ้ามันท่ีมีต้นทุนสูงข้ึน โดยประเทศไทยมีปริมาณใบอ้อยหลังจาก
การเก็บเก่ียวประมาณ 10 ล้านตันต่อปี ซ่ึงมีปริมาณมากกว่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆ ทําให้มีศักยภาพในการ
นํามาแปรสภาพเป็นพลังงาน 

การจัดการใบอ้อยมีการจัดการในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงการจัดการในแต่ละรูปแบบมีวิธีการจัดการและประโยชน์
ท่ีได้รับแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งจึงทําการศึกษาการจัดการใบอ้อยในแต่ละรูปแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการใบ
อ้อยสําหรับเกษตรกร 

การศึกษาครั้งน้ีได้เลือกศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีปลูกอ้อยสูงสุดในภาคตะวันออก มีจํานวน
พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 453,878 ไร่ และมีปริมาณใบอ้อยเหลือใช้ท่ีสามารถรวบรวมเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลประมาณ 
228,754.51 ตันต่อปี (พิสิทธ์ิวิทยา ศรีภักดิ์, 2562) อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางในการตั้งโรงงานนํ้าตาลตะวันออกท่ีมีการใช้ใบ
อ้อยเพ่ือนําไปใช้ผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียว ปริมาณใบอ้อย และความต้องการใบอ้อยเพ่ือใช้ใน
การผลิตชีวมวล 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีรายละเอียดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลหลักท่ีใช้ในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม (Focus group 
discussion) โดยกําหนดให้มีผู้เข้าร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 8 คน ประกอบด้วย เกษตรกรท่ีมีวิธีการจัดการใบอ้อยหลังจาก
การเก็บเก่ียวอ้อยสดดังน้ี เผาทําลายใบอ้อย ปล่อยใบอ้อยคลุมดิน จําหน่ายใบอ้อย ไถกลบใบอ้อย และตัวแทนจัดหาใบอ้อย
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการใบอ้อย ด้านปริมาณใบอ้อย และด้านปริมาณ
ความต้องการใบอ้อยของโรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาล มีข้ันตอนการอภิปรายกลุ่มดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การแนะนํา ผู้วิจัยแนะนําตนเอง ช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งน้ี อธิบายถึงข้อกําหนดในการ
ร่วมอภิปราย ดังน้ี 1) การแสดงความคิดเห็นไม่ควรพูดแทรกผู้อ่ืน และให้แสดงความคิดเห็นทุกคน 2) การอภิปรายใน  
ครั้งน้ีมีการบันทึกเสียง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทบทวนหาข้อสรุป 

ข้ันตอนท่ี 2 การพูดคุยในเรื่องท่ัวไปของการจัดการใบอ้อย ผู้วิจัยทําการช้ีแจงข้อมูลต่างๆ ของการจัดการใบอ้อย 
เช่น กระบวนการจัดการใบอ้อยแต่ละวิธี ราคาจําหน่ายใบอ้อย ณ ปัจจุบัน  

 ข้ันตอนท่ี 3 การสอบถามอย่างละเอียด โดยสอบถามปริมาณใบอ้อยต่อไร่ ผลดีและผลเสียของการจัดการใบอ้อย
แต่ละวิธี ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการแต่ละวิธี สาเหตุของการเลือกวิธีการจัดการใบอ้อย และปริมาณความต้องการ
ใบอ้อยของโรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาล 

ข้ันตอนท่ี 4 ปิดการอภิปรายกลุ่ม 
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากเอกสาร บทความทางวิชาการ ข้อสรุปของคณะกรรมการ
อ้อยและนํ้าตาลทราย รายงานกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ
งานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยนําข้อมูลจากการอภิปรายกลุม่ของเกษตรกรผู้เก็บเก่ียวอ้อยสดและตัวแทนจัดหาใบอ้อยของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาลมาวิเคราะห์ โดยใช้ทางสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการใช้สถิติอย่าง
ง่ายในการอธิบาย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการใบอ้อย ด้านปริมาณใบอ้อย และด้านปริมาณความต้องการใบ
อ้อยของโรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาล 
 
ผลการวิจัย 

การอภิปรายกลุ่มในครั้งน้ีเลือกผู้เข้าร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 8 คน ประกอบด้วย เกษตรกรท่ีมีวิธีการจัดการใบ
อ้อยหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยสดดังน้ี การเผาใบอ้อย การปล่อยใบอ้อยปกคลุมดิน การรวบรวมใบอ้อยเพ่ือจําหน่ายเป็น
เช้ือเพลิงชีวมวล การไถกลบใบอ้อย และตัวแทนจัดหาใบอ้อยของโรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาล เพ่ือให้ผลท่ีได้จากการ
อภิปรายกลุ่มมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายแตกต่างกันออกไป สามารถสรุปผลจากการอภิปรายกลุ่มได้ดังน้ี 

จากการอภิปรายกลุ่มพบว่า หลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยสด ซ่ึงการเก็บเก่ียวอ้อยสดภายในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็น
การเก็บเก่ียวด้วยรถตัดอ้อย โดยรถตัดอ้อยจะเข้าไปเก็บเก่ียวอ้อยภายในแปลงโดยทําการตัดยอดและโคนต้นอ้อย จากน้ัน
จะส่งลําต้นอ้อยเข้าไปในรถตัดเพ่ือตัดลําต้นอ้อยเป็นท่อนยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ท่อนอ้อยส่งถูกลําเลียงส่งไปตาม
สายพานและถูกส่งลงบนกระบะรถบรรทุกท่ีเคลื่อนไปในแปลงอ้อยพร้อมกัน ส่วนใบอ้อยจะถูกปล่อยลงบนพ้ืนดิน (ภาพท่ี 1) 
โดยเกษตรกรมีวิธีจัดการใบอ้อยดังน้ี  
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ภาพท่ี 1 กระบวนการเก็บเก่ียวอ้อยด้วยรถตดัอ้อย 
1. การเผาใบอ้อย หลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยด้วยรถตัดอ้อย รถตัดอ้อยจะพ่นใบอ้อยลงบนพ้ืน หลังจากน้ัน

เกษตรกรจะเผาใบอ้อยท่ีถูกท้ิงไว้บนพ้ืน ในกรณีอ้อยตอรุ่นสุดท้ายเกษตรกรจะเผาใบอ้อยก่อนการรื้อตออ้อยและเตรียมดิน
เพ่ือปลูกอ้อยใหม่ หลังจากน้ันจะใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืชในแปลง ในกรณีอ้อยเก็บตอเกษตรกรจะเผาใบอ้อยก่อนท่ีอ้อยตอจะ
แตกเป็นต้นกล้าเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ต้นกล้าหลังจากเผาใบอ้อยเรียบร้อยแล้วจะทําการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและดูแล
วัชพืช (ภาพท่ี 2)  

การเผาใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียว เกิดจากแปลงอ้อยท่ีตัดสดจะมีใบปกคลุมดิน ซ่ึงใบอ้อยเป็นเช้ือเพลิงสําคัญท่ี
อาจทําให้ไหม้ตออ้อยท่ีแตกหน่อได้ ดังน้ันหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยก่อนท่ีอ้อยตอจะแตกหน่อ เกษตรกรจึงจะเผาใบอ้อย
เพ่ือกําจัดเช้ือเพลิงท้ิง เพราะหากเกิดไฟไหม้แปลงจะทําให้ตออ้อยเสียหายน้อยกว่าตออ้อยท่ีแตกหน่อแล้วถูกไฟไหม้ อีกท้ัง
เป็นวิธีท่ีสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการแปลง จึงทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการน้ี แต่การเผา
ใบอ้อยเป็นการทําลายโครงสร้างของดิน จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ในดิน และทําให้เกิดฝุ่นละอองและก๊าซ
หลายชนิดท่ีเป็นมลพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เก็บเกี่ยวอ้อยสดด้วยรถตัดออ้ย 

อ้อย ใบอ้อย 

ถูกตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 30 ซม. 

ส่งขึ้นรถบรรทุก 

ขนส่งไปจําหน่าย ณ โรงงานนํ้าตาล 

ถูกแยกออกจากท่อนออ้ย 

ปล่อยท้ิงลงบนพื้นแปลง  
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ภาพท่ี 2 การจัดการใบอ้อยโดยวิธีเผาใบอ้อย 
2. การปล่อยใบอ้อยปกคลุมดิน หลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยด้วยรถตัดอ้อย รถตัดอ้อยจะพ่นใบอ้อยลงบนพ้ืน 

เกษตรกรจะปล่อยใบอ้อยปกคลุมดินในแปลง ซ่ึงการปล่อยใบอ้อยปกคลุมดินจะทําในกรณีเก็บอ้อยตอเท่าน้ัน หลังจากน้ัน
ใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืชในแปลง (ภาพท่ี 3) 

การปล่อยใบอ้อยปกคลุมดินในแปลงอ้อย เพ่ือรักษาความช้ืนในดิน และยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ ซ่ึงใบ
อ้อยท่ีปล่อยคลุมดินจะค่อยๆ ย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารให้แก่ดิน อัตราการย่อยสลายของใบอ้อยจะข้ึนอยู่กับปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม เช่น ภูมิอากาศ ปริมาณใบอ้อยจุลินทรีย์ท่ีเป็นตัวกระตุ้น เป็นต้น วิธีน้ีจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการน้อย 
แต่จะต้องระมัดระวังไฟไหม้ตออ้อยท่ีแตกหน่อแล้ว เพราะใบอ้อยท่ีปกคลุมอยู่ในแปลงเป็นเช้ือเพลิงท่ีสามารถติดไฟได้ง่าย 
หากเกิดไฟไหม้จะสรา้งความเสียหายแก่อ้อยท่ีแตกหน่อแลว้และทําให้ปริมาณผลผลิตอ้อยท่ีจะได้รับต่ํา อีกท้ังพบว่าหลังจาก
ปล่อยใบอ้อยคลุมดินไว้ในแปลง 4 เดือน หลังจากการเก็บเก่ียวอ้อย ใบอ้อยมีนํ้าหนักลดลงเพียงร้อยละ 10 ซ่ึงระยะเวลา
ดังกล่าวในระบบการเพาะปลูกอ้อยปลายฝนน้ันสอดคล้องกับช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยแก่อ้อย การปล่อยใบคลุมดินจึงเป็น
อุปสรรคในการใส่ปุ๋ยดังกล่าวทําให้ปุ๋ยสัมผัสดินได้น้อย ประสิทธิภาพในการใส่ปุ๋ยเคมีและผลผลิตจึงต่ํา 

ใบอ้อยถกูปล่อยท้ิงบนพื้น 

อ้อยตอรุ่นสุดท้าย อ้อยตอ 

ใช้แรงงานเผาใบอ้อย 

ร้ือตออ้อยและเตรียมดิน 

ปลูกอ้อย 

ใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืช 

พรวนดิน 
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ภาพท่ี 3 การจัดการใบอ้อยโดยวิธีปล่อยใบอ้อยปกคลมุดิน 
3. การไถกลบใบอ้อย หลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยด้วยรถตัดอ้อย รถตัดอ้อยจะพ่นใบอ้อยลงบนพ้ืน ในกรณีอ้อยตอ

รุ่นสุดท้ายเกษตรกรจะทําการไถเพ่ือรื้อตอและไถกลบใบอ้อยและตออ้อยคลุกเคล้าลงไปในดินซ่ึงอาจจะต้องมีการไถหลาย
ครั้ง จากน้ันจะทําการเตรียมดินเพ่ือปลูกอ้อย หลังจากการปลูกอ้อยเสร็จจะใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืช ในกรณีอ้อยเก็บตอ
เกษตรกรจะใช้เครื่องไถกลบไถสับย่อยใบอ้อยและคลุกเคล้าใบอ้อยลงไปในดินในกระบวนการน้ีอาจจะต้องไถหลายครั้ง
เพ่ือให้ใบอ้อยคลุกเคล้าลงไปในดินอย่างสม่ําเสมอ จากน้ันจะใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืช (ภาพท่ี 4) 

การไถกลบใบอ้อย เป็นการทําให้ขนาดของใบอ้อยเล็กลงคลุกเคล้าใบอ้อยลงไปในดินเพ่ือให้จุลินทรีย์สามารถย่อย
สลายใบอ้อยเร็วข้ึน ลดการเป็นอุปสรรคของใบอ้อยต่อการใส่ปุ๋ยเคมี หลังจากใบอ้อยย่อยสลายจะเปลี่ยนเป็นธาตุไนโตรเจน 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ทําให้โครงสร้างของดินดีข้ึน สามารถเก็บกักความช้ืนและทําให้การไหลซึมของนํ้าดี รวมถึง
ทําให้จุลินทรีย์และสัตว์ในดินมีกิจกรรมมากข้ึน ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช นอกจากน้ีการไถกลบจะสามารถช่วยลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและสามารถเพ่ิมความอุดมสมบรูณ์ของดินและผลผลิตอ้อยได้ แต่เกษตรกรในพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรโดยใช้นํ้าฝนในช่วงปลายเดือนเมษายนและพฤษภาคม ทําให้เกษตรกรจะต้องรีบเตรียมแปลงให้ก่อนช่วงฝนตก 
การไถกลบใบอ้อยจึงเป็นกระบวนการท่ีลําบากในการจัดการ เพราะจะต้องมีการไถเพ่ือคลุกเคล้าใบอ้อยลงไปในดินหลาย
รอบและท่ีดินบางแปลงมีก้อนหินมาก ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการไถกลบ อีกท้ังเกษตรกรจะต้องลงทุนเครื่องไถกลบมีราคาสูง 
จึงทําให้ในกระบวนการจัดการแปลงโดยใช้วิธีไถกลบมีต้นทุนด้านการจัดการสูง 

 

ใบอ้อยถกูปล่อยท้ิงบนพื้น 

อ้อยตอ 

ปล่อยใบอ้อยปกคลุมดินในแปลง 

ใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืช 
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ภาพท่ี 4 การจัดการใบอ้อยโดยวิธีไถกลบใบอ้อย 
4. การรวบรวมใบอ้อยเพ่ือจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล หลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยด้วยรถตัดอ้อย รถตัดอ้อย

จะพ่นใบอ้อยลงบนพ้ืน เกษตรกรจะใช้เครื่องเก็บหญ้าแห้งและใบอ้อยเข้าไปรวบรวมใบอ้อยอัดก้อนในแปลงและเกษตรกร
บางรายจะจําหน่ายใบอ้อยให้กับผู้ท่ีรวบรวมใบอ้อยโดยให้ผู้รวบรวมใบอ้อยนําเครื่องจักรเข้าไปรวบรวมใบอ้อยในแปลง 
หลังจากการรวบรวมใบอ้อยเพ่ือจําหน่ายเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลจะเหลือใบอ้อยในแปลงประมาณร้อยละ 30 ของใบอ้อย
ท้ังหมดใน 1 ไร่ หรือประมาณ 0.5-0.6 ตันต่อไร่ ในกรณีอ้อยตอรุ่นสุดท้ายเกษตรกรจะไถรื้อตออ้อย เตรียมดิน ปลูกอ้อย ใส่
ปุ๋ยและดูแลวัชพืชในแปลง ในกรณีอ้อยเก็บตอเกษตรกรพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืชในแปลง (ภาพท่ี 5) 

การรวบรวมใบอ้อยเพ่ือจําหน่ายเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล มีราคาจําหน่าย ณ โรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาลตัน
ละ 800-1,100 บาท โดยจะมีการลงทุนใช้เครื่องเก็บหญ้าแห้งและใบอ้อยเข้าไปรวบรวมใบอ้อยในแปลง มีปริมาณการเก็บ
รวบรวมใบอ้อยร้อยละ 70 และเหลือใบอ้อยไว้ในแปลงร้อยละ 30 โดยจะใช้วิธีพรวนใบอ้อยลงดินพร้อมกับการใส่ปุ๋ย เพ่ือใช้
ในการบํารุงดิน ปริมาณใบอ้อยท่ีเหลือน้ีทําให้เกิดความสะดวกต่อกระบวนการเตรียมดิน ในปัจจุบันจึงมีเกษตรกรสนใจ
รวบรวมใบอ้อยเพ่ือจําหน่ายเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลมากข้ึน เพราะมีรายได้จากการจําหน่ายใบอ้อยและเกิดความสะดวกต่อการ
จัดการ แต่การรวบรวมใบอ้อยจะต้องรวบรวมก่อนท่ีตออ้อยจะแตกหน่อ เพราะหากตออ้อยแตกหน่อแล้วอาจทําให้เกิด
ความเสียหายแก่ตออ้อยได้ และจะต้องดําเนินการให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกหรือเตรียมแปลงในการผลิตรอบต่อไป    
อีกท้ังจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ีมีปริมาณฝนมากจึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมใบอ้อย  

ใบอ้อยถกูปล่อยท้ิงบนพื้น 

อ้อยตอรุ่นสุดท้าย อ้อยตอ 

ร้ือตออ้อยและไถกลบใบออ้ย
คลุกเคล้าลงในดิน 

ปลูกอ้อย 

ใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืช 

ไถกลบใบอ้อยคลุกเคล้าลง 
ในดิน 

เตรีมดิน 
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ภาพท่ี 5 การจัดการใบอ้อยโดยวิธีรวบรวมใบอ้อยเพ่ือจําหน่ายเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 
ด้านปริมาณใบอ้อย ปีการผลิต 2561/2562 จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 453,878 ไร่ แบ่งเป็นอ้อยไฟไหม้ 

317,714.60 ไร่ อ้อยสด 136,163.40 ไร่ พบว่ามีใบอ้อยเฉลี่ย 2.10 ตันต่อไร่ สามารถรวบรวมด้วยเครื่องรวบรวมเฉลี่ย 1.5 
ตันต่อไร่ อีกท้ังร้อยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวอ้อยสดจะมกีารจําหน่ายใบอ้อยเพ่ือเก็บรวบรวมเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ทํา
ให้จังหวัดสระแก้วมีปริมาณใบอ้อยท่ีสามารถรวบรวมเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลได้ท้ังหมด 163,396.08 ตัน (ภาพท่ี 6) 

นอกจากน้ียังโรงงานนํ้าตาลมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้รถตัดอ้อยเพ่ือเก็บเก่ียวอ้อยสดเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านแรงงานในการตัดอ้อยสด โดยให้เกษตรกรท่ีมีศักยภาพเช่ารถตัดอ้อยจากโรงงานเพ่ือนําไปเก็บเก่ียวอ้อย
ของตนและลูกไร่ และจัดซ้ือรถตัดอ้อยเพ่ิมเพ่ือนําไปรับจ้างเก็บเก่ียวอ้อยสดจากเกษตรกร ซ่ึงกําหนดเป้าหมายเพ่ิมผลผลิต
อ้อยสดข้ึนร้อยละ 10 ทุกปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2561/2562-2565/2566 ทําให้จะมีปริมาณใบอ้อย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ทุกปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ดังน้ันจึงคาดว่าจะมีปริมาณใบอ้อยท่ีสามารถรวบรวมได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ทุกปี 
เป็นระยะเวลา 5 ปี  

ซ่ึงในด้านปริมาณความต้องการใบอ้อยของโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีอยู่ในการดูแลของโรงงานนํ้าตาลตะวันออกท่ีมีกําลัง
การผลิต 22,000 เมกะวัตต์ต่อปี พบว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาลมีความต้องการใบอ้อยจํานวนมาก ท้ังน้ีเพ่ือใช้
เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลร่วมกับชานอ้อยและวัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ค่าความร้อนตามท่ีต้องการนําไปใช้ โดยมีการส่งเสริมให้
เกษตรกรรวบรวมใบอ้อยเพ่ือจําหน่ายแก่โรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาล ซ่ึงโรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาลมีปรมิาณ
การรับซ้ือใบอ้อยมากถึง 200,000 ตันต่อปี  

 

ใบอ้อยถกูปล่อยท้ิงบนพื้น 

อ้อยตอรุ่นสุดท้าย อ้อยตอ 

รวบรวมใบอ้อยในลักษณะอัดก้อน 

ร้ือตออ้อยและเตรียมดิน 

ปลูกอ้อย 

ใส่ปุ๋ยและดูแลวัชพืช 

พรวนดิน 
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ภาพท่ี 6 ปริมาณใบอ้อย จังหวัดสระแก้วปีการผลติ 2561/2562 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การจัดการใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อยสด ประกอบด้วย 4 วิธี ดังน้ี 1) เผาใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียว 
เพราะใบอ้อยเป็นเช้ือเพลิงท่ีอาจทําให้เกิดไหม้ตออ้อยท่ีแตกหน่อได้ เกษตรกรจึงใช้วิธีเผาใบอ้อยเพ่ือกําจัดเช้ือเพลิงท้ิง ซ่ึง
เป็นวิธีท่ีสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการแปลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (2558) พบว่าในการเก็บเก่ียวอ้อยแต่ละครั้งเกษตรกรส่วนมากนิยมเผาใบอ้อยท้ังก่อน
และหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือความสะดวกในการจัดการแปลงอ้อยและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 2) ปล่อยใบอ้อยปก
คลุมดินในแปลงอ้อย เพ่ือรักษาความช้ืนในดิน และยับยั้งการเจริญเตบิโตของวัชพืช ซ่ึงใบอ้อยท่ีปล่อยคลุมดินจะค่อยๆ ย่อย
สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน 3) ไถกลบใบอ้อย เป็นการทําให้ขนาดของใบอ้อยเล็กลงและคลุกเคล้าลงในดินเพ่ือให้
จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายใบอ้อยเร็วข้ึน หลังจากใบอ้อยย่อยสลายจะเปลี่ยนเป็นธาตุไนโตรเจน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุ
ในดิน ซ่ึงการปล่อยใบอ้อยปกคลุมดินและการไถกลบมีผลการศึกษาสอดคล้องกับ Robertson and Thorburn (2007) 
พบว่าใบอ้อยมีศักยภาพในการเป็นวัสดุคลุมดินเน่ืองจากมีปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญ ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ซ่ึงหากนําไปใช้ในการปกคลุมหรือพรวนคลุกเคล้าลงในดินจนมีการย่อยสลายแล้วจะทําให้มีปริมาณ
อินทรียวัตถุและธาตุในดินเพ่ิมข้ึน โดยจะส่งผลให้ดินร่วนซุย มีการถ่ายเทอากาศ และระบายนํ้าได้ดี โดยจะทําให้เกษตรกร
สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 4) จําหน่ายใบอ้อยเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล โดยใช้เครื่องเก็บหญ้าแห้งและใบอ้อยเข้าไป
รวบรวมใบอ้อยในแปลง มีปริมาณการเก็บร้อยละ 70 ของใบอ้อยท้ังหมด และเหลือใบอ้อยไว้ในแปลงร้อยละ 30 ของใบ
อ้อยท้ังหมด เพ่ือใช้ในการบํารุงดิน ซ่ึงปริมาณใบอ้อยท่ีเหลือน้ีทําให้เกิดความสะดวกต่อกระบวนการเตรียมดิน 

ด้านปริมาณใบอ้อยเหลือใช้ท่ีสามารถรวบรวมเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล มีท้ังหมด 163,396.08 ตัน และคาดว่า
จะมีปริมาณใบอ้อยท่ีสามารถรวบรวมได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2561/2562-
2565/2566 

พื้นท่ีปลูกอ้อยท้ังหมด 453,878 ไร่ 

อ้อยสด 136,163.40 ไร่ อ้อยไฟไหม้ 317,714.60 ไร่ 

จําหน่ายใบอ้อยเพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 
ร้อยละ 80 (108,930.72 ไร่)  

นําใบอ้อยไปใช้ประโยชน์อื่น 
ร้อยละ 20 (27,232.68 ไร่) 

  

ปริมาณใบอ้อยรวบรวมได้     
163,396.08 ตัน 

ปริมาณใบอ้อยเหลือในแปลง 
65,358.43 ตัน 

ปริมาณใบอ้อย  
  57,188.63 ตัน 
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ด้านปริมาณความต้องการใบอ้อยของโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีอยู่ในการดูแลของโรงงานนํ้าตาลตะวันออกมีกําลังการ
ผลิต 22,000 เมกะวัตต์ต่อปี พบว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาลมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวบรวมใบอ้อยเพ่ือ
จําหน่ายแก่โรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนํ้าตาลโดยรับซ้ือใบอ้อยในปริมาณการมากถึง 200,000 ตันต่อปี  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการใบอ้อยของเกษตรกรแต่ละรายจะต้องคํานึงถึงปริมาณพ้ืนท่ีท่ีทําการเพราะ
ปลูก และต้นทุนในการจัดการ 
 2. ในการเลือกวิธีการจัดการในแต่ละวิธีควรมีการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเพ่ือให้การลงทุน
จัดการเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

3. ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอีกหลายประเภท ซ่ึงหากมีการศึกษาการจัดการวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรในประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมเติม จะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่
เกษตรกร 
 4. ในการวิจัยครั้งต่อไปหากมีการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดการใบอ้อยหลังจากการเก็บเก่ียวอ้อย
สดในรูปแบบต่างๆ จะสามารถใช้เป็นแนวทางจัดการให้กับเกษตรกรเพ่ือลดการเผาตอซัง 
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ระบบการประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสมสําหรับทุเรียน 
Good Agricultural Practice Evaluation System And Suitable for Durian 

ณัฐวัตร  เติมแต้ม,วาณี  สุขกฤต,ธรรมรัตน์ สายพรหม,ชัยวิทย์  ถิระวณัฐพงศ์ 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ทางด้านมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
สําหรับทุเรียน 2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP สําหรับทุเรียน 3. เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP สําหรับทุเรียน โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรี อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 50 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1. ตัวตนแบบระบบ 2. แบบประเมินความคิดเห็นของการออกแบบตัวต้นแบบ 3. แบบ
ประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาตัวต้นแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1. การออกแบบตัวต้นแบบประกอบด้วย 4 โมดูล คือ 1. โมดูลผู้เข้ารับการประเมิน 2. โมดูลผู้ตรวจ
รับรอง 3. โมดูลแบบประเมิน 4. โมดูลรายงานผล โดยใช้ Google Drive ท่ีเป็นแพลตฟอร์มให้บริการผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ 
2. ผลการประเมินความคิดเห็นของการออกแบบตัวต้นแบบพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคช่ันการประเมิน GAP เพ่ือยกระดับการเกษตรของไทย 50 คน อายุระหว่าง 20 - 35 ปี เป็นเพศชาย 17 คน เป็น
เพศหญิง 33 คน ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.8 ด้านความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนําเข้า 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.5 ด้านความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.7 ด้านความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลในโปรแกรม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.4 
และ 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาตวัต้นแบบพบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.8 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพ่ืออธิบายสื่อความหมาย โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.5 การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.5 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.5 
แสดงว่าสามารถนําตัวต้นแบบระบบการประเมิน GAP เพ่ือยกระดับการเกษตรของไทยไปประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกสบายให้กับเกษตรกรอย่างเหมาะสม 
คําสําคัญ: ระบบการประเมิน, การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับทุเรียน,  มาตรฐานการผลิต 
 

Abstract 

The objectives of this study are 1)  to study knowledge of GAP quality management system 
standards for durians, 2) to develop the information system to support the GAP quality management 
assessment for durians, and 3) to evaluate the efficiency of information systems for Supporting the GAP 
Quality Management Assessment for Durians. The sample group of 50 Chanthaburi durian farmers from 
Laem Sing District in Chanthaburi Province was selected by using a purposive method.  

The research tools were 1) systematic identity, 2) evaluations forms for prototype design, and 
3) evaluation forms for prototype development. The data were analyzed using arithmetic mean and 
standard deviation.The research showed the following results. 1) The prototype design was consisted of 
4 modules: module for a person who is assessed, module for assessors, module for evaluation forms, 
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and module for evaluation reports using Google Drive as a cloud technology service platform. 2) The 
opinion evaluation results of the prototype design showed that the 50 people as the sample group 
aged between 20 and 35 years old, 17 males, 33 females with undergraduate education level giving 
their responses of satisfaction after the GAP application to raise Thailand’s agriculture level were at a 
very good level; i.e., they met the objectives of creating the program was found at a very good level 
with an average of 4.8. The accuracy of storage of the imported data was found at a very good level 
with an average of 4.5. The accuracy in revising data was found at a very good level with an average of 
4.7. The aspect processing in the program was found at a very good level with an average of 4.4. 3) The 
results of assessing the suitability of the prototype development showed that the aspect of ease of the 
system use was found at a very good level with an average of 4.8. The aspect of the text suitability 
symbols or pictures used as the explanation was found at a very good level with an average value of 
4.5.  The aspects of user authentication at different levels was found at a very good level with an 
average of 4.5. The aspects of controlling the use of correct user rights was found at a very good level 
with an average of 4.5. Indicated that the GAP evaluation system model can be applied to enhance 
Thai agriculture and to promote the convenience of farmers appropriately. 
Keywords:  Evaluation system, lessons from agricultural practice, production standards,  
 
บทนํา 

ท่ีผ่านมานับ 10 ปี การขายทุเรยีนผลสดออกไปจําหน่ายมากในตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะกับตลาดจีนท่ีเป็น
ตลาดหลักไมไ่ด้มีการพัฒนาเรื่องมาตรฐาน เน่ืองจากตรวจพบแมลงศัตรูพืช (เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนเจาะเมล็ด) และ
ปริมาณยาต่างๆ ท่ีเกินมาตรฐาน จึงจําเป็นต้องมี GAP (Good  Agricultural Practice : GAP) เพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับ
ทุเรียนท่ีมีปัญหาและเพ่ือรับรองมาตรฐานทุเรียนไทยท่ีส่งออกตลาดต่างประเทศท่ีมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุเรียนสด 
ผลสดแช่เย็น ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป เพ่ือแสดงศักยภาพของทุเรียนไทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหนือกว่าประเทศเพ่ือน
บ้านอาเซียน   

สวนทุเรียนใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี ตราด มีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน 300,000 ไร่ อยู่ในจันทบุรีมาก
ท่ีสุด 200,000 ไร่ ข้อมูล จาก สวพ. 6 ปี 2561 มีผ่านการประเมินมาตรฐาน GAP และยังไม่หมดอายุ 30,451.56 ไร่ และ
อยู่ระหว่างการตรวจ 9,357 ไร่ รวม 39,808 ไร่ ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีน้อยมาก 13-14% เท่าน้ัน ซ่ึงต้องยอมรับว่ากําลังเจ้าหน้าท่ี 
สวพ.6 มีเพียง 12 คน ไม่เพียงพอ เพราะต้องประเมินท้ัง GAP และ GMP ของจังหวัดจันทบุรีและตราด ปัญหาเรื่องน้ี สวพ.
6 เตรียมประสานสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ระดมกําลังกันเพ่ือประเมินผล (กาญจนา จินตกานนท์,ทุเรียนไทยส่งออก 
GAP&GMP ไม่มีไม่ได้แล้ว,3 ก.พ. 62) 

คณะผู้จัดทําโครงการได้เลือกใช้ระบบเทคโนลคีลาวด์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการ
จัดการคุณภาพ GAP สําหรับทุเรียน เพ่ือลดความเสี่ยงการเริ่มต้นการทดลองโครงการ และ มีความรวดเร็วในการใช้งาน มี
ค่าใช้จ่ายน้อย สามารถแบ่งการใช้ทรัพยากรให้ผู้ใช้จํานวนมากได้ มีระบบสํารองข้อมูลท่ีดี เครือข่ายมีความเร็วสูง เพ่ือ
อํานวยความสะดวกต่อเกษตรกร และผู้ประเมิน ในการพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติการท่ีดี และเหมาะสมสําหรับ
ทุเรียน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาและองค์ความรู้ทางดา้นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ GAP สําหรับทุเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP สําหรับทุเรียน 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP สําหรับทุเรยีน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

จากการศึกษาข้อกําหนดการจัดการคุณภาพ GAP ทุเรียน จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้และแนวทางในการจัดทําระบบ พบว่า มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการประเมินท้ังหมด 8 ด้าน ได้แก่ แหล่งนํ้า พ้ืนท่ี
ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์ม การบันทึกข้อมูล ผลิตผลผิวสวย
ปลอดจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ และการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
(กรมวิชาการเกษตร. (2550). ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน) ในการศึกษาครั้งน้ี มีการศึกษาจากเอกสารทางด้าน
การเกษตร ท่ีออกโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรปี 2546 เพ่ือให้ทราบแนวทางการกําหนดหัวข้อ
และคําถามท่ีใช้ในการศึกษาและออกแบบระบบต่อไป 
วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคุณภาพ GAP ทุเรียน ได้นําแนวคิดการพัฒนาระบบของ Bigs, Birks, & 
Atkins (1980) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีคลาวด์ในการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว ซ่ึงมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
   1. การวางแผนระบบ (System Planning) 

 กลุ่มผู้วิจัยได้ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการวางแผนออกแบบระบบและศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบฯ 
   2. การศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirements)  

กลุ่มผู้วิจยัได้จัดเตรยีมข้อมลูพ้ืนฐานในการสรา้งแนวทางท่ีต้องการพัฒนา โดยมีการวิเคราะห์ระบบและการ
ปฏิบัติการ การสํารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ การทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ และการ
ออกแบบโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาระบบฯ 
  3. การพัฒนาระบบ (System Development) 

 กลุ่มผู้วิจยัขอความร่วมมือไปยังกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาระบบดังกลา่ว ซ่ึงการ
พัฒนาระบบน้ันได้ใช้แอพพลิเคช่ันแพลตฟอร์ม Appsheet ซ่ึงเป็นการสํารองข้อมูลในระบบเทคโนลคีลาวด์ เพ่ือลดความ
เสี่ยงการเริ่มต้นการทดลองโครงการ และ มีความรวดเร็วในการใช้งาน เมื่อดําเนินการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว กลุม่ผู้วิจยั
ได้นําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรี อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 
50 คน ก่อนนําไปใช้จริง 
  4. การนําระบบไปปฏิบัติ (System Implementation) 

 นําระบบไปใช้จริงกับสวนทุเรยีน โดยมีกลุม่ตัวอย่างเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรี อ.แหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี จํานวน 50 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ทดลองใช้และตอบแบบความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันการ
ประเมิน GAP เพ่ือยกระดับการเกษตรของไทย  
  
ผลการวิจัย 

เมื่อนําระบบการประเมิน GAP เพ่ือยกระดับการเกษตรของไทย ในรปูแบบออนไลน์เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานระบบท่ี
เป็นผู้ตรวจรับรองหรือท่ีปรึกษาเกษตรกรสามารถทําการประเมินและขอดูรายงานเพ่ือใช้เป็นข้อมลูสนับสนุนการวิเคราะห์
การแก้ปัญหาและให้คําแนะนํากับเกษตรกรพบว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเฉลี่ยร้อยละ 96.5 จึงนํามาดําเนินการปรับปรุง
ข้อมูลและพัฒนาระบบเพ่ือให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
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การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP ทุเรียน 
ในส่วนของการออกแบบระบบน้ันต้องทําการออกแบบระบบและฐานข้อมูลให้สามารถจัดการความรู้ท่ีรวบรวมและประมวล
ได้ ซ่ึงมีรายละเอียดการออกแบบดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1  

ขั้นตอนท่ี 2  

ขั้นตอนท่ี 3  

ขั้นตอนท่ี 4 

การจัดทําฐานขอ้มูล 

แบบประเมินมาตรฐาน GAP 8 
 

พิกัดท่ีต้ังสวน 

การกําหนด GAP 8 รายการ จากกรมการเกษตร ได้แก ่
1. นํ้า 
2. พื้นท่ีปลูก 
3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว 
5. การเก็บเกี่ยวละการปฏบิัติหลังการเก็บเกี่ยว 
6. การพักผลผลิต 
7. สุขลักษณะส่วนตัว 
8. การบันทึกขอ้มูลและการตามสอบ 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวางแผนการวจิัย 

การเก็บรวบรวมและนําเข้าข้อมูล 

การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การวิเคราะห์ด้วยระบบตัดสินใจ ( Decision Support System ) 

ประเมินแบบสอบถามตาม

ข้อกําหนด 

การสรุปผลการประเมิน 

การเขียนรายงานและทํารูปเล่ม 
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การออกแบบฟังก์ชันการทํางานของระบบ (Use Case Diagram) (ฉัตรมณี เพชรผึ้ง. 2556. ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี สําหรับทุเรียน มังคุด และลําไย. P.29-30) 

Use Case Diagram คือ ผังแสดงกระบวนการทํางานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย 
(Sub system) ภายในระบบหลัก การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับทุเรียน มีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ  

  1) Farmer คือ เจ้าของสวนทุเรียน/ผู้แทน/ผู้จดบันทึกของสวน  
  2) Auditor คือ ผู้ตรวจสอบ/ท่ีปรึกษาเกษตรกรทางภาครัฐ  
  3) Admin คือ ผู้ดูแลระบบโดยสามารถแสดงกระบวนการทํางานในรูปแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use Case 

Diagram) 

 
ภาพท่ี 9 Use Case Diagram ระบบสารสนเทศการเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP 
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ผลการประเมินความคิดเห็นของการออกแบบตัวต้นแบบพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคช่ันการประเมิน GAP เพ่ือยกระดับการเกษตรของไทย 50 คน อายุระหว่าง 20 - 35 ปี เป็นเพศชาย 17 คน เป็น
เพศหญิง 33 คน ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตร ี

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

หัวข้อการประเมินผล GAP ระดับความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรม ดีมาก 4.8 
ด้านตรงตามเป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน ดีมาก 4.6 
ด้านความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนําเข้า ดีมาก 4.5 
ด้านความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ดีมาก 4.7 
ด้านความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม ดีมาก 4.4 
ด้านความถูกต้องผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน ดีมาก 4.2 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ดีมาก 4.8 
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพ่ืออธิบายสื่อความหมาย ดีมาก 4.5 
ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ ดีมาก 4.6 
การกําหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ ดีมาก 4.6 
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ ดีมาก 4.5 
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ดีมาก 4.5 
 

สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 

โครงการน้ีมุ้งเน้นนําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการประเมิน GAP เพ่ือยกระดับการเกษตรของ
ไทยสําหรับทุเรียนเป็นหลักเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันและลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมินท่ีแตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและนํามาพัฒนาระบบการทํามาตรฐาน GAP 
ของทุเรียนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและการจัดการคุณภาพ GAP ในแต่ละแปลงปลูกได้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงผู้ใช้งานระบบท่ีเป็นผู้ตรวจรับรองหรือท่ีปรึกษาเกษตรกรสามารถดูรายงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
วิเคราะห์ทางแก้ปัญหาและให้คําแนะนํากับเกษตรกรในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน พบว่าผู้ท่ีสนใจสามารถนํา
แนวคิดในการวิเคราะห์กฎสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการประเมิน GAP ( ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน,    
กรมวิชาการเกษตร, 2550) เป็นข้อมูลท่ีช่วยในการพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคของ
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการผลกัดันให้มีการศึกษาวิเคราะห์กฎการตัดสินใจในการประเมินการจัดการคุณภาพ 
GAP พืชชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากงานวิจัยน้ีให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรบัชองผู้บริโภคของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

ผู้ท่ีสนใจสามารถนําแนวคิดในการวิเคราะห์กฎการตัดสินใจในการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP และ
คําแนะนําในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไปปรับใช้กับการปฏบัิติทางการเกษตรด้านปศุสัตว์และการประมงต่อไป 
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การพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Development a System of tracking shuttle bus in Rambhai Barni Rajabhat 

University on mobile device. 
วสุพล เผือกนําผล, นัทธพงศ์ นอบไทย, ทวีศักดิ์ สัมมา 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 
เน่ืองจากมีนักศึกษาท่ีใช้บริการรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นักศึกษาน้ันไม่สามารถทราบถึง

ตําแหน่งของรถรับ-ส่งและจํานวนผู้โดยสารบนรถ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสามารถวางแผนในการ
เดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือการพัฒนาระบบติดตามรถรับ-
ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนเว็บไซต์ และเพ่ือตรวจสอบจํานวนผู้โดยสารบนรถรับ-ส่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีใช้บริการรถรับ-ส่ง จํานวน 20 คน จากน้ันทดสอบวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ตามแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ติดตามรถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้วิจัยได้ใช้
โครงสร้างของภาษาซีในการเขียนคําสั่งการทํางานบอร์ดวีมอส ดีหน่ึง อาร์หน่ึง อีเอสพีแปดสองหกหก (WeMos D1 R1 
ESP8266) นํามาเช่ือมต่อกับเซนเซอร์ อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) เพ่ือนับจํานวนผู้โดยสารบนรถ จากการนับ
จํานวนครั้งของการข้ึน-ลงรถ ซ่ึงมีเง่ือนไขคือบริเวณประตูทางข้ึน-ลงต้องไม่มีการซ้อนทับกันของผู้โดยสาร หรือการเดินสวน
ทางกันบริเวณประตูรถโดยสารในจังหวะเดียวกัน จากน้ันใช้โมดูล จีพีเอส (Module GPS) ในการติดตามตําแหน่งรถรับ-ส่ง 
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอาศัยหลักการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ด้วยใช้วิธีการอ่านค่าท่ีได้มา
จากเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค และโมดูล จีพีเอส ส่งไปยังการประมวลผลด้วยบอร์ดวีมอส ดีหน่ึง อาร์หน่ึง อีเอสพีแปดสองหก
หก พร้อมทําการแจ้งตําแหน่งผ่านการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่าการใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ยังมีข้อจํากัด
ของตัวอุปกรณ์ เน่ืองจากลักษณะการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงข้ึนอยู่กับมุมและวัตถุท่ีตกกระทบ จึงทําให้วัดค่าจํานวนคน
คลาดเคลื่อนได้ ส่วนการใช้งานโมดูล จีพีเอสท่ีใช้บอกพิกัดรถรับ-ส่ง พบว่าสามารถอ่านค่าตําแหน่งได้ถูกต้อง ถ้าบริเวณ
ดังกล่าวมีสภาพอากาศท่ีเปิดไม่มีต้นไม้บังสัญญาณดาวเทียม เมื่อนําระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานตามแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.16 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
คําสําคัญ: เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค, จีพีเอส แทรคก้ิง, บอร์ดวีมอส, การติดตามรถรับ-ส่ง, อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
 

Abstract 

According to many students are using the shuttle bus service in Rambhai Barni Rajabhat 
University, and students cannot know the location of the car and the number of passengers. To guide 
students of Rambhai Barni Rajabhat University to travel to various points in the university. The purpose 
of this research is to track shuttle buses in Rambhai Barni Rajabhat University on the website and 
verified the number of shuttle passenger. Using the sample group as Rambhai Barni Rajabhat students 
who used the shuttle service for 20 people, and then tested to measure the level of satisfaction of the 
users. The satisfaction assessment form, will result in the shuttle tracking website within Rambhai Barni 
Rajabhat University.  The researcher used the C-programming structure to write the operating 
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instructions on board WeMos D1 R1 ESP8266 to connect to the Ultrasonic Sensor to count the number 
of passengers on the car.  The processing of counting the number of times of the passenger, the 
condition is the door area must not overlap passengers, or walk across the bus door, then using the 
Module GPS to track the bus location.  The concept based on the development of the Internet of 
Things by reading the values obtained from the Ultrasonic Sensors and the GPS module that sent to 
the processing with the WeMos board D1 R1 ESP8266, then send notification of the position through 
the display on the website. The results of the research showed that the use of ultrasonic sensors also 
have some limitations to the device; for example, the sound resonance nature that depending on the 
angle and the object it hits; there for, this problem may cause the error of counting and locating 
people. The modules GPS used to tell the shuttle's coordinates was found to be able to read the 
correct position, if the area has an open weather without trees blocking the satellite signal. The shuttle 
tracking system in Rambhai Barni Rajabhat University was tested with the samples; moreover, it was 
found that the satisfaction level of the users according to the satisfaction assessment was at the 
highest level for 88.16% of the total sample group. 
Keywords: Ultrasonic Sensor, GPS Tacking, Board WeMos, Real-time Shuttle bus, Internet of Things 
 
บทนํา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการติดตามวัตถุได้ถูกนําไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก เช่นบริการติดตามการขนส่ง
สินค้าเพ่ือให้ลูกค้าทราบถึงข้ันตอนการส่งสินค้าได้ตลอดเวลา การติดตามรถรับ-ส่งผู้โดยสารเพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถวางแผน   
การเดินทางได้ แม่นยํ ามากข้ึน (C. Joseph, A.D. Ayyappan, A.R. Aswini, and B.D. Bharathy, 2014) จากข้อดี ของ
เทคโนโลยีการติดตามวัตถุดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนํามาพัฒนาเพ่ือใช้ติดตามรถรับ-ส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้ จากปัญหาการเดินทางของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีด้วยรถรับ-ส่งของทางมหาวิทยาลัยฯ พบว่าไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจาก
ใช้เวลาในการรอคอยนาน และไม่ทราบเวลาท่ีแน่ชัด รวมถึงไม่ทราบปริมาณของผู้โดยสารบนรถท่ีใช้บริการในรอบน้ัน ทําให้ต้อง
เสียเวลารอรถรับ-ส่งในรอบถัดไปซ่ึงส่งผลให้นักศึกษาเข้าเรียนสายและไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการนําเทคโนโลยีท่ีใช้ติดตามวัตถุมาช่วยแก้ปัญหาโดยการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้ในการพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ท่ี
สามารถระบุตําแหน่งของรถรับ-ส่งและจํานวนผู้โดยสารบนรถ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถวางแผนการเดินทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีใช้เทคโนโลยี 
จีพีเอส แทรคก้ิง (GPS Tracking) คืออุปกรณ์ท่ีใช้ติดตามวัตถุ เช่น รถ เด็ก คนชรา หรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น โดยใช้ฟังก์ช่ันในตัว 
จีพีเอส เพ่ือใช้เป็นการนําทางด้วยดาวเทียม จากการอ่านค่าพิกัด ละติจูด (Latitude) กับลองจิจูด (Longitude) เพ่ือนํามา
หาตําแหน่ง ความเร็ว ทิศทางการเคลื่อนท่ี ในการระบุตําแหน่งและประเมินเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปยังเป้าหมายได้ 
(สุทัศน์ บรรจง บัญชา จุมพล และจันทิมา พลพินิจ, 2560) เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคท่ีนํามาติดตั้งบริเวณทางข้ึน-ลงเพ่ือใช้ใน
การนับจํานวนผู้โดยสารท่ีข้ึน-ลงรถ เพ่ือใช้ในการระบุจํานวนผู้โดยสารผ่านทางเว็บไซต์การแจ้งเตือน โดยการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวจะถูกพัฒนาข้ึนด้วยภาษาซีท่ีเป็นภาษาใช้ในการออกคําสั่งการทํางานบนบอร์ดวีมอส ดีหน่ึง อาร์หน่ึง อีเอสพีแปด
สองหกหก ท่ีเป็นตัวกลางในการรับค่าต่าง ๆ จากเซนเซอร์ไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการนําไปแสดงผลยังหน้าเว็บไซต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแบบเรียลไทม์ให้สามารถวางแผนการ
เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผ่านทางเว็บไซต ์
2.เพ่ือตรวจสอบนับจํานวนผู้โดยสารรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
3.เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ตามแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบงานวิจัยการพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่ง (C. Joseph, A.D. Ayyappan, A.R. Aswini, and B.D. 
Bharathy, 2014) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีกรอบการดําเนินงานของระบบดังภาพท่ี 1 คือติดตั้งระบบจีพีเอส 
เพ่ือใช้ระบุตําแหน่งของรถรับ-ส่ง การติดตั้งเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคไว้บริเวณประตูทางข้ึน-ลง เพ่ือนับผู้โดยสารท่ีข้ึน-ลงรถ 
จากน้ันจะส่งข้อมูลท้ังหมดไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลไฟล์เบส (Firebase) เพ่ือรอให้ผู้ใช้งานดึงข้อมูลดังกล่าวผ่านทางหน้าเว็บ
เบราว์เซอร์ ซ่ึงมีรายละเอียดแบ่งเป็น 5 ข้ันตอนดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 : กรอบการดําเนินงานของระบบ 

1. จําลองการเดินผ่านข้ึนและลง ในการนับจํานวนให้มีการเดินผ่านเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ระบบจะนับจํานวนด้วย 
อัลตร้าโซนิค เป็นเซนเซอร์ท่ีทํางานโดยอาศัยคลื่นเสียงท่ีมีความถ่ีสูงกว่า 20 กิโลเฮิร์ต (kHz) ซ่ึงเป็นคลื่นในย่านท่ีมนุษย์ไม่
สามารถได้ยินเสียงเซนเซอร์ชนิดอัลตร้าโซนิคทํางาน โดยอาศัยการกระจายหรือการเคลื่อนท่ีของคลื่นเสียงไปกระทบกับพ้ืนผิวของ
ตัวกลางซ่ึงอาจเป็นของแข็งหรือของเหลว บางส่วนของคลื่นเสียงจะแทรกผ่านเข้าไปในตัวกลางน้ัน และส่วนใหญ่ของคลื่นความถ่ี
สูงน้ีจะสะท้อนกลับเรียกว่า เอคโค (Echo) (สาธิต ยาหอม นารีรัตน์ พลจันทึก และนุชจรี เล็งศร. 2559) การใช้แนวคิดกับรถ
รับ-ส่งท่ีมีประตูทางข้ึน-ลงในประตูเดียวกัน จะมีการทํางานตามหลักการประตูทางข้ึน-ลงจะมีเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคจํานวน 2 ตัว 
โดยจะวางตําแหน่งของเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ทางตรง ตัวท่ี 1 จะอยู่ห่างจากตัวท่ี 2 ประมาณ 15 เซนติเมตร ตามภาพท่ี 2 ซ่ึงมี
หลักการคือเมื่อเซนเซอร์ตัวท่ี 1 ทํางาน ซ่ึงก็หมายความว่ามีผู้โดยสารเดินผ่านเซนเซอร์ตัวท่ี 1 ไปแล้ว จากน้ันถ้าเซนเซอร์ ตัวท่ี 2 
ทํางาน ระบบก็จะนับเป็นผู้โดยสารเดินข้ึนมาบนรถ และในทางกลับกับเมื่อเซนเซอร์ตัวท่ี 2 ทํางานแล้วถ้าเซนเซอร์ตัวท่ี 1 ทํางาน
ตาม ระบบก็จะนับเป็นผู้โดยสารเดินลงจากรถ (สุทัศน์ บรรจง บัญชา จุมพล และ จันทิมาพล-พินิจ, 2560)  

 

 

 

-ส่งข้อมูล พิกัด ละติจูด  

ลองจิจูด 

-จํานวนผู้โดยสาร 

-ดึงข้อมูลพิกัดรถและ
จํานวนผู้โดยสารมา
แสดงบนเว็บ 

 

-เข้าเว็บไซต์เพื่อ    

ดูพิกัดรถและ

ผู้โดยสาร 
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ภาพท่ี 2 : ตําแหน่งการวางเซนเซอร์ 
2. โมดูล จีพีเอส เป็นระบบนําทางท่ีอาศัยดาวเทียม ซ่ึงจะส่งข้อมูลจากดาวเทียมหลาย ๆ ดวงท่ีโคจรรอบโลก

มายังโมดูล จีพีเอส (ตัวรับสัญญาณ) บนพ้ืนโลกโดยผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลน้ัน เพ่ือหาตําแหน่งและเวลา ณ ท่ีใดก็ได้บน
พ้ืนโลก โมดูลรับสัญญาณ จีพีเอส (GPS) ท่ีใช้งานในงานวิจัยน้ีเป็นรุ่น GY-GPS6MV2 โมดูลรับสัญญาณ จีพีเอส น้ีถูก
ออกแบบมาให้สามารถใช้ร่วมกับบอร์ดวีมอส ดีหน่ึง อาร์หน่ึง อีเอสพีแปดสองหกหก พลังงานไฟฟ้าต่ํา ราคาถูก มีขนาดเล็ก 
(เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์, 2558) ซ่ึงนํามาออกแบบการควบคุม โมดูล จีพีเอส นําไปติดกับรถ และเมื่อรถว่ิงไปตามเส้นทางก็
สามารถติดต่อกับระบบของการสื่อสารดาวเทียม (นายหัสนัย ริยาพันธ์, 2556) เพ่ือหาพิกัดรถรับ-ส่งเป็นละติจูด ลองจิจูด ท่ี
เป็นข้อมูลปัจจุบันและทําการส่งข้อมูล ละติจูด ลองจิจูดของรถไปยังฐานข้อมูล 

3. จัดการฐานข้อมูล งานวิจัยน้ีใช้ไฟล์เบส เป็นฐานข้อมูลหลัก มีการบริการหลักเป็นเรียลไทม์ ดาต้าเบส 
(Database) เกิดข้ึนด้วยแนวคิดท่ีคนทําแอพพลิเคช่ันไม่จําเป็นต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์เองและไม่ต้องเขียนโปรแกรมหลังบ้านท้ัง
การสร้างตารางระบบบันทึกประวัติการใช้งานย้อนหลัง (Log) ท่ีมีการติดต่อกับผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา ดังน้ันไฟล์เบสจึงมา
ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดน้ีได้ (ปิยะกุล บุญประเสริฐ สิริวัฒน์ สุขเจริญ สัญญา สมัยมาก และฌานิน หาญณรงค์, 2562.) 
จากน้ันใช้บอร์ด วีมอส ดีหน่ึง อาร์หน่ึง อีเอสพีแปดสองหกหก พร้อมโมดูลสื่อสารเครือข่ายไร้สาย ส่งข้อมูลพิกัดตําแหน่ง
ปัจจุบันของรถรับ-ส่ง และจํานวนผู้โดยสาร ส่งไปยังไฟล์เบสซ่ึงสามารถดขู้อมูลท่ีมกีารเปลีย่นแปลงในไฟล์เบสแบบเรียลไทม ์
(บัญญพนต์ พูล-สวัสดิ์, 2561.) 

4. ดําเนินการเขียนเว็บไซต์การแจ้งเตือนเพ่ือแสดงผลข้อมูลของรถรับ-ส่งจากฐานข้อมูลท่ีเก็บไว้ด้วย ภาษาเฮด
ทีเอ็มแอล (html) ภาษาจาวาสคริปต์ (javascript) และบริการกูเกิลแมพ (Google map) ในการนํามาแสดงตําแหน่งพิกัด
และจํานวนผู้โดยสารรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 : หน้าเว็บไซต์ท่ีแสดงตําแหน่งพิกัดและจํานวนผู้โดยสารรถรับ-ส่ง 
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5. สํารวจความพึงพอใจข้อมูลท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านท่ี 1 ความถูกต้องของระบบ โดยมีข้อย่อยท่ี 1 คือบอกจํานวนของผู้โดยสารรถรับ-
ส่งได้ดี ข้อย่อยท่ี 2 คือระบุตําแหน่งของรถรับ-ส่งได้ถูกต้อง ด้านท่ี 2 คือด้านประโยชน์การใช้งาน โดยมีข้อย่อยท่ี 1 คือช่วย
วางแผนในการเดินทาง ข้อย่อยท่ี 2 คือคิดเห็นอย่างไรเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนําระบบน้ีมาใช้งาน และด้านท่ี 3 
คือด้านอ่ืน ๆ มีข้อย่อยท่ี 1 คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายต่อการใช้งาน สวยงาม ข้อย่อยท่ี 2 คือความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การใช้งาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีใช้บริการรถรับ-ส่ง จํานวน 20 คน ด้วย
วิธีการสุ่มมาเป็นคนประเมินความพึงพอใจ โดยเกณฑ์การให้คะแนน เป็นข้อคําถามชนิดประเมินค่า (Rating scale) 
ประเมินค่า 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 เท่ากับความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 เท่ากับพึงพอใจมาก ระดับ 3 เท่ากับพึงพอใจ
ปานกลาง ระดับ 2 เท่ากับพึงพอใจน้อย และ ระดับ 1 เท่ากับพึงพอใจน้อยท่ีสุด เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความพึง
พอใจ (แปลผล) จากการคํานวณอันตรภาคช้ัน โดยใช้สูตร 

=  = 0.8 ได้เกณฑ์ 5 ระดับ ดังน้ี  

 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด   ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 
พึงพอใจมาก   ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 
พึงพอใจปานกลาง   ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 
พึงพอใจน้อย   ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 
พึงพอใจน้อยท่ีสุด   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 

 
ผลการวิจัย 

ในการทดสอบระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ผลการทดสอบ 4 
ส่วนดังน้ี ส่วนท่ี 1 ผลการทดสอบตรวจวัดนับจํานวนผู้โดยสารรถรับ-ส่ง ด้วยเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบ
โมดูล จีพีเอส บอกตําแหน่งรถ ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลไฟล์เบส และส่วนท่ี 4 ผลการสํารวจความ
พึงพอใจ 

1. ผลการทดสอบตรวจวัดนับจํานวนผู้โดยสารถรับ-ส่ง ด้วยเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค ในการนับจําลอง 1 เท่ียวรถว่ิง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี การเดินผ่านเซนเซอร์ กรณีท่ี 1 ทําการเดินผ่านเซนเซอร์ตัวท่ี 1 ไปเซนเซอร์ตัวท่ี 2 
จํานวน 20 คน ถือเป็นการข้ึนรถ กรณีท่ี 2 ทําการเดินผ่านเซนเซอร์ตัวท่ี 2 ไปเซนเซอร์ตัวท่ี 1 จํานวน 20 คน ให้ถือเป็น
การลงรถ ปรากฎผลท่ีได้ตามตารางท่ี1 

 
ตารางท่ี 1 : ผลการทดสอบนับจํานวนผู้โดยสารรถรับ-ส่ง 

กรณี จํานวนผู้โดยสาร 
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค

แสดงผล 
ร้อยละ 

1.กรณีท่ี 1 จําลองเดินข้ึนรถ 20 17 85 
2.กรณีท่ี 2 จําลองเดินลงรถ 20 15 75 

รวม 40 32 80 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าให้ผลลัพธ์ใน 1 เท่ียวรถว่ิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จากท้ัง 2 กรณี คือ จําลอง

การเดินผ่านเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค มีความถูกต้อง คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 80 โดยข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนน้ันเน่ืองจากลักษณะ
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การสะท้อนกลับของคลื่นเสียงข้ึนอยู่กับมุมตกกระทบท่ีทําให้คลื่นเสียงและปัจจัยด้านการกระจายของสัญญาณเสียงไปใน
ทิศทางต่าง ๆ อาจจะไม่เหมาะกับวัตถุท่ีมีลักษณะเป็นก้อนท่ีไม่สม่ําเสมอ รวมถึงระยะห่างของคนท่ีเดินผ่านเซนเซอร์ การ
เดินผ่านเซนเซอร์ท่ีรวดเร็วเกินไป ก็อาจทําให้อัลตร้าโซนิคอ่านค่าผิดพลาดได้ ดังน้ันผลท่ีได้จากการสะท้อนกลับของคลื่น
อัลตร้าโซนิคท่ีใช้กับวัตถุลักษณะน้ีจะมีความเท่ียงตรงลดลง 

2. ผลการทดสอบโมดูล จีพีเอส บอกตําแหน่งรถรับ-ส่ง จากจุด A เป็นจุดท่ีข้ึนรถ และให้รถว่ิงไปจุด B จะเห็นได้
ว่ามีการขยับของตําแหน่งปัจจุบันของรถรับ-ส่ง จากการระบุตําแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียมเพ่ือให้ได้ตัวเลขละติจูด ลองจิจูด 
จากน้ันนําตัวเลขดังกล่าวส่งค่าตําแหน่งไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ดังท่ีแสดงไว้ในผลการทดลองในข้อถัดไป และเว็บไซต์ดึงค่า
ตัวเลขละติจูด ลองจิจูด จากไฟล์เบสไปยังบริการกูเกิลแมพ เพ่ือแสดงตําแหน่งดังภาพท่ี 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 : ตําแหน่งของรถรับ-ส่ง 

 
3. การทดสอบส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลไฟล์เบส และแสดงข้อมูลทางเว็บไซต์การแจ้งเตือน จะเห็นได้ว่าข้อมูลจาก   

วีมอส ดีหน่ึง อาร์หน่ึง อีเอสพีแปดสองหกหก มีชิป เอ็มซียู (MCU) ติดมากับตัวบอร์ด ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีสามารถส่งข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ตไปยังไฟล์เบสไดทั้นที เพ่ือให้เว็บไซต์ฯสามารถดึงข้อมูลตัวเลขละติจูด ลองจิจูดของรถรับ-ส่งพร้อมข้อมูลจํานวน
ผู้โดยสารจากฐานข้อมูลมาแสดงดังภาพท่ี 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 : การทดสอบส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ไฟลเ์บสเรียลไทม์ แสดงข้อมูลทางเว็บไซตฯ์ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
298 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

4. ผลการสํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีใช้บริการรถรับ-
ส่งจํานวน 20 คนจากวิธีการสุ่มมาเป็นคนประเมินความพึงพอใจ น้ันแสดงมาเป็นด้านท่ี 1 คือ ด้านความถูกต้องของระบบ
ตารางท่ี 2 ด้านท่ี 2 คือด้านประโยชน์การใช้งานตารางท่ี 3 และด้านท่ี 3 คือด้านอ่ืน ๆ ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 2 : ด้านความถูกต้องของระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1.บอกจํานวนของผู้โดยสารรถรับ-ส่ง ได้ด ี 4.20 84.00 มาก 
2.ระบุตําแหน่งของรถรับ-ส่งได้ถูกต้อง 4.65 93.00 มากท่ีสุด 
 

จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านความถูกต้องของระบบในระดับมากท่ีสุดโดยมี
ความพึงพอใจสูงสุด คือระบุตําแหน่งของรถรับ-ส่งได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมา
เป็นบอกจํานวนของผู้โดยสารรถรับ-ส่งได้ดีในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 

 
ตารางท่ี 3 : ด้านประโยชน์การใช้งาน 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1.ช่วยวางแผนในการเดินทาง 4.50 90.00 มากท่ีสุด 
2.คิดเห็นอย่างไรเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณีนํา
ระบบน้ีมาใช้งาน 

4.60 92.00 มากท่ีสุด 

 
จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านประโยชน์การใช้งานในระดับมากท่ีสดุโดยมีความ

พึงพอใจสูงสุด คือ คิดเห็นอย่างไรเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนําระบบน้ีมาใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิด
เป็นร้อยละ 92.00 รองลงมาคือช่วยวางแผนในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 
ตารางท่ี 4 : ด้านอ่ืน ๆ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1.การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายต่อการใช้งาน สวยงาม 4.15 83.00 มาก 
2.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งาน 4.35 87.00 มากท่ีสุด 

 
จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านอ่ืน ๆ ในระดับมากท่ีสุดโดยมีความพึงพอใจ

สูงสุด คือความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00 รองลงมาคือความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานตามแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 
4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.16 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
การพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี พบว่าใน 1 เท่ียวรถว่ิง

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําลองการเดินผ่านเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค มีความถูกต้องเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 
ข้อจํากัดของตัวอุปกรณ์เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค จากลักษณะการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงข้ึนอยู่กับมุมตกกระทบ รวมท้ัง
ความกว้างของการกระจายสัญญาณท่ีอ่านค่าวัตถุกรณีท่ีระยะห่างของการเดินชิดกันมากไป จึงอาจจะไม่เหมาะกับวัตถุท่ีมี
ลักษณะเป็นก้อนท่ีไม่สม่ําเสมอ และระยะห่างของการเดินข้ึน-ลงของผู้โดยสารท่ีเดินชิดกันเกินไป สําหรับการบอกพิกัด
ตําแหน่งรถรับ-ส่งด้วยโมดูล จีพีเอส พบว่าสามารถติดตามรถรับ-ส่งบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ ข้อจํากัดของตัวอุปกรณ์
บริเวณท่ีมีฟ้าปิดและต้นไม้ปกคลุม จะทําให้บอกตําแหน่งคลาดเคลื่อนหรือพิกัดหาย จากแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.16 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด แต่ท้ังน้ีอาจมีปัจจัย
เพ่ิมเติมในกรณีใช้งานจริง 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

การพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีน้ีจัดทําข้ึนในราคาท่ี
ประหยัด สําหรับงานวิจัยตรวจสอบตําแหน่งของรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยฯ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี สามารถนําไปต่อยอดเช่น 
ระบบติดตามรถโรงเรียนท่ีรับ-ส่งนักเรียน ในการตรวจสอบพิกัดรถโรงเรียนและสามารถรู้จํานวนนักเรียนท่ีอยู่ในรถ ผ่าน
แอปพลิเคช่ันอุปกรณ์เคลื่อนท่ีสําหรับพ่อแม่ของเด็กนักเรียนใช้ในการตรวจสอบ เพ่ือลดปัญหาเด็กนักเรียนติดค้างในรถ
โรงเรียน 

สําหรับคนท่ีสนใจการพัฒนาระบบติดตามรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ไปใช้
พัฒนาต่อยอดควรท่ีจะเปลี่ยนเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคไปเป็นเซนเซอร์เลเซอร์แทน หรืออุปกรณ์ท่ีมีความแม่นยําสูงกว่า 
เน่ืองจากเซนเซอร์ อัลตร้าโซนิคมีการใช้คลื่นวัดระยะอาจมีคลื่นรบกวนในขณะทํางานและระยะห่างในเดินติดกันมากเกินไป 
ก็อาจทําให้อ่านค่าผิดได้  
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ผลของความเค็มและอุณหภูมิทีม่ีต่อการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง 
Metopograpsus frontalis Miers, 1880  

Effects of salinities and temperatures on oxygen consumption of  
mangrove crabs Metopograpsus frontalis Miers, 1880 

นงนุช ต้ังเกริกโอฬาร  
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ 
 ทําการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง Metopograpsus frontalis Miers, 1880 ซ่ึงมี
นํ้าหนักเฉลี่ย 3.21 ± 1.36 กรัม ด้วยเเครื่องวัดอัตราการหายใจในนํ้า ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความเค็ม 5 ระดับ คือ 
0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน และท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน จากการศึกษา 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 37.52± 6.79, 21.89± 11.10, 16.51± 3.96, 15.48± 1.60 และ 26.71± 5.45 µmol/h ท่ีความเค็ม 
0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน ตามลําดับ ส่วนท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน มีอัตรา
การบริโภคออกซิเจนเท่ากับ 30.87 ± 19.11 µmol/h จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อัตรา
การบริโภคออกซิเจนท่ีความเค็มต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)  อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s multiple range  test พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 20 และ 30 
ส่วนในพันส่วน ไม่มีความแตกต่างกันสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) แต่แตกต่างกับอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 
0, 10 และ 40 ส่วนในพันส่วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p ≤ 0.05) และอัตราการ
บริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 0, 10 และ 40 ส่วนในพันส่วน มีความแตกต่างกันอย่างมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 
0.05) และท่ีความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน  ท่ีอุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียส พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ การวิจัยน้ี สามารถสรุปได้ว่า ความเค็มท่ีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของปูชนิดน้ี น่าจะอยู่ในช่วง 20-30 
ส่วนในพันส่วน ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส  
คําสําคัญ: ความเค็ม, อุณหภูมิ, การบริโภคออกซิเจน, ปูแสมหินก้ามม่วง 
 

Abstract 
 Rates of oxygen consumption of Metopograpsus frontalis Miers, 1880 with average weight of 
3.21 ±  1.36 g were studied using aquatic respirometer.  The experiments were done at temperature 
27oC in five salinities, i.e. 0, 10, 20, 30 and 40 ppt. and at temperature 32 oC in 30 ppt.  It has been 
found that rate of oxygen consumption were 37.52± 6.79, 21.89± 11.10, 16.51± 3.96, 15.48± 1.60 and 
26.71± 5.45 µmol/h  at salinity 0, 10, 20, 30 and 40 ppt respectively.  At 32°C with salinity 30 ppt, the 
rate was 30. 87 ± 19. 11  µ mol/ h.   The statistical test found that, at 27°C, the rates of oxygen 
consumption were found to be significant differences at different salinity (p ≤  0.05) .  However, the 
Duncan’s multiple range test showed that there was no significant differences (p ≥ 0.05) between the 
rates at 20 and 30 ppt. But, the rates at 27°C and 32°C were significant differences from the rates at 0, 
10 and 40 ppt (p ≤ 0.05).  The rates at 0, 10 and 40 ppt were also significant differences (p ≤ 0.05).   At 
27°C and 32°C in salinity 30 ppt, the rates of oxygen consumption was also significant differences (p ≤ 
0.05).  From this research, it can be concluded that the suitable salinity for this crab species is between 
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20-30 ppt at temperature 27°C since this crab had the lowest rate of oxygen consumption at this 
salinity ranges.  
Keywords: salinity, temperature, oxygen consumption, mangrove crab   
 

บทนํา 
ปูแสมหินก้ามม่วงหรือช่ือสามัญภาษาอังกฤษว่า Mangrove crabs และมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Metopograpsus 

frontalis Miers, 1880 เป็นปูท่ีอยู่ ในวงศ์ Grapsidae MacLeay, 1838 สกุล Metopograpsus  H. Milne-Edwards, 
1853 อาศัยอยู่ท่ัวไปตามป่าชายเลน หรือหาดทรายท่ีมีดินปนโคลนท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์สาร ปูชนิดน้ีมีความสําคัญ
ต่อระบบนิเวศป่าชายเลนในฐานะผู้ย่อยสลายใบไม้และซาก เศษอินทรีย์สารต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อาหาร ทําให้เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากน้ี จํานวนประชากรของปูชนิดน้ียังเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่า
ชายเลนน้ันๆ ได้อีกด้วย การดํารงชีวิตปูแสมเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างในธรรมชาติ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกท่ี
สําคัญ ได้แก่ ความเค็มของนํ้า เน่ืองจากปูแสมหินก้ามม่วงอาศัยอยู่ในป่าชายเลนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของนํ้า
ตลอดเวลาซ่ึงเกิดจากการข้ึน-ลงของกระแสนํ้าในรอบวัน ความเค็มท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณแร่ธาตุท่ีอยู่ใน
ร่างกายของปูมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามระดับความเค็มของนํ้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปูจึงต้องมีการปรับสมดุลของระบบ  
ต่าง ๆ ภายในร่างกายให้เหมาะสมตลอดเวลา ซ่ึงการปรับตัวดังกล่าวส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสรีรวิทยา
ต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น อัตราการบริโภคออกซิเจนอาจลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงจะแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพของความเค็มท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Willmer et al., 2000) 

ปัจจุบันพ้ืนท่ีของจังหวัดท่ีตั้งอยู่แถบชายฝั่งทะเลท้ังในอ่าวไทยและอันดามันได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็น
สถานท่ี ท่องเท่ียว ท่าเทียบเรือ เหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตัวอย่างท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจนคือ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และระยอง ซ่ึงถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็นเขต
อุตสาหกรรม และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (แววเนตร คังคายะ, 2530) ส่งผลกระทบทําให้ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมาย เช่น มีการปล่อยนํ้าเสียหรือระบายนํ้าร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ทะเล ทําให้นํ้าทะเลบริเวณท่ีมีการปล่อย
นํ้าร้อนออกมามีอุณหภูมิ สูงข้ึน ความเค็มลดลง ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์นํ้าบริเวณชายฝั่ง 
การนําเอาหินและทรายจากบริเวณอ่ืนมาถมหาดทรายหรือถมทะเลเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์นํ้าชายฝั่ง รวมถึง การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต และระบบต่างๆ ภายในร่างกาย สัตว์ทะเลทุกชนิดท่ีอาศัยอยู่
บริเวณน้ันจึงต้องมีการปรับตัว และปรับกลไกต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป (Willmer et al., 2000) 

ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มและอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันต่อการบริโภค
ออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง ท่ีอาศัยอยู่ในป่าชายเลน บริเวณตําบลอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือดู
ความสามารถของปูแสมหินก้ามม่วงในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ีระดับความเค็มและอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ีเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปูแสมหินก้ามม่วงชนิดน้ี ผลการศึกษาท่ีได้
สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาชีววิทยา สรีรวิทยา และ การศึกษาด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในแง่ของการ
การอนุรักษ์ ทรัพยากรปูชนิดน้ีให้คงอยู่ และทําหน้าท่ีเป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีระดับความเค็มแตกต่างกัน 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีระดับอุณหภูมิแตกต่างกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ทําการทดลองท่ี ห้องปฏิบัติครัสเตเชียน ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้

สัตว์ทดลองคือ ปูแสมหินก้ามม่วง Metopograpsus frontalis เพศผู้ ท่ีมีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 2.05 ± 0.23 
เซนติเมตร และนํ้าหนักเฉลี่ย 3.21 ± 1.36 กรัม ซ่ึงเก็บรวบรวมมาจากชายหาดโคลนของป่าชายเลน บริเวณตําบลอ่างศิลา 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 
การปรับสภาพของปูแสมหินก้ามม่วงก่อนการทดลอง 
นําปูแสมหินก้ามม่วงท่ีจับได้จากธรรมชาติ บริเวณชายหาดโคลน ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี        

มาเลี้ยงปรับสภาพ (acclimation) ในนํ้าทะเลท่ีมีความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน (ระดับความเค็มของนํ้าบริเวณแหล่งเก็บ
ตัวอย่างปู จะอยู่ในช่วง 15-30 ส่วนในพันส่วน ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาและฤดูกาลท่ีแตกต่างกัน) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
ก่อนทําการทดลอง 2 วันให้นําปูแสมหินก้ามม่วงมาเลี้ยงในนํ้าท่ีผ่านการพาสเจอร์ไรท์แล้ว เพ่ือให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีติดอยู่
กับตัวปูหลุดออกมา ก่อนนํามาทดลองเพ่ือศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็มและอุณหภูมิต่าง ๆ ต่อไป  

 
การเตรียมน้ําท่ีใช้ในการทดลองวัดอัตราการบริโภคออกซิเจน 
เตรียมนํ้าท่ีจะใช้ในการทดลอง 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน สําหรับระดับความเค็มท่ีต่ํา

กว่า 30 ส่วนในพันส่วน เตรียมได้จาก การนํานํ้าทะเลท่ีระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วนมาเจือจางโดยใช้นํ้าจืดเติมลงไป 
ส่วนความเค็มท่ีสูงกว่า 30 ส่วนในพันส่วน ได้จากการใส่เกลือแกงเพ่ิมลงไป จากน้ันนํานํ้าทุกระดับความเค็มดังกล่าว        
ไปพาสเจอร์ไรท์ในตู้อบท่ีอุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที เพ่ือฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า  เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีจะมีการใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกับปู ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ค่าท่ีวัดได้มีความคลาดเคลื่อน   
  
 การศึกษาอัตราบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีระดับความเค็มและอุณหภูมิแตกต่างกัน 
 นําปูแสมหินก้ามม่วงท่ีทําการปรับสภาพแล้วมาทําการวัดอัตราการบริโภคออกซิเจน โดยใช้ ชุดวัดอัตราการ
หายใจของบริษัท Strathkelvin Instrument ท่ีมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ คือ ห้องหายใจ (respiration chamber) เป็นห้อง
ว่างสําหรับใส่สัตว์ทดลองซ่ึงมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร  และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจน (Oxygen meter) ซ่ึงสามารถวัด
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในนํ้าได้ในรูปของความดันย่อยของออกซิเจน (Partial pressure of oxygen, Po2) ในหน่วย
มิลลิ เมตรปรอทหรือทอร์ (mmHg or torr) ห้องหายใจถูกวางไว้ในอ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ  (thermoregulated 
circulating water bath) ท่ีสามารถปรับระดับอุณหภูมิตามท่ีต้องการได้  
 ก่อนทําการทดลองต้องตรวจสอบก่อนว่าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนน้ันถูกปรับมาตรฐาน (calibration) เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จากน้ันจึงเริ่มทําการทดลองโดยเริ่มจาก การนําปูแสมหินก้ามม่วงมาใส่ในห้องหายใจท่ีบรรจุนํ้าท่ีผ่านการ
พาสเจอร์ไรท์ท่ีมีความเค็มตามท่ีกําหนดไว้ จากน้ันเป่าอากาศเพ่ือให้นํ้ามีออกซิเจนละลายอยู่เต็มท่ี ห้องหายใจน้ีจะถูก
ควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีโดยแช่ในอ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ ปล่อยให้ปูแสมหินก้ามม่วงปรับสภาพให้คุ้นเคยกับความเค็มและ
อุณหภูมิท่ีทําการทดลองประมาณ 1 ช่ัวโมง เมื่อเริ่มทําการทดลอง เอาท่ีเป่าอากาศออกและเติมนํ้าให้เต็มห้องหายใจ 
จากน้ันนําออกซิเจนอิเลคโทรดใส่ลงไปแล้วใช้จุกยางปิดรูข้างบนโดยไม่ให้มีฟองอากาศเหลืออยู่ภายใน จากน้ันบันทึกค่า 
Po2 จากเครื่องวัดปริมาณออกซิเจน ทําการวัด Po2 เป็นเวลา 60 นาที ทําการวัดอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหิน
ก้ามม่วงท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ท่ีระดับความเค็ม 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน และท่ี
อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ท่ีระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ดังน้ันการทดลองในครั้งน้ีจึงสามารถแบ่งชุดการทดลอง
ออกเป็น 6 ชุดการทดลอง ดังน้ี 
 ชุดการทดลองท่ี 1 ความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 ชุดการทดลองท่ี 2 ความเค็ม 10 ส่วนในพันส่วน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
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 ชุดการทดลองท่ี 3 ความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 ชุดการทดลองท่ี 4 ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 ชุดการทดลองท่ี 5 ความเค็ม 40 ส่วนในพันส่วน และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 ชุดการทดลองท่ี 6 ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน และอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส 
โดยท่ีความเค็มหน่ึง ๆ จะใช้สัตว์ทดลองจํานวน  10  ตัวต่อ 1 ชุดการทดลอง ทําการบันทึกค่า Po2 เริ่มต้นและเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง หลังสิ้นสุดการทดลองให้นําปูแสมหินก้ามม่วงมาซับนํ้าออกจากตัวให้แห้ง ช่ังนํ้าหนักและวัดความกว้างของ
กระดอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําค่าผลต่างของ Po2 และนํ้าหนักของปูแสมหินก้ามม่วงมาคํานวณหาอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา 
(Mo2)  และอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยนํ้าหนัก (Mo2/W) ของปูแสมหินก้ามม่วงโดยใช้สูตรดังน้ี 
 อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2)  =  ∆ Po2 × a × v × 60/t   µmol/h 

   อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยนํ้าหนัก (Mo2/W)  =  ∆Po2 × a × v × 60/t    µmol/g/h 
                                                          W 
เมื่อ ∆Po2 =  ผลต่างของค่า Po2 ท่ีได้จากการวัดค่า Po2 เริ่มต้นและค่า Po2 สุดท้าย 
 a       =  สัมประสิทธ์ิการละลายของออกซิเจนในนํ้าท่ีอุณหภูมิและความเค็มท่ีใช้ในการทดลอง  

             (µmol/l/mmHg) 
v       =  ปริมาตรของนํ้าในห้องหายใจ (Volume of respiration chamber) (liters)               

 t        =  เวลาท่ีใช้ในการทดลอง (mins) 
 W       =  นํ้าหนักของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีใช้ในการทดลอง (g) 
  

นําข้อมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยนํ้าหนักต่อหน่วยเวลาของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีระดับความเค็มและ
อุณหภูมิต่างๆ มาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละความเค็ม โดยใช้  Duncan’s multiple range  test   
  นําค่าท่ีคํานวณได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) กับนํ้าหนัก
ของปูแสมหินก้ามม่วง บนกราฟ logarithm จะได้กราฟความสัมพันธ์ออกมาในรูปของสมการเส้นตรง ดังน้ี 
       log Mo2  =  blogW + a 
  จากน้ันเปลี่ยนสมการเส้นตรงให้อยู่ในรูปของ logarithm ให้อยู่ในรูปของสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
การบริโภคออกซิเจนกับนํ้าหนัก ดังน้ี          Mo2  =  aWb 
  จากสมการข้างบนสามารถนํามาใช้เปรียบเทียบอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงในแต่ละระดับ
ความเค็มและอุณหภูมิ โดยนําข้อมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) ท่ีวัดได้ในระดับความเค็มและอุณหภูมิ
ต่างๆ มาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Analysis of covariance 
(ANCOVA) 
  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปูแสมหินก้ามม่วงท่ีใช้ในการทดลองน้ันมีนํ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 3 กรัม และเพ่ือให้การ
เปรียบเทียบมีความถูกต้องมากข้ึน จึงคํานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีนํ้าหนัก 3 
กรัม โดยใช้สูตร 
      Mo2(3g)  =  Mo2(W) × (3)b      µmol/h 
                                         Wb 
 เมื่อ  Mo2(3g)   = อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีนํ้าหนัก 3 กรัม 
   Mo2(W) =  อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีนํ้าหนัก W กรัม 
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   W   = นํ้าหนักของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีใช้ทดลอง (g) 
   b   = ค่าความชันของกราฟท่ีได้จากสมการเส้นตรง 
   
   นําข้อมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีนํ้าหนัก 3 กรัม ท่ีระดับความเค็มและ
อุณหภูมิต่างๆ มาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Analysis of variance 
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละระดับความเค็มและอุณหภูมิโดยใช้ Duncan’s multiple range  test   
 
ผลการวิจัย 
       อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีระดับความเค็มต่าง ๆ 
 จากการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีระดับความเค็มต่างๆ คือ 0, 10, 20, 30 และ 
40 ส่วนในพันส่วน ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียล โดยนํ้าหนักเฉลี่ยของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีใช้ในการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.21 
± 1.36 กรัม พบว่า แนวโน้มอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วย
นํ้าหนัก (Mo2/W) มีค่าสูงข้ึนเมื่อระดับความเค็มมีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากความเค็มมาตรฐาน (30 ส่วนในพัน
ส่วน)  โดยท่ีระดับความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วน มีค่าอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยนํ้าหนักสูงท่ีสุด และท่ีระดับความ
เค็ม 30 ส่วนในพันส่วน มีค่าอัตราการบริโภคออกซิเจนต่ําท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 1 อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของอัตราการ
บริโภคออกซิเจนดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนเปรยีบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ี
ระดับความเค็มต่างๆ ได้ ท้ังน้ีเน่ืองจาก ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงจะ
อยู่ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น ดังน้ันอัตราการบริโภคออกซิเจน (Mo2) ท่ีระดับความเค็มต่างๆ ท่ีได้จากการทดลองจึงถูก
นํามาสร้างกราฟ ดังแสดงในภาพท่ี 1 และได้สมการถดถอยเชิงเส้น ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้าหนัก ค่าเฉลี่ยความยาว อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา 
(Mo2)  และอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยนํ้าหนัก (Mo2/W)  ท่ีระดับความเค็มต่างๆ 

ระดับความเค็ม 
(ส่วนในพันส่วน) 

n 
น้ําหนักเฉลี่ย 

(g) 
ความกว้างกระดองเฉลี่ย 

(cm) 
Mo2 

(µmol/h) 
Mo2/W 

(µmol/g/h) 

0 10 2.78 ± 0.94 2.02 ± 0.21 28.51 ± 9.15 10.52 ± 2.33 

10 10 4.94 ± 1.93 2.28 ± 0.25 42.59 ± 20.50 8.62  ± 2.41 

20 10 3.72 ± 1.10 2.20 ± 0.21 19.84 ± 6.99 5.39  ± 1.25 

30 10 3.46 ± 1.11 1.66 ± 0.33 16.58 ± 3.33 5.01  ± 0.81 

40 10 2.99 ± 0.73 2.10 ± 0.13 27.45 ± 13.05 8.83  ± 2.14 

 
อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงในรูปของสมการถดถอยเชิงเส้น 
 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนอยู่ในรูปสมการถดถอยเชิง
เส้น และจากการสร้างกราฟความสัมพันธ์ดังกล่าวของปูแสมหินก้ามม่วงได้สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภค
ออกซิเจนท่ีระดับความเค็มต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2 น้ัน เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างทางสถิติของสมการท่ีได้ในแต่
ละระดับความเค็ม โดยใช้สถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) พบว่า สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการ
บริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม  20 และ 30 ส่วนในพันส่วน ไม่มีความแตกต่างกันสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) แต่
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แตกต่างกับสมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 0, 10 และ 40 ส่วนในพันส่วนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p ≤ 0.05) และสมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจน
ท่ีระดับความเค็ม 0, 10 และ 40 ส่วนในพันส่วน มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

 
ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) กับนํ้าหนัก 

         ของปูแสมหินก้ามม่วง ท่ีระดับความเค็มต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 
 ตารางท่ี 2 สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2 = aWb)   
    ของปูแสมหินก้ามม่วง ท่ีระดับความเค็มต่างๆ 

ระดับความเค็ม (ส่วนในพันส่วน ) Mo2 = aWb R2 

0 12.60x0.7901,a 0.605 

10 8.24x1.005,b 0.669 

20 6.17x0.8732,c 0.601 

30 8.20x0.5745,c 0.778 

40 4.62x1.5796,d 0.760 

 หมายเหตุ อักษรยกกําลังท่ีแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีน้ําหนักเฉลี่ย 3 กรัม ท่ีระดับความเค็มต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ 27 องศา

เซลเซียส 
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 จากกการคํานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีนํ้าหนัก 3 กรัม ซ่ึงเป็นนํ้าหนักเฉลี่ยของปู
แสมหินก้ามม่วงท้ังหมด ท่ีระดับความเค็ม 0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.52± 6.79, 21.89± 11.10, 16.51± 3.96, 15.48± 1.60 และ 26.71± 5.45 µmol/h ตามลําดับ และ
เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p ≤ 0.05) และเมื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละระดับความเค็มโดยใช้ Duncan’s multiple range  
test  พบว่า ระดับความเค็ม 20 และ 30 ส่วนในพันส่วน ไม่มีความแตกต่างกันสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) แต่แตกต่างกับ
อัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 0, 10 และ 40 ส่วนในพันส่วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ (p ≤ 0.05) และอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 0, 10 และ 40 ส่วนในพันส่วน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 2 และตารางท่ี 3 

  

 
ภาพท่ี 2 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีนํ้าหนัก 3 กรัม ท่ีระดับความเค็มต่างๆ 

อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
ตารางท่ี 3 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีนํ้าหนัก 3 กรัม ท่ีระดับความเค็มต่างๆ 

ระดับความเค็ม (ส่วนในพันส่วน) Mo2 (3 g) (µmol/h) 

0 37.52± 6.79a 

10 21.88± 11.10b 

20 16.51± 3.96c 

30 15.48± 1.60 c 

40 26.71± 5.45d 

 หมายเหตุ อักษรยกกําลังท่ีแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
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อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีอุณหภูมิต่างกัน  
 จากการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีระดับอุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียล ท่ี
ระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน โดยนํ้าหนักเฉลี่ยของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีใช้ในการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.21 ± 1.36 กรัม 
พบว่า แนวโน้มอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยนํ้าหนัก (Mo2/W) 
มีค่าสูงข้ึนเมื่อระดับอุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงท่ีระดับอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส มีค่าอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงกว่าท่ีระดับ
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางท่ี 4 จากท่ีเคยกล่าวมาแล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักกับอัตราการ
บริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงจะอยู่ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น ดังน้ันอัตราการบริโภคออกซิเจน (Mo2) ท่ีระดับ
ความเค็มต่างๆ ท่ีได้จากการทดลองจึงถูกนํามาสร้างกราฟ ดังแสดงในภาพท่ี 3 และได้สมการถดถอยเชิงเส้น ดังแสดงใน
ตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้าหนัก ค่าเฉลี่ยความยาว อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา 

(Mo2)  และอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยนํ้าหนัก (Mo2/W)  ท่ีระดับอุณหภูมิ 27 และ 32 องศา
เซลเซียส ท่ีระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน 

ระดับอุณหภูมิ 
(°C) 

n 
น้ําหนักเฉลี่ย 

(g) 
ความกว้างกระดองเฉลี่ย 

(cm) 
Mo2 

(µmol/h) 
Mo2/W 

(µmol/g/h) 

27 10 3.46 ± 1.17 2.13± 0.23 16.58± 3.51 5.01 ± 0.86 

32 10 2.97 ± 1.56 1.99 ± 0.33 30.87 ± 19.11 10.12 ± 2.83 

 

 
ภาพท่ี 3 ความสมัพันธ์ระหว่างความเค็มกับอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูแสมหินก้ามม่วง 

      ท่ีอุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน 
 จากการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง ทําให้ได้
สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็มความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ท่ีอุณหภูมิ 27 และ 32 
องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางท่ี 5  และเมื่อทําการทดสอบความแตกต่างทางสถิติของสมการท่ีได้ของท้ังสองอุณหภูมิ 
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โดยใช้สถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) พบว่า สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางท่ี 5  สมการถดถอยเชิงเสน้ของอัตราการบรโิภคออกซิเจนตอ่หน่วยเวลา (Mo2 = aWb) ของปูแสมหินก้ามม่วง 
 ท่ีระดับอุณหภูมิ 27 และ32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน 

ระดับอุณหภูมิ (°C) n Mo2 = aWb R2 

27 10 8.20x0.5745, a 0.778 

32 10 8.45x1.1519, b 0.834 

 หมายเหตุ อักษรยกกําลังท่ีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
   
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันตอ่การบรโิภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง พบว่าท่ี
ระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงมีค่าต่ําท่ีสุด คือ 16.58 ± 3.33 
µmol/h แสดงว่าระดับความเค็มท่ี 30 ส่วนในพันส่วน น่าจะเป็นระดับความเค็มท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตของปูแสมหิน
ก้ามม่วง อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 20 และ 30 ส่วนในพัน
ส่วน ไม่มีความแตกต่างกันสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) ดังน้ัน ช่วงความเค็ม 20-30 ส่วนในพันส่วน น่าจะเป็นช่วงความเค็ม
ท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของปูแสมหินก้ามม่วง ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลระดับความเค็มของนํ้าบริเวณแหล่งเก็บ
ตัวอย่างปูชนิดน้ีในธรรมชาติ ท่ีพบว่า ความเค็มของนํ้าในป่าชายเลนท่ีปูอาศัยอยู่จะอยู่ในช่วง 15-30 ส่วนในพันส่วน ข้ึนอยู่
กับช่วงเวลาและฤดูกาลท่ีแตกต่างกัน  

การวัดอัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตว์ท่ีระดับความเค็มต่างๆ สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องช้ีระดับความเค็มท่ี
เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว์ได้ หากความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสูงข้ึนหรือต่ําลงกว่าสภาพปกติแล้ว อัตราการ
บริโภคออกซิเจนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ท้ังน้ีความเค็มของนํ้าท่ีต่ําเกินขีดความสามารถของสัตว์ท่ีจะรับได้น้ัน 
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบสมดุลของนํ้าและเกลือแร่ภายในร่างกายของสัตว์นํ้า (Kinne, 1964) การเปลี่ยนแปลงความ
เค็มท่ีเกินขีดความสามารถในการปรับตัวของปูแสมหินก้ามม่วงอาจมีผลทําให้อัตราเมตาโบลิค (metabolic rate) หรือ
อัตราการใช้พลังงานของปูแสมหินก้ามม่วงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนดังกล่าวอาจเกิดจากการปรับตัวในลักษณะเพ่ิมการตื่นตัว
เพ่ือต่อสู้กับความเครียดเน่ืองจากความเค็มท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ี พบว่า ความเค็มท่ี 30 
ส่วนในพันส่วน มีอัตราการบริโภคออกซิเจนต่ําท่ีสุด ซ่ึงแสดงถึงระดับความเค็มท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของปูแสม
หินก้ามม่วง อย่างไรก็ตาม อัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ไม่แตกต่างทางสถิติกับระดับ
ความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน ดังน้ันอาจเป็นไปได้ว่าช่วงความเค็มท่ีปูแสมหินก้ามม่วงสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้น้ัน อาจเป็น
ความเค็มในช่วง 20-30 ส่วนในพันส่วน โดยช่วงความเค็มดังกล่าวน้ีปริมาณอิออนหรือเกลือแร่ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในนํ้าน้ัน มีอยู่ใน
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของปูแสมหินก้ามม่วงท่ีจะดึงไปใช้ในขบวนการควบคุมสมดุลของนํ้าและอิออนของ
ร่างกายของมัน ปูแสมหินก้ามม่วงจึงไม่ต้องเพ่ิมการใช้พลังงานในส่วนน้ี ดังน้ันอัตราการบริโภคออกซิเจนจึงอยู่ในระดับท่ีไม่
สูงมากนัก เมื่อเทียบกับความเค็มท่ี 0 ส่วนในพันส่วนหรือในนํ้าจืด ซ่ึงมีอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีสูงมาก โดยสูงกว่า 2 
เท่า โดยท่ัวไปความเค็มของนํ้าท่ีลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ทะเลเปิด โดยปริมาณอิ
ออนท่ีลดลงของนํ้าท่ีมีความเค็มต่ํา จะมีผลทําให้สัตว์เหล่าน้ีต้องใช้พลังงานส่วนหน่ึงเพ่ือใช้ในการดึงอิออนท่ีมีอยู่ในนํ้าซ่ึงมี
อยู่ในปริมาณท่ีต่ําอยู่แล้วเข้าสู่ร่างกาย นอกจากน้ียังต้องใช้พลังงานอีกส่วนหน่ึงกําจัดนํ้าในปริมาณท่ีสูงท่ีเข้าสู่ร่างกาย
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ตลอดเวลา ผลลัพธ์ก็คือ สัตว์ต้องมีการใช้พลังงานมากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงพลังงานท่ีสัตว์ต้องการมากข้ึนน้ี มีผลทําให้สัตว์ต้องมี
การใช้ออกซิเจนเพ่ือไปเผาผลาญสารอาหารมากข้ึน สัตว์จึงต้องมีการบริโภคออกซิเจนมากข้ึน (Taylor, 1977) ดังน้ันการ
วัดอัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตว์นํ้าท่ีระดับความเค็มต่าง ๆ จึงสามารถนํามาใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงระดับความเค็มท่ี
เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว์ในสภาพน้ัน ๆ โดยสัตว์จะมีอัตราการบริโภคออกซิเจนคงท่ีท่ีระดับหน่ึงในช่วงความ
เค็มท่ีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของมัน และท่ีความเค็มสูงหรือต่ํากว่าช่วงน้ีความเค็มน้ี อัตราการบริโภคออกซิเจนจะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงกว่าปกติ ดังการศึกษาของ Kline (1964) ท่ีรายงานว่า เมื่อความเค็มลดลง
และไม่เหมาะสมต่อสัตว์นํ้า อาจส่งผลทําให้อัตราการบริโภคออกซิเจนของสัตว์นํ้าหลายชนิดมีค่าสูงข้ึน 
 ส่วนการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง พบว่าอัตราการบริโภคออกซิเจน
มีแนวโน้มสูงข้ึนเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Eshky et al. (1996) ท่ีทําการศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีมี
ต่อสรีรวิทยาการหายใจของปูก้ามดาบ (Uca inversa) และปูแสม (Metopograpsus messor) ท่ีพบว่า เมื่ออุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนอัตราการบริโภคออกซิเจนก็จะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย สําหรับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วงใน
การศึกษาน้ี ท่ีอุณหภูมิ 27 และ 32 องศาเซลเซียส มีอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีแตกต่างกคือ 16.58± 3.51 และ 30.87 
± 19.11 µmol/h ตามลําดับ และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤0.05) 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงระหว่าง 27- 32 องศาเซลเซียส มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูแสมหินก้ามม่วง ท้ังน้ี อุณหภูมิ จัดเป็นปัจจัยทางกายภาพท่ีสําคัญ
อย่างหน่ึงต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในนํ้าทะเลและนํ้ากร่อย (Browne and Wanigasekera, 2000) นอกจากน้ี
อุณหภูมิยังเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการกระจายตัวและการตายของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย (Julien et al., 2005) โดยการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างมาก 
(Chabot et al., 2007)  
 จากการศึกษา อาจสรุปได้ว่า ช่วงความเค็มของนํ้าท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของปูแสมหินก้ามม่วง คือ ท่ี
ระดับความเค็ม 20-30 ส่วนในพันส่วน นํ้าท่ีความเค็ม 10 และ 40 ส่วนในพันส่วนน้ัน ปูแสมหินก้ามม่วงอาจดํารงชีวิตอยู่ได้
แต่อาจไม่เหมาะสมมากนัก แต่นํ้าท่ีระดับความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วนน้ัน ปูแสมหินก้ามม่วงไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
แน่นอน ซ่ึงจะเห็นได้จาก อัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีสูงมาก สําหรับช่วงอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนถึง 32 องศาเซลเซียส น้ัน อาจมี
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของปูแสมหินก้ามม่วง เน่ืองจากมีอัตราการบริโภคออกซิเจนท่ีสูงกว่าท่ีอุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในช่วงความเค็ม 10-20 ส่วนในพันส่วน เพ่ือดูช่วงของความเค็มท่ีมีต่ออัตราการบริโภค
ออกซิเจนท่ีเด่นชัดข้ึน  
 2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในช่วงอุณหภูมิ 27- 32 องศาเซลเซียส เพ่ือดูช่วงของอุณหภูมิท่ีมีต่ออัตราการบริโภค
ออกซิเจนท่ีเด่นชัดข้ึน 
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การผลิตมาการองผสมถั่วลิสงป่น 
Production of Macaroon with Ground Peanut 
รัตนรัตน์ ทองประยูร, นนทกานต์ เจียรจรูญศร,ี สรรเพชญ บรรลือวงศ์ 

สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบรกิาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครทิร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาการองตํารับพ้ืนฐาน โดยนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี 
กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 40 คน ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน
ความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) พบว่าตํารับท่ี 2 ได้รับการยอมรับสูงสุดทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ยด้านสี กลิ่น 
รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม 4.32 4.17 4.17 4.22 4.15 และ 4.25 คะแนน ตามลําดับ  
จากน้ันศึกษาอัตราส่วนของถ่ัวลิสงป่นท่ีเหมาะสมในการทํามาการอง โดยทดแทนอัลมอนด์ด้วยถ่ัวลิสงป่นในอัตราส่วน 95 : 
5 90 : 10 และ 85 : 15 พบว่า   มาการองตํารับท่ี 2 ท่ีทดแทนอัลมอนด์ด้วยถ่ัวลิสงป่นท่ี 90 : 10 ได้รับการยอมรับสูงสุด
ทุกด้าน โดยด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.32 4.17 4.17 4.22 4.15 
และ 4.25 คะแนนตามลําดับ นํามาคํานวณต้นทุนการผลิตมาการองผสมถ่ัวลิสงป่นเฉพาะค่าวัตถุดิบเป็นเงิน 0.07 บาทต่อ 
1 ช้ินๆละ 3 กรัม 

 
คําสําคัญ: มาการอง ถ่ัวลิสงป่น และการผลิต 

 

Abstract 
 

 This research aimed to study the basic “macaroon” . The sensory evaluate method in color, 
scents, taste, appearance, textures and preferences were used foe the sensory analysis. The sample 
group was consisted of 40 food tasters tasting and rating their taste satisfaction by using the 5 - Point 
Hedonic Scale. The study found that the second basic recipe had the highest scores in aspects of color, 
scents, taste, appearance, textures and preferences showing 4. 32, 4. 17, 4. 17, 4. 22, 4. 15 and 4. 25 
respectively.  The quantity of ground peanuts was studied to find the appropriate amounts used for 
making the macaroon by replacing almonds with 5% , 10% , and 15%  of ground peanuts. The results 
showed that the second recipe using 10%  percent of ground peanut substitution was the most 
recognized in the aspects of color, scents, taste, appearance, textures and preferences showing 4.32, 
4.17, 4.17, 4.22, 4.15 and 4.25 respectively. The raw material cost of macaroon with the ground peanuts 
as the ingredient was at 0.07 baht per a 3 grams macaroon. 
    

Keywords: Macaroon Peanut and Production 
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บทนํา  
   มาการอง เป็นขนมท่ีมีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส เกิดข้ึนเมื่อปี 1791 เป็นขนมประเภทเมอแรงก์มี
ลักษณะคล้ายโดมแบน ๆ รสชาติหอม หวาน สีสันสดใส กรอบนอก นุ่มใน มีไส้ตรงกลาง มีหลายรสชาติ เช่น ช็อกโกแลต    
สตรอเบอร์รี่  วานิลลา อัลมอนด์ หรือผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น เป็นอาหารท่ีใช้รับประทานระหว่างมื้อหรอือาหารว่าง มากา
รองมีส่วนผสมหลัก คือ ไข่ขาว นํ้าตาลทราย กลิ่น สีผสมอาหาร นํ้าตาลไอซ่ิง นํ้า และผงอัลมอนด์ ถือเป็นขนมท่ีชาวยุโรป
ให้ความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันมีขนมมาการองจําหน่ายท่ัวโลก และกําลังได้รับความนิยมข้ึนเรื่อย ๆ  
 ถ่ัวลิสง เป็นพืชตระกูลถ่ัวท่ีเป่ียมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารต่างๆ หลายชนิด รับประทานเป็นอาหารว่าง ถ่ัว
ลิสงมีประโยชน์หลากหลาย เช่น ช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และ ช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด
นอกจากน้ี ยังปราศจากคอเลสเตอรอล ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแข็งตัวของเลือด อันเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิด
โรคหัวใจ และยังช่วยลดความดันโลหิตสูงลงได้ (ศานิต, 2558) 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนําถ่ัวลิสงมาป่นทดแทนอัลมอนด์ในมาการอง เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจรวมถึงมีคุณประโยชน์
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน การใช้ถ่ัวลิสงมาผสมกับอัลมอนด์ ซ่ึงถ่ัวลิสงจะทําให้ขนมมาการองมีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาตํารับพ้ืนฐานมาการอง จากน้ันศึกษาอัตราส่วนของถ่ัวลิสงท่ีเหมาะสมในการทําขนมมาการอง และ
ศึกษาต้นทุนการผลิตมาการองผสมถ่ัวลิสงป่น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ศึกษาตํารับพ้ืนฐานมาการอง 

   การศึกษาตํารับพ้ืนฐานมาการอง โดยศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทําการคัดเลือกจํานวน 3 
ตํารับ โดยมีส่วนผสมดังและวิธีทําดังภาพท่ี 1 นําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ี
ปรากฏ เน้ือสัมผัสและความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) 
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการจํานวน 40 คน นําคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านนํามา
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานจากตํารับท่ีได้รับการยอมรับสูงสุด 
 
ศึกษาอัตราส่วนของถั่วลสิงป่นท่ีเหมาะสมในการทํามาการอง  
   ศึกษาอัตราส่วนของมาการองผสมถ่ัวลิสงป่นท่ีเหมาะสม โดยนํามาการองตํารับพ้ืนฐานท่ีไดร้ับการยอมรบัสูงสดุมา
ผสมถ่ัวลิสงป่นทดแทนอัลมอนด์ ในอัตราส่วนอัลมอนด์ต่อถ่ัวลิสงป่น  95 : 5  90 : 10 และ 85 : 15 จากน้ันนําไปทําการ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) เพ่ือหา
ความชอบต่อผลิตภัณฑ์ ในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ) โดยนักศึกษา
สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการจํานวน 40 คน นําคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านนํามาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) โดยคัดตํารับท่ีได้รับการยอมรับสูงสุดนํามาคํานวณต้นทุกการผลิตต่อไป 
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ศึกษาต้นทุนการผลิตมาการองถัว่ลิสงป่น 

 ศึกษาต้นทุนโดยวิธีการคํานวณ เปรียบเทียบระหว่างตํารับพ้ืนฐานมาการองและตํารับมาการองถ่ัวลิสงท่ีได้รับ
การยอมรับมากท่ีสุดมาคํานวณต้นทุนการผลิต 
 

 
ภาพท่ี 1 ปริมาณส่วนผสมและวิธีทําตํารับพ้ืนฐาน 3 ตํารับ 

 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตํารับพ้ืนฐานมาการอง 

ผลการคัดเลือกมาการองตํารับพ้ืนฐาน จากการศึกษาตํารับมาการองพ้ืนฐาน 3 ตํารับ ท่ีมีส่วนผสมแตกต่างกัน 
เมื่อทํามาการองครบ 3 ตํารับ นําไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส มีค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาททางสัมผัสของตํารับ
พ้ืนฐาน แสดงดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ังส่วนผสมตามตาํรับ (กรัม)  
   
   

ตํารับพ้ืนฐานท่ี 1  
อัลมอนด์ป่น 120,  นํ้าตาลไอซ่ิง 200  

ตํารับพ้ืนฐานท่ี 2 
อัลมอนด์ป่น 125,  นํ้าตาลไอซ่ิง 

125  

ตํารับพ้ืนฐานท่ี 3 
อัลมอนด์ป่น 85,  นํ้าตาลไอซ่ิง 190 

   
   

ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน พักไว้ เป็นส่วนผสมท่ี 1 
   
   

นํ้าตาลทราย 20, ไข่ขาว 100 นํ้าเช่ือม (นํ้าตาลทราย 110 ผสม 
นํ้า 40) ไข่ขาว 90 

นํ้าตาลทราย 30, ไข่ขาว 100 

   
   

ผสมไข่ขาวและนํ้าตาลด้วยหัวตีตะกร้อนาน 15 นาที ด้วยความเร็วกลาง  
แล้วนํามาผสมกับส่วนผสมข้อท่ี 1 ด้วยพาย 

   
ตักใส่ถุงบีบและบีบให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 น้ิว พักให้มาการองคงตัวนาน 1 ช่ัวโมงอบด้วยอุณหภมูิ 135 oc  

นํามาการองท่ีอบมาพักบนตะแกรงให้เย็น 
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ตารางท่ี 1   แสดงผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของมาการองตํารับพ้ืนฐาน 

 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ค่าเฉลี่ย 

ตํารับท่ี 1 ตํารับท่ี 2 ตํารับท่ี 3 
สีns 3.87  ±  0.72 4.32  ±  0.76 3.82  ±  0.78 
กลิ่นns 3.77  ±  0.69 4.17  ±  0.84 3.57  ±  0.67 
รสชาติns 3.85  ±  0.69 4.17  ±  0.90 3.45  ±  0.78 
ลักษณะท่ีปรากฏns 3.77  ±  0.73 4.22  ±  0.65 3.72  ±  0.78 
เน้ือสัมผัสns 3.65  ±  0.80 4.15  ±  0.86 3.65  ±  0.76 
ความชอบโดยรวมns 3.70  ±  0.68 4.25  ±  0.77 3.65  ±  0.86 
หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของมาการอง พบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ทุกด้าน ผลการทดสอบด้านสีพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.32 เน่ืองจากมีส่วนผสมของนํ้าตาลไอซ่ิงและนํ้าตาลทรายใน
อัตราส่วนท่ีเหมาะสม จึงทําให้สีของมาการองออกมาสีสวยตามลักษณะ ด้านกลิ่นพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.17 เน่ืองจาก
มีส่วนผสมของอัลมอนด์ท่ีพอดี ด้านรสชาติพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.17 เน่ืองจากมีส่วนผสมของอัลมอนด์และนํ้าตาลทํา
ให้มีรสชาติท่ีแตกต่างจากตํารับท่ี 1 และ 3 ด้านลักษณะท่ีปรากฏพบว่าตํารับท่ี 2 ท่ีค่าเฉลี่ย 4.22 เน่ืองจากมีอัตราส่วน    
อัลมอนด์และไข่ขาวท่ีเหมาะสม จึงทําให้มาการองข้ึนขาและทรงสวย ตามลักษณะท่ีดีของมาการอง ด้านเน้ือสัมผัสพบว่า
ตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.25 เน่ืองจากมีอัลมอนด์ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม จึงได้เน้ือสมัผสัดา้นนอกกรอบ ด้านในนุ่ม กว่าตํารับ
ท่ี 1 และ 3 ความชอบโดยรวมพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.25 จึงเลือกตํารับท่ี 2 เป็นตํารับพ้ืนฐาน 
 
ผลการศึกษาอัตราส่วนของถั่วลสิงป่นท่ีเหมาะสมในการทํามาการอง 

          การศึกษามาการองผสมถ่ัวลิสงป่นได้ทําการศึกษามาการองท่ีทดแทนอัลมอนด์บางส่วนด้วยถ่ัวลิสงป่น 
โดยมีอัตราส่วนอัลมอนด์ต่อถ่ัวลิสงป่น 95: 5, 90: 10, และ 85: 15 นําไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส มีค่าเฉลี่ย
คุณภาพทางประสาททางสัมผัสของอัตราส่วนของถ่ัวลิสงท่ีเหมาะสมในการทํามาการอง แสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2    แสดงผลการศึกษาอัตราส่วนของถ่ัวลสิงท่ีเหมาะสมในการทํามาการอง 
 
 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 

ตํารับท่ี 1 (95: 5) ตํารับท่ี 2 (90: 10) ตํารับท่ี 3 (85: 15) 
สีns 4.27 ± 0.81 4.42 ± 0.71 3.75 ± 0.66 
กลิ่นns 3.90 ± 0.77 4.20 ± 0.75 3.67 ± 0.69 
รสชาติns 4.10 ± 0.77 4.27 ± 0.67 3.67 ± 0.83 
ลักษณะท่ีปรากฏns 4.00 ± 0.71 4.30 ± 0.79 3.65 ± 0.73 
เน้ือสัมผัสns 4.17 ± 0.71 4.32 ± 0.65 3.50 ± 0.64 
ความชอบโดยรวมns 4.10 ± 0.81 4.45 ± 0.59 3.64 ± 0.66 
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หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสของมาการองผสมถ่ัวลิสงป่น ตํารับท่ี 2 (90: 10) มีค่าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดทุกด้าน ผลการทดสอบ ด้านสีพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.42 คะแนน เน่ืองจากใส่ถ่ัวลิสงท่ีเหมาะสมกว่าตํารับท่ี 1 
และ 3 ทําให้สีออกมาเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด ทําให้มาการองดูน่ารับประทาน ด้านกลิ่นพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.20 
เน่ืองจากใส่ถ่ัวลิสงป่นในระดับท่ีพอดี ด้านรสชาติพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.20 เน่ืองจากใส่ถ่ัวลิสงป่นในระดับท่ีพอดี 
ด้านรสชาติพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.27 เน่ืองจากมีส่วนผสมของถ่ัวลิสงและนํ้าตาลท่ีเหมาะสม จึงทําให้มาการองมี
รสชาติท่ีดี ด้านลักษณะท่ีปรากฏพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.30 เน่ืองจากใส่ถ่ัวลิสงในระดับท่ีพอดี ทําให้ลักษณะของมา
การองท่ีออกมาสีสวย ด้านเน้ือสัมผัสพบว่าตํารบัท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.32 เน่ืองจากใส่ถ่ัวลิสงท่ีเหมาะสม จึงทําให้มาการองมีเน้ือ
สัมผัสท่ีดี ด้านความชอบโดยรวมพบว่าตํารับท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.45 สูงท่ีสุด จึงนําตํารับท่ี 2 (90: 10) มาศึกษาต้นทุกการผลิต
ต่อไป 
 
ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตการทํามาการองผสมถั่วลิสงป่น 
           ทําการศึกษาต้นทุนการผลิตมาการองถ่ัวลิสงป่นเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตมาการองตํารับพ้ืนฐานโดยศึกษา
เฉพาะต้นทุนวัตถุดิบ ดังตาราง 3 
  
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตมาการองถ่ัวลิสงป่น 

 
วัตถุดิบ 

มาการอง 
ตํารับพ้ืนฐาน 

(กรัม) 

มาการอง 
ผสมถ่ัวลิสงป่น 

(กรัม) 

ราคาต่อ  
1000 กรัม 

(บาท) 

ราคา (บาท) 
มาการอง 

ตํารับพ้ืนฐาน 
มาการอง      

ผสมถ่ัวลิสงป่น 
ถ่ัวลิสง - 12.5 60.00 - 0.75 
อัลมอนด ์ 125.00 112.5 440.00 55.00 49.50 
นํ้าตาลทราย 110.00 110.00 23.00 2.53 2.53 
นํ้าตาลไอซ่ิง 125.00 125.00 33.00 4.12 4.12 
นํ้า 40.00 40.00 1.00 0.04 0.04 
ไข่ขาว 90.00 90.00 100.00 9.00 9.00 
รวม 490.00 490.00  70.69 65.94 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าค่าวัตถุดิบมาการองตํารับพ้ืนฐาน 70.69 บาท ผลิตได้ 163 ช้ินๆละ 3 กรัม เฉลี่ยราคาต่อช้ิน
เท่ากับ 0.43 บาท ค่าวัตถุดิบมาการองผสมถ่ัวลิสงป่น 65.94 บาท ผลิตได้ 163 ช้ินๆละ 3 กรัม เฉลี่ยราคาต่อช้ินเท่า 0.39 
บาท ราคาต้นทุนต่อช้ินของมาการองตํารับพ้ืนฐานสูงกว่ามาการองตํารับทดลอง 0.04 บาท 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

  การศึกษาตํารับพ้ืนฐานมาการอง ผลการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานพบว่าตํารับท่ี 2 ได้รับการยอมรับมากท่ีสุดใน
ด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.32 4.17 4.17 4.22 4.15 
และ 4.25 คะแนน ตามลําดับ และศึกษาตํารับมาการองถ่ัวลิสงป่น พบว่าตํารับท่ี 2 ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด โดยมี
อัตราส่วนระหว่างอัลมอนด์ต่อถ่ัวลสิงป่นเท่า 90 : 10 โดยด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และ ความชอบ
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โดยรวม    มีค่าเฉลี่ย 4.42 4.20 4.27 4.30 4.32 และ 4.45 คะแนน ตามลําดับ และจากการศึกษาต้นทุนในการผลิตมา
การอง พบว่าการคํานวณราคาต้นทุนการผลิต มาการองถ่ัวลิสงป่น 65.94 บาท ได้มาการองถ่ัวลิสงป่น 163 ช้ินๆละ 3 กรัม 
เฉลี่ย ราคาช้ินละ 0.39 บาท  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

   ควรมีการศึกษาโดยนําถ่ัวชนิดอ่ืนหรือผัก สมุนไพรชนิดอ่ืน มาเพ่ิมลงในมาการอง เพ่ือทําให้ มาการองมี
คุณประโยชน์มากข้ึนและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบท่ีนํามาผสมได้ และควรศึกษาเรื่องของอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ 
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บะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว 
Egg noodles supplement with White Jelly Mushroom 

สุภาวดี ภู่ฉัตร, ธมลวรรณ โตเริก, สรรเพชญ บรรลือวงศ์, ทสพล รวมฉิมพลี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ โดยนําไปประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสใน
ด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 60 คน ด้วยวิธีการชิมแบบให้
คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-Point Hedonic Scale) พบว่าตํารับพ้ืนฐานตํารับท่ี 2 ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด จากน้ัน
ศึกษาปริมาณการเสริมของเห็ดหูหนูขาวท่ีแช่นํ้าแล้ว 3 ระดับคือร้อยละ 10 15 และ 20 พบว่าปริมาณการเสริมเห็ดหูหนู
ขาวร้อยละ 10 มีการยอมรับมากท่ีสุด แล้วศึกษาคุณค่าทางด้านโภชนาการด้านองค์ประกอบทางเคมีของบะหมี่ไข่เสริมเห็ด
หูหนูขาว พบว่า มีค่าปริมาณความช้ืนร้อยละ 50.14  ไขมันร้อยละ 1.03 โปรตีนร้อยละ 8.56 เถ้าร้อยละ 0.67 เส้นใยหยาบ
ร้อยละ 2.20 และ คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 37.40  

    

คําสําคัญ:  บะหมี่ไข่ เห็ดหูหนูขาว บะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูขาว 
 

Abstract 
 

This research aimed to study the basic recipe of the “ Egg Noodles” . The sensory evaluate 
method in color, scents, taste, appearance, textures and preferences were used foe the sensory 
analysis.  The sample group was consisted of 60 people tasters tasting and rating their taste satisfaction 
by using the 5 - Point Hedonic Scale.  The study found that the second basic recipe had the highest 
scores in overall satisfaction.  The 3 ration of White jelly Mushroom soaked in water were 10, 15 and 
20. It was found that 10 percent of White jelly Mushroom added had the highest scores. The chemical 
composition was also studied found moisture 50.14% fat 1.03% protein 8.56% ash 0.67% crude fiber 
2.20% and carbohydrate 37.40% of carbohydrate were found.  
    

Keywords: Egg noodles, White jelly Mushroom, Egg noodles with White jelly Mushroom 
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บทนํา 

บะหมี่ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารแบบเส้นท่ีนิยมบริโภคมาก เน่ืองจากเป็นอาหารหาท่ีซ้ือได้ง่ายและมีราคาไม่แพง 
เหมาะสําหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ท่ีดําเนินชีวิตแบบเร่งรีบ แต่บะหมี่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างต่ําซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น 
คาร์โบไฮเดรต โดยมีส่วนประกอบหลักคือแป้งสาลี นํ้าและเกลือ 

เห็ดหูหนูขาว มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเบต้าแคโรทีนในผักสีส้มและเหลือง มีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อม
ของเซลล์ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย จึงเป็นสุดยอดเห็ดอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในการช่วยลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคมะเร็ง นอกจากน้ียังช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดดี ลดความดัน ลดอาการหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอด
เลือดในสมองแตกได้ 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการนําเห็ดหูหนูขาวมาเพ่ิมลงในบะหมี่ไข่ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของ
บะหมี่ไข่ให้มากข้ึน จึงพัฒนาเป็นบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาวท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการสูงกว่าบะหมีไ่ข่ท่ัวไป    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาตํารับพ้ืนฐานของเส้นบะหมี่ไข่ จากน้ันศึกษาอัตราส่วนของเห็ดหูหนูขาวท่ีเหมาะสมในการทําบะหมี่ไข่
เสรมิเห็ดหูหนูขาวและศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมีไ่ข่เสริมเห็ดหูหนูขาว  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาบะหมี่ไข่เสริมเห็ด
หูหนูขาว โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ศึกษาตํารับพ้ืนฐานของเสน้บะหมี่ไข ่

       ศึกษาการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ท้ัง 3 ตํารับ จากท่ีมา ต่างกัน 3 แหล่งแสดงดังรูปท่ี 1 จากน้ันนําไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส ลักษณะท่ีปรากฏ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการ
ให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ ( 5 – Point Hedonic Scale) ให้ผู้ทดสอบจํานวน 60 คน และทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านอาหารและโภชนาการ โดยทดลอง 3 ซํ้า 

 ช่ังส่วนผสมตามสูตร (กรัม)  
   
   

ตํารับพื้นฐานท่ี 1 
แป้งสาลี 500 ไข่ไก่ 100 นํ้า 200 

ตํารับพื้นฐานท่ี 2  
แป้งสาลี 150 ไข่ไก่ 50 นํ้า 30 เกลือ 1 

 

ตํารับพื้นฐานท่ี 3  
แป้งสาลี 190 ไข่ไก่ 100 นํ้า 20  

เกลือ3.3 โซเดียมไบคาร์บอเนต 0.6 
   
   

ผสมให้เข้ากัน พกั 30 นาที ยกเว้นตํารับพื้นฐานท่ี 3 พัก 15 นาที 
   

รีดแป้งหนา 2 มิลลิเมตร ตัดตามยาวกวา้ง 2 มิลลิเมตร 
   

บะหม่ีไข ่
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ภาพท่ี 1 กรรมวิธีการผลิตแป้งบะหมี่ไข่ 

ศึกษาอัตราส่วนของเห็ดหูหนูขาวท่ีเหมาะในการทําบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว 

 ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของเห็ดหูหนูขาว การยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว โดยใช้
ตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ท่ีได้รับการยอมรับมาศึกษา อัตราส่วนของเห็ดหูหนูขาว ร้อยละ 10 15 และ 20 จากน้ันนําไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส ลักษณะท่ีปรากฏ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการ
ให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) ให้ผู้ทดสอบจํานวน 60 คนและทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านอาหารและโภชนาการ ทําการทดลอง 3 ซํ้า  

ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว  

 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว โดยนําบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาวท่ีได้รับการยอมมา
วิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่ ปริมาณความช้ืน ไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณเถ้า ปริมาณเส้นใย และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต โดยทําการทดลอง 3 ซํ้า 
 

ผลการวิจัย 
ผลการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่  
 การทดลองครั้งน้ีได้ศึกษาตํารับบะหมี่ไข่ท่ีเหมาะสมจากตํารับพ้ืนฐาน 3 แหล่ง ท่ีมีส่วนผสมแสดงรูปท่ี 1 เมื่อทํา
การผลิตบะหมี่ไข่ครบท้ัง 3 ตํารับ นําไปทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสของบะหมี่ไข่ตํารับพ้ืนฐาน 
 

คุณภาพประสาทสัมผสั 
ค่าเฉลี่ยความชอบ (คะแนน) 

  ตํารับท่ี 1    ตํารับท่ี 2  ตํารับท่ี 3 
ส ี 3.51a±0.92 4.06b±0.88 3.75ab±0.9 
กลิ่น 3.77b±0.92 3.60b±0.88 3.13a±0.89 
รสชาติns 3.55±0.91 3.71±0.86 3.31±1.01 
ลักษณะท่ีปรากฏ 3.51a±0.84 4.04b±0.92 3.37a±0.96 
เน้ือสัมผัส 3.75b±0.95 3.95b±0.90 3.33a±1.02 
ความชอบโดยรวม  3.73ab±0.91 3.97b±0.81 3.40a±0.91 
หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
                     ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 จากตารางท่ี 1 ผลการคัดเลือกตํารับพ้ืนฐานบะหมี่ไข่ ลักษณะของแป้งตํารับท่ี 2 มีการข้ึนรูปง่ายกว่าตํารับท่ี 1 
และ 3 เน่ืองจากตํารับท่ี 1 มีปริมาณนํ้ามากทําให้เวลาข้ึนรูปก้อนแป้งจะติดท่ีรีด ส่วนตํารับท่ี 3 มีปริมาณของเหลวน้อยทํา
ให้ก้อนแป้งคลายตัวยาก และตํารับท่ี 2 ห่ันได้ง่ายท่ีสุด ลักษณะท่ีปรากฏของเส้นบะหมี่ท่ีลวกแล้วตํารับท่ี 2 มีความคงตัว
ใกล้เคียงกับตํารับท่ี 3 ซ่ึง ตํารับท่ี 2 ไม่มีส่วนผสมของโซเดียมไบคาบอร์เนต ดังน้ันผู้วิจัยจึงนําบะหมี่ไข่ตํารับท่ี 2 มาศึกษา
อัตราส่วนของเห็ดหูหนูขาวท่ีเหมาะสมในการทําบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาวท่ีเหมาะสมต่อไป  
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ผลการศึกษาบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูขาว  
 เมื่อทําการเสริมเห็ดหูหนูขาวในบะหมี่ไข่ ต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 10 15 และ 20 จากน้ันศึกษาการ
ยอมรับของกลุ่มตัวอย่าง โดยทําแบบทดสอบด้านประสาทสัมผัส ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 2 
  
ตารางท่ี 2   แสดงผลการทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาวปริมาณต่างกัน 
 

คุณภาพประสาทสัมผสั 
ค่าเฉลี่ยความชอบ (คะแนน) 

    ร้อยละ 10     ร้อยละ 15     ร้อยละ 20 
สีns 4.09 ± 0.86 3.83 ± 0.75 3.72 ± 0.83 
กลิ่นns 3.75 ± 0.13 3.68 ± 0.88 3.44 ± 0.97 
รสชาติns 3.93 ± 0.87 3.72 ± 0.81 3.62 ± 0.74 
ลักษณะท่ีปรากฏns 4.08 ± 0.74 3.86 ± 0.82 3.87 ± 0.82 
เน้ือสัมผัสns 4.02 ± 0.92 3.93 ± 0.73 3.73 ± 0.81 
ความชอบโดยรวมns 4.01 ± 0.71 4.04 ± 0.73 3.62 ± 0.69 

   หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 จากตารางท่ี 2 ผลการคัดเลือกตํารับบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว ท่ีได้รับการยอมรับสูงสุดมีส่วนผสมของเห็ดหูหนู
ขาวร้อยละ 10  มีการข้ึนรูปง่ายกว่า ร้อยละ 15 และ 20 และเมื่อต้มแล้ว ร้อยละ 15 และ 20 จะแตกหัก ลักษณะของเส้น
จะสั้น ซ่ึงต่างจากร้อยละ 10 ท่ีมีความยาว อัตราการแต่หักน้อยกว่าร้อยละ 15 และ 20   
ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาว  
 เมื่อทําการวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณเถ้า ปริมาณเส้นใย และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต แสดงผลการทดลองดังตารางท่ี 3 
  
ตารางท่ี 3 คุณค่าทางโภชนกการของบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูขาว ในส่วนท่ีกินได้ 100 กรัม 

องค์ประกอบทางเคม ี ปริมาณ (ร้อยละ) 
ความช้ืน 50.12   
ไขมัน 1.01  
โปรตีน 7.96  

เถ้า 0.67  
เส้นใยหยาบ 3.12  

คาร์โบไฮเดรต 37.12 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาวร้อยละ 10 มีปริมาณความช้ืนร้อยละ 50.12 ไขมันร้อยละ 1.01 
โปรตีนร้อยละ 7.96 เถ้าร้อยละ 0.67 เส้นใยหยาบร้อยละ 3.12 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 37.12 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่องบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูขาวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหารและเพ่ิมความเหนียวของ
บะหมี่ไข่ ยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่ผู้บริโภค โดยทําการศึกษาการยอมรับผู้บริโภคทางด้านสี 
กลิ่น รสชาติ ลักษณะท่ีปรากฏ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการศึกษาตํารับพ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ พบว่า ตํารับ
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พ้ืนฐานของบะหมี่ไข่ ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด คือ ตํารับท่ี 2 และตํารับท่ี 2 นวดและคลึงแป้งง่ายท่ีสุด เน่ืองจากมี
ปริมาณของเหลวท่ีเหมาะสม ปริมาณท่ีเหมาะสมของบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูขาว พบว่า อัตราส่วนของเห็ดหูหนูขาวท่ี
เหมาะสมคือร้อยละ 10 เน่ืองจากเส้นบะหมี่มีลักษณะยาวและไม่ขาดเวลาต้ม   

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ควรมีการพัฒนาโดยการนําเห็ดอ่ืนๆ ท่ีหาได้ง่ายและมีราคาท่ีถูกมาเสริมในบะหมี่ และศึกษาเรื่องของอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมต่ออายุการเก็บรักษาบะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูขาว 
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การแยกและจําแนกราที่ปนเปื้อนบนเมล็ดข้าวเปลือก 
Isolation and Identification of Molds Contaminated on Paddy 

นิสา ไกรรักษ์, สุพัตตา นาคขันทอง, อภิรดี ปิลันธนภาคย ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยกและจําแนกราท่ีปนเป้ือนบนผิวของเมล็ดข้าวเปลือก 3 สายพันธ์ุ  ได้แก่ 
หอมมะลิแดง ปทุมธานี1 และชัยนาท1 โดยการแยกราจะใช้วิธีมาตรฐาน Blotter test แล้วนํามาเลี้ยงเช้ือบนอาหาร 
Potato dextrose agar จากการทดลองสามารถแยกราได้ท้ังหมด 17 ไอโซเลท เมื่อนําราท่ีแยกได้มาจําแนกในระดับสกุล
โดยอาศัยคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา จําแนกได้เป็นราในสกุล Aspergillus 4 ไอโซเลท Fusarium 1 ไอโซเลท Rhizopus 
5 ไอโซเลท Mycelia sterilia 3 ไอโซเลท และท่ีไม่สามารถจําแนกได้ (Unknown) อีกจํานวน 4 ไอโซเลท โดยราในสกุล 
Rhizopus สามารถแยกได้จากเมล็ดข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุ 
คําสําคัญ: เมลด็ข้าวเปลือก, รา 
 

Abstract  
  This study aimed to isolate and identify molds contaminated on the surface of three cultivars 
of paddy rice (unmilled rice grain) namely Hawm Mali Daeng, Pathum Thani1 and Chai-nat1. Fungal 
isolation from paddy based on standard blotter test and culture on potato dextrose agar found 17 
fungal isolates. Morphological characters identification found that four isolates identified as Aspergillus, 
while the others were Fusarium 1 isolate, Rhizopus 5 isolates, Mycelia sterilia 3 isolates and unknown 
species 4 isolates. Genus Rhizopus were isolated from 3 cultivars of paddy grain. 
Keywords: Paddy, Mold 
 
บทนํา 
   ข้าว (Oryza savita) ถือเป็นธัญพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญมากชนิดหน่ึง และเป็นอาหารหลักของคนท่ัวโลกรวมท้ังคน
เอเชีย การผลิตข้าวจึงพบมากในแถบเอเชียตะวันตกและเอเชียตะวันออก ในปี พ.ศ. 2559 ผลผลิตข้าวท่ัวโลกมีแนวโน้ม
ลดลงแต่มีความต้องการเพ่ิมข้ึน สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศสําคัญ 1 ใน 5 ของการส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก 
(สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559, http://www.thairiceexporters.or.th/Rice_reports.htm)  และเป็นประเทศท่ีมีการ
ปลูกข้าวท่ัวทุกภูมิภาค โดยข้าวเปลือกท่ีได้จากเกษตรกรส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังโรงสีข้าวหรือโรงงานอาหารสัตว์ และอีก
ส่วนจะถูกเก็บไว้สําหรับเป็นเมล็ดพันธ์ุ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนท่ีมีความช้ืนในอากาศมาก ทําให้เมล็ด
ข้าวเปลือกหลังการเก็บเก่ียวเกิดการปนเป้ือนได้ง่าย โดยเฉพาะการปนเป้ือนจากรา (Mylona et al., 2014) ซ่ึงราบางสาย
พันธ์ุนอกจากจะทําให้เมล็ดข้าวเปลือกเกิดโรคหรือเสื่อมสภาพแล้วยังสามารถสร้างสารพิษท่ีเรียกว่า Mycotoxins ท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสัตว์ รวมท้ังส่งผลต่อคุณภาพและการงอกของเมล็ดพันธ์ุข้าว  
  ราท่ีมีรายงานพบปนเป้ือนบนเมล็ดข้าวเปลือก ได้แก่ราในสกุล Aspergillus, Acremoniella, Alternaria, 
Fusarium, Penicillium และ Rhizopus เป็นต้น (Mew and Gonzales, 2002) ส่วนราท่ีพบปนเป้ือนบนเมล็ดข้าวเปลอืก
และยั ง ทํ าให้ ต้ น ข้ าว เป็ น โรคด้ วย  ได้ แ ก่  Alternaria padwickii, Pyricularia grisea, Bipolaris oryzaes (ห รื อ 
Drechalera oryzaes) , Fusarium moniliforme, Cercospora oryzae แ ล ะ  Nigrospora sp. เ ป็ น ต้ น  (รั ติ ย า       
พงศ์พิสุทธา และคณะ,2557) นอกจากน้ียังมีรายงานการแยกราสกุล Aspergillus ท่ีสร้างอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ได้
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จากข้าวเปลือกและจําแนกได้เป็น Aspergillus candidus, A. flavus และ A. fumigatus (Oh et al., 2010) การศึกษา
ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกราท่ีปนเป้ือนบนเมล็ดข้าวเปลือก และจําแนกชนิดของราท่ีแยกได้โดยอาศัยคุณสมบัติทาง
สัณฐานวิทยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการควบคุมราปนเป้ือนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือแยกราท่ีปนเป้ือนบนเมลด็ข้าวเปลือกและจําแนกสายพันธ์ุราท่ีแยกได้โดยอาศัยลักษณะทางสณัฐานวิทยา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาน้ีแบ่งการทดลองออกเป็น 2 หัวข้อ คือข้ันตอนการแยกราจากบริเวณผิวของเมล็ดข้าวเปลือก และ
ข้ันตอนการจําแนกราท่ีแยกได้โดยอาศัยคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา ดังน้ี  
1. การแยกราจากเมล็ดข้าวเปลือก 
  นําเมล็ดข้าวเปลือก 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ หอมมะลิแดง ปทุมธานี1 และชัยนาท1 ท่ีได้รับอนุเคราะห์จากเกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรี มาแยกราท่ีปนเป้ือนด้วยวิธี Blotter test (รัติยา พงศ์พิสุทธา และคณะ, 2557) โดยมีการดัดแปลงเล็กน้อย 
ดังน้ี สุ่มตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือกแต่ละสายพันธ์ุในจํานวน 25 เมล็ด และวางเมล็ดข้าวเปลือกบนกระดาษกรองปราศจาก
เช้ือท่ีวางอยู่ในจานเพาะเช้ือ เติมนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรอง จากน้ันนําจานเพาะเช้ือไป
บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3-7 วัน นําเมล็ดข้าวเปลือกท่ีเริ่มพบเส้นใยของราวางบนอาหาร Water Agar (WA) บ่มท่ี
อุณหภูมิห้อง แล้วเจาะปลายเส้นใยราท่ีเจริญบนอาหาร WA ไปวางบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) เพ่ือให้ได้รา
ท่ีบริสุทธ์ิ 
2. การจัดจําแนกราโดยอาศัยลักษณะทางสณัฐานวิทยา  
2.1 ศึกษาลักษณะโคโลนีของราท่ีเจริญบนอาหาร PDA บ่มท่ีอุณหภมูิห้อง เป็นเวลา 7-10 วัน โดยสังเกตลักษณะโคโลนี สี
โคโลนี สีสปอร์ สีของอาหารใตโ้คโลนี สารสี (Pigment) ท่ีเช้ือผลิตออกมาในอาหารเลี้ยงเช้ือ และวัดขนาดโคโลนี 
2.2 ศึกษาคุณสมบัติทางสณัฐานวิทยาด้วยวิธี Slide culture technique สังเกตเส้นใย (มผีนังก้ัน/ไม่มีผนังก้ัน) โครงสร้าง
สืบพันธ์ุท้ังแบบอาศัยและไม่อาศัยเพศ ลักษณะของสปอร์/โคนิเดีย    
2.3 นําข้อมูลจากข้อ 2.1 และ 2.2 มาจําแนกรา ตามหนังสือ Illustrated Genera of Imperfect Fungi (Barnette and 
Hunter, 2006) และ Key to Some Common Genera of Moulds (Malloch, 2016, http://website.nbm-
mnb.ca/mycologywebpages/Moulds/Identification.html#Dichotomous keys) 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการแยกราจากเมล็ดข้าวเปลือก 
 การศึกษาน้ีได้นําเมล็ดข้าวเปลือก 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ หอมมะลิแดง ปทุมธานี1 และชัยนาท1 มาใช้ในการแยกรา 
จากการทดลองสามารถแยกราได้จํานวน 17 ไอโซเลท โดยแยกได้จากเมล็ดข้าวเปลือกหอมมะลิแดง จํานวน 9 ไอโซเลท 
(KML1-KML9) เมล็ดข้าวเปลือกชัยนาท1 จํานวน 5 ไอโซเลท (KCN1, KCN2, KCN4, KCN5, KCN6) และเมล็ดข้าวเปลือก
ปทุมธานี1 จํานวน 3 ไอโซเลท (KHP1, KHP2, KHP5) 
 
2. ผลการจัดจําแนกราท่ีแยกได้จากเมล็ดข้าวเปลือก   
  เมื่อนําราท่ีแยกได้จากเมล็ดข้าวเปลือกท้ัง 17 ไอโซเลท มาจําแนกสายพันธ์ุในระดับสกุล (Genus) โดยอาศัย
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA และลักษณะโครงสร้างเซลล์สืบพันธ์ุของราโดย Slide culture technique จากน้ันนําผลท่ี
ได้มาจําแนกสายพันธ์ุ พบราท่ีแยกได้จากเมล็ดข้าวเปลือกสายพันธ์ุหอมมะลิแดงจํานวน 9 ไอโซเลท ส่วนใหญ่เป็นราสกุล 
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Aspergillus (4 ไอโซเลท) ส่วนราจากเมล็ดข้าวเปลือกสายพันธ์ุชัยนาท1 จํานวน 5 ไอโซเลท ไม่สามารถจําแนกชนิดได้
จํานวน 3 ไอโซเลท จําแนกได้เป็นราสกุล Rhizopus 1 ไอโซเลท และ Mycelia sterilia 1 ไอโซเลท สําหรับราท่ีแยกได้จาก
เมล็ดข้าวเปลือกสายพันธ์ุปทุมธานี1 จํานวน 3 ไอโซเลท พบว่าท้ังหมดเป็นราในสกุล Rhizopus (ตารางท่ี 1) สําหรับ
ลักษณะโคโลนีและลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของราท้ัง 17 ไอโซเลท แสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 1 ราท่ีแยกได้จากเมล็ดข้าวเปลือกสายพันธ์ุหอมมะลิแดง ชัยนาท1 และปทุมธานี1 

 
 
ตารางท่ี 2 ลักษณะโคโลนีและลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของราท่ีแยกได้จากผิวของเมล็ดข้าวเปลือก 
 
Fungal 
isolate 

Colony morphology on PDA Cell structure Genus 

KML1 โคโลนีเป็นวงซ้อน
กันสีเขียวจนถึงเขียว
เข้มข้ีม้า ขอบโคโลนี
สีเขียวอ่อนจนถึง
เหลือง โคโลนีอายุ 7 
วัน มีขนาด 71 
มิลลเิมตร    

                      

เส้นใยมผีนังก้ัน ฐาน
ก้านชูสปอร์มีฟุต
เซลล์ตัว L ปลาย
ก้านชูสปอร์พอง
ออกเป็นเวสซิเคิล 
มีไฟอะลายด์บนเวส
ซิเคิล 1 ช้ัน ปลาย
ไฟอะลายด ์
จะมีโคนิเดียเรียงกัน
อยู่เป็นสายสั้นๆ  

Aspergill
us 

แหล่งของรา 
จํานวนไอโซเลท 

(รหัส) 

สกุลรา 

Aspergillus Fusarium Rhizopus Mycelia 
sterilia 

Unknown 
funigi 

ข้าวเปลือกหอม
มะลิแดง 

9 ไอโซเลท  
(KML1-KML9)  

KML1, KML2, 
KML4, KML5 

KML3 KML7 KML6, KML9 KML8 

ข้าวเปลือก
ชัยนาท1 

5 ไอโซเลท  
(KCN1 KCN2 
KCN4 KCN5 
KCN6) 

- - KCN4 KCN5 KCN1 
KCN2 
KCN6 

ข้าวเปลือก
ปทุมธานี1 

3 ไอโซเลท  
(KHP1 KHP2 
KHP5) 

- - KHP1 
KHP2 
KHP5 

- - 
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Fungal 
isolate 

Colony morphology on PDA Cell structure Genus 

KML2 โคโลนีมีสเีขียวหรือ
เขียวอมเหลือง เส้น
ใยสีขาวเหลือง สร้าง
สารสีเหลืองรอบ
โคโลนี โคโลนีอายุ 7 
วัน มีขนาด 56 
มิลลเิมตร 

 

เส้นใยมผีนังก้ัน ฐาน
ก้านชูสปอร์มีฟุต
เซลล์ตัว T ปลาย
ก้านชูสปอร์พอง
ออกเป็นเวสซิเคิล
กลมขนาดใหญ่ มี
ไฟอะลายด์บนเวสซิ
เคิล 1 ช้ัน และ
ปลายไฟอะลายด์มี
โคนิเดียเรียงกัน 

 

Aspergill
us 

KML3 โคโลนีฟูละเอียด สี
ขาว-ชมพูอ่อน เมื่อ
เส้นใยมีอายมุาก
กลางโคโลนีจะเป็นสี
เหลือง  โคโลนีอายุ 
7 วัน  มีขนาด 65 
มิลลเิมตร 

 

เส้นใยมผีนังก้ัน  
ปลายเส้นใยพบโค
นิเดียมรีูปร่างหัว
ท้ายแหลมคล้าย
พระจันทร์เสี้ยวหรือ
เรือแคนนู 

 

Fusariu
m 

KML4 โคโลนีสีเขียวหรือ
เขียวอมเหลือง เส้น
ใยละเอียดสีขาว
เหลือง สร้างสารสี
เหลืองใสในอาหาร
รอบโคโลนี 
โคโลนีอายุ 5 วัน 
ขนาด 53 มิลลิเมตร  

 

เส้นใยมผีนังก้ัน ฐาน
โคนิดิโอฟอร์พบฟุต
เซลล์ตัว T ปลาย
ก้านชูสปอร์พอง
ออกเป็นเวสซิเคิล
กลมรี มไีฟอะลายด์
บนเวสซิเคิล 1 ช้ัน 
ปลายไฟอะลายด์จะ
มีโคนิเดียเรียงกัน 

 

Aspergill
us 
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Fungal 
isolate 

Colony morphology on PDA Cell structure Genus 

KML5 โคโลนีมีสเีขียวหรือ
เขียวอมเหลือง 
เส้นใยละเอียดสีขาว
เหลือง สร้างสารสี
เหลืองในอาหาร 
โคโลนีอายุ 5 วัน 
มีขนาด 56 
มิลลเิมตร 

 

เส้นใยมผีนังก้ัน ฐาน
โคนิดิโอฟอร์พบฟุต
เซลล์ตัว L ปลาย
ก้านชูสปอร์พอง
ออกเป็นเวสซิเคิล
กลมรี มไีฟอะลายด์
บนเวสซิเคิล 1 ช้ัน  
ปลายไฟอะลายด์จะ
มีโคนิเดียเรียงกัน 

 

Aspergill
us 

KML6 เส้นใยอายุน้อยจะมี
สีขาวฟูเจรญิแผ่
ขยายอย่างรวดเร็ว 
เมื่ออายุมากข้ึน 
เส้นใยจะมีสเีทา
จนถึงดํา ใต้โคโลนีมี
สีเทา เมื่ออายุ 3 วัน 
โคโลนีเจรญิเตม็จาน 
 

 

เส้นใยไม่มผีนังก้ัน 
ไม่พบโครงสรา้ง
สืบพันธ์ุ แต่เมื่อ
นําไปบ่มท่ีอุณหภูมติู้
แช่ นาน 60 วัน 
พบว่าเส้นใยมผีนัง
ก้ัน  

 

Mycelia 
sterilia 

KML7 เส้นใยขาวฟู สปอรม์ี
สีดํา-นํ้าตาล เจริญ
ได้รวดเร็ว เมื่ออายุ 
3 วัน โคโลนีเจริญ
เต็มจานอาหาร  

เส้นใยไม่มผีนังก้ัน 
พบ Rhizoid บริเวณ
ฐานสปอร์แรงจิโอ
ฟอร์ มีสปอร์แรงจิโอ
สปอร์และคอลมัเมล
ล่าท่ีโป่งพอง พบ
คอลัมเมลล่ายุบตัว
ลงมีลักษณะคล้าย
ร่ม 

 

Rhizopus 

KML8 โคโลนีมีสีขาว เส้นใย
ไม่ฟู เกาะติดผิว
อาหาร เมื่ออายมุาก
ใต้โคโลนีจะมสีีสม้
อ่อน เจริญได้รวดเร็ว 
โคโลนีอายุ 3 วัน มี
ขนาด 75 มิลลิเมตร 

 

เส้นใยไม่มผีนังก้ัน
ขนาดใหญ่ สปอร์
รูปร่างรีอยูเ่ป็นกลุม่
มีขนาดใหญส่ีดํา 

 

Unknow
n fungi 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
327 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

 
Fungal 
isolate 

Colony morphology on PDA Cell structure Genus 

KML9 โคโลนีสีเทา ขอบโคโลนีมี
สีขาว เส้นใยฟู แตเ่มื่อ
เลี้ยงเป็นเวลานานเส้นใย
จะมีสเีข้มข้ึน ใต้โคโลนีมีสี
ดํา เจรญิช้า โคโลนีอายุ 
11 วัน มีขนาด 60 
มิลลเิมตร 

 

เส้นใยมีขนาด
เล็ก มผีนังก้ัน 
เส้นใยท่ีมีอายุ
มากจะเจริญเป็น
ร่างแห ไม่พบ
โครงสร้าง
สืบพันธ์ุ 

 

Mycelia 
sterilia 

KCN1 เส้นใยสีขาวฟู เมื่อมีอายุ
มากจะสร้างสปอร์สี
นํ้าตาลจนถึงดํา เจรญิได้ดี 
โคโลนีอายุ 3 วัน เจริญ
เต็มจานอาหาร  

 

เส้นใยมีขนาด
เล็กไม่มผีนังก้ัน 
ปลายก้านชู
สปอร์โป่งพองมี
ขนาดใหญ่ 
สปอร์รูปร่าง
กลมร ี

 

Unknown 
fungi 

KCN2 เส้นใยอายุน้อยมีสีเหลือง 
เมื่ออายุมากข้ึนจะมีสเีข้ม
ข้ึนเป็นสีนํ้าตาล ลักษณะ
เกาะแน่นบนผิวหน้า
อาหาร สปอรม์ีสีนํ้าตาล 
โคโลนีอายุ 6 วัน มีขนาด 
75 มิลลิเมตร  

 

เส้นใยมผีนังก้ัน 
ก้านชูสปอร์มี
ขนาดใหญ่และ
ปลายโป่งพอง 

 

Unknown 
fungi 

KCN4 เส้นใยสีขาวฟู สปอร์มสีี
ดํา-นํ้าตาล เจรญิได้
รวดเร็ว เมื่ออายุ 3 วัน 
โคโลนีเจรญิเตม็จาน
อาหาร  

เส้นใยไม่มผีนัง
ก้ัน มีสปอร์แจง
จิโอสปอร์และ
คอลัมเมลล่าท่ี
โป่งพองขนาด
ใหญ่อยู่ท่ีปลาย
สปอร์แรงจิโอ
ฟอร์ สปอร์อยู่
ภายในถุงหุ้ม
สปอร์แรงเจียม 
เมื่ออายุมาก
คอลัมเมลล่าจะ
ยุบตัวลงมี
ลักษณะคล้ายร่ม 

 

Rhizopus 
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Fungal 
isolate 

Colony morphology on PDA Cell structure Genus 

KCN5 โคโลนีมีสเีทา ขอบ
โคโลนีมีสีขาว 
เน้ือโคโลนีมีลักษณะ
คล้ายผงแป้ง เจริญ
ช้า ขนาดโคโลนีเมื่อ
อายุ 7 วัน มีขนาด 
63 มิลลิเมตร 

 

เส้นใยมีขนาดเล็ก มีผนัง
ก้ัน เส้นใยท่ีมีอายุมากจะ
เจริญเป็นร่างแห ไม่พบ
โครงสร้างสืบพันธ์ุ 

 

Mycelia 
sterilia 

KCN6 โคโลนีมีสเีทาดํา 
ขอบโคโลนีมีสีขาว 
เน้ือโคโลนีมีลักษณะ
คล้ายผงแป้ง  
ใต้โคโลนีมีสเีทาดํา 
เจริญช้า โคโลนีอายุ 
7 วัน มีขนาด 68 
มิลลเิมตร 

 

เส้นใยมผีนังก้ัน พบโค
นิเดียท่ีปลายเส้นใย มี
รูปร่างคลา้ยกระสวยผิว
ขรุขระ มผีนังก้ัน เมื่อโค
นิเดียอายุมากจะมสีีดาํ 

 

Unknow
n fungi 

KHP1 โคโลนีสีดํา เส้นใยสี
ขาวฟู สปอร์มีสดีํา-
นํ้าตาล เจริญได้
รวดเร็ว เมื่ออายุ 3 
วัน พบเช้ือเจริญเต็ม
จานอาหาร  

เส้นใยไม่มผีนังก้ัน มี
สปอร์แรงจิโอสปอร์บน
คอลัมเมลล่าท่ีโป่งพอง มี 
Rhizoid บริเวณฐาน
สปอร์แรงจิโอฟอร์ และ
พบคอลัมเมลล่ายุบตัวลง
เมื่ออายุมาก 

 

Rhizopus 
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Fungal 
isolate 

Colony morphology on PDA Cell structure Genus 

KHP2 โคโลนีสีดํา เส้นใย
สีขาวฟู เจรญิได้
รวดเร็ว เมื่อเส้นใย
มีอายุมากจะมี
สปอร์สดีํา-นํ้าตาล 
โคโลนี 
อายุ 3 วัน เจริญ
เต็มจานอาหาร 

 

เส้นใยไม่มผีนังก้ัน 
มีสปอร์แรงจิโอ
สปอร์อยู่บนคอลัม
เมลล่าท่ีโป่งพอง
ขนาดใหญ่อยู่ท่ี
ปลายสปอร์แรงจิโอ
ฟอร์ และบรเิวณ
ฐานของสปอร์แรงจิ
โอฟอร์พบ Rhizoid 

 

Rhizopus 

KHP5 โคโลนีสีดํา เส้นใย
สีขาวฟู เจรญิได้
รวดเร็ว เมื่ออายุ 3 
วัน โคโลนีเต็มจาน
อาหาร 

 

เส้นใยไม่มผีนังก้ัน 
มีสปอร์แรงจิโอ
สปอร์บนคอลมัเมล
ล่าท่ีโป่งพองขนาด
ใหญ่อยู่ท่ีสปอร์แรง
จิโอฟอร์และพบ 
Rhizoid บริเวณ
ฐานสปอร์แรงจิโอ
ฟอร์ 

 

Rhizopus 

 
ตารางท่ี 2 ลักษณะโคโลนีและลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของราท่ีแยกได้จากผิวของเมล็ดข้าวเปลือก 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
  การศึกษาน้ีสนใจท่ีจะคัดแยกราท่ีปนเป้ือนบนผิวของเมล็ดข้าวเปลือก และจําแนกสายพันธ์ุของราโดยอาศัย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยนําเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือก 3 สายพันธ์ุมาใช้แยกรา คือ หอมมะลิแดง ชัยนาท1 และปทุมธานี1 
เน่ืองจากข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุน้ีปลูกกันมากในจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีได้รับอิทธิพลจากทะเล จึงมีความช้ืนสูงเกือบ
ตลอดปี ดังน้ันหากมีการจัดเก็บข้าวเปลือกท่ีไม่เหมาะสมจึงเสี่ยงต่อการปนเป้ือนของราได้มาก (สาธิต ทยาพัชร และคณะ, 
2556)  
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  จากการทดลองแยกราปนเป้ือนบนผิวของเมล็ดข้าวเปลือกได้ 17 ไอโซเลท เมื่อจัดจําแนกสายพันธ์ุโดยอาศัย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า เป็นราสกุล Aspergillus, Fusarium, Rhizopus และ Mycelia sterilia โดยมี 4 ไอโซ
เลทท่ีไม่สามารถจัดจําแนกได้ (Unknown) ซ่ึงคล้ายกับรายงานของ Devi and Pushpalatha (2013) ท่ีพบว่าราท่ีคัดแยก
ได้บนเมล็ดข้าวเปลือกท่ีเก็บรวบรวมจากเมืองต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย ได้แก่ Penicillium, Fusarium และ Aspergillus 
และรายงานของ Uma and Wesely (2013) ท่ีคัดแยกและจําแนกราท่ีปนเป้ือนบนผิวของเมล็ดข้าวได้ 5 สปีชีส์คือ 
Aspergillus flavus, A. niger, Penicillium citrinum, Alternaria padwickii และ Rhizopus oryzae เช่นเดียวกับ
รายงานของ Monajjem et al. (2014) ท่ีพบรา Fusarium moniliforme, Bipolaris oryzae, Aspergillus niger, A. 
flavus, Penicillium sp. และ Alternaria padwickii บนเมล็ดข้าวเปลือกในประเทศอิหร่าน  
  จากผลการทดลองน้ีพบว่าราท่ีแยกได้จากข้าวเปลือกส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Rhizopus และ Aspergillus ซ่ึงราท้ัง 2 
สกุลน้ีพบได้ท่ัวไปและสามารถใช้เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในการเจริญได้ดี ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลให้พบราสองสกุลน้ีได้มาก 
เน่ืองจากองค์ประกอบหลักของเมล็ดข้าวเปลือกคือเซลลโูลสและเฮมิเซลลูโลส โดยราจะอาศัยกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
(Cellulase) ท่ีสร้างข้ึนในการย่อยสลายเซลลูโลสไปเป็นกลูโคส เพ่ือนําเข้าสู่เซลล์และใช้ในการเจริญ โดยมีงานวิจัยจํานวน
มากท่ีรายงานการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของรา Rhizopus และ Aspergillus (Sajith et al., 2016) 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาในข้ันต้นเท่าน้ันเพ่ือทราบสกุลของราท่ีปนเป้ือนบนเมล็ดข้าวเปลือก โดยวิธีการ
จําแนกสายพันธ์ุราอาศัยคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา ซ่ึงควรมีการตรวจสอบเพ่ือยืนยันสายพันธ์ุราโดยใช้ข้อมูลทาง
พันธุกรรม (Molecular genetic identification) ด้วย ท้ังน้ีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการหาวิธีการควบคุมราท่ีปนเป้ือน
อย่างเหมาะสมต่อไป   
 การศึกษาในครั้งน้ีสรุปได้ว่าราท่ีแยกได้จากผิวของเมล็ดข้าวเปลือก 3 สายพันธ์ุ คือ หอมมะลิแดง ชัยนาท1 และ
ปทุมธานี1 จําแนกได้เป็นราในสกุล Aspergillus 4 ไอโซเลท Fusarium 1 ไอโซเลท Rhizopus 5 ไอโซเลท Mycelia 
sterilia 3 ไอโซเลท และท่ีจําแนกไม่ได้ (Unknown fungi) จํานวน 4 ไอโซเลต โดยราสกุล Rhizopus สามารถตรวจพบได้
จากผิวของเมล็ดข้าวเปลือกท้ัง 3 สายพันธ์ุ   
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ราท่ีแยกได้เป็นราปนเป้ือนบนเมลด็ข้าวเปลือกซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของข้าวเปลือก การศึกษาต่อไปควรศึกษาถึง
วิธีการควบคุมราปนเป้ือนดังกลา่วโดยเลือกวิธีท่ีปลอดภัยและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม   
 
เอกสารอ้างอิง 
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ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบแยกส่วนไดคลอโรมีเทนมะรุมต่อ 
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว K562 

Cytotoxicity of Moringa oleifera Lam. Dichloromethane Fraction on  
K562 cell Line 

สุวรรณา เสมศรี1, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต2, ธนสาร ศิรริัตน์1, ประไพ เหมหอม1, สรุีย์พร หอมวิเศษวงศา3,  
อํานาจ ธราธรพุฒิปัญญา4 

1คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบางเสาธง 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติถูกนํามาใช้เป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยน้ีคือการศึกษาถึงตัวทําละลายท่ีสามารถสกัดสารต้านมะเร็งจากสารสกัดหยาบมะรุม ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ด
เลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ถูกศึกษาโดยวิธีเอ็มทีที ข้อมูลถูกนํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ One-way ANOVA จาก
โปรแกรม SPSS จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบใบมะรุมแยกส่วนท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดไดคลอโรมีเทน แสดงฤทธ์ิ
ความเป็นพิษ (IC50) ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ท่ีร้อยละ 50 ได้ดีท่ีสุด เมื่อทําการเปรียบเทียบความ
เป็นพิษของสารสกัดท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดเฮกเซน เอทิลอะซิเตท บิวทานอล และ นํ้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) คือ 53.7 ± 8.7, 267 ± 8.3, 350 ± 8.8, >1000 และ >1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ จากน้ันได้นํา
สารสกัดหยาบใบมะรุมแยกส่วนไดคลอโรมีเทนไปทําให้บริสุทธ์ิด้วยการนําไปผ่าน silica gel column chromatography 
โดยใช้เอกเซนต่อแอทิลอะซิเตรท (9:1) ได้ท้ังหมด 11 ส่วน คือ A1, B172-196, C102-119, J291-297, K298-313, 
M130-147, N148-157, O158-169, Q 231-239, R240-246 และ S247-270 โดยพบว่าสารสกัด J291-297, M130-147 
และ N148-157 แสดงฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิด K562 ท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 21.3 ± 2.08, 91.1 ± 
6.83 และ 129.8 ± 7.68 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ  
คําสําคัญ: ความเป็นพิษ, มะรุม, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, ตัวทําละลาย 
 

Abstract 
 

Nowadays, natural products can be used as alternative treatments for leukemia. The objective 
of this research was to study a solvent that can extract anticancer agents from Moringa oleifera Lam. 
The toxicity of the extracts to K562 leukemia cells was then examined by MTT method. The expression 
of WT1  protein was performed by Western Blot method. The data was analyzed by One-way ANOVA 
using the SPSS software. The results showed that the dichloromethane fraction was significantly toxic 
(IC50) to the K562 cell line when compared with hexane, ethylacetate, butanol, and water fraction (p 
<0 .0 5 ) were 5 3 .7  ± 8 .7 , 2 6 7  ± 8 .3 , 3 5 0  ± 8 .8 , > 1 0 0 0  and > 1 0 0 0  μg/mL, respectively. The 
dicholoromethane fraction was then separated by silica gel column chromatography by Hexane and 
Ethyl acetate (9:1) resulting in eleven compounds; A1, B172-196, C102-119, J291-297, K298-313, M130-
147, N148-157, O158-169, Q231-239, R240-246 and S247-270. The J291-297, M130-147 and N148-157 
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compounds exhibited a cytotoxic activity against the K562 cell line at the concentration of 21.3 ± 2.08, 
91.1 ± 6.83 and 129.8 ± 7.68 μg/mL, respectively. 
Keywords: Cytotoxicity, Moringa oleifera Lam, leukemia, solvent  
 
บทนํา 

มะรุม มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Moringa oleifera Lam. อยู่ในวงศ์ Moringaceae ช่ือสามัญคือ horseradish tree 
และซ่ึงเป็นพืชผักพ้ืนบ้านของไทย มีการเรียกช่ือแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน ภาคกลางเรียกว่า “มะรุม” ภาคอีสาน
เรียกว่า “ผักอีฮุม หรือ บักฮุ้ม” ภาคเหนือเรียกว่า “บะค้อนก้อม” มะรุมมีคุณประโยชน์ท้ังทางด้านอาหาร ยา และ
อุตสาหกรรม (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540: 365) เป็นไม้ยืนต้นท่ีโตเร็ว ทนแล้ง ปลูกง่ายในเขตร้อน ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลาย
ใบและฐานใบมน ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขนเล็กน้อยขณะท่ีใบยังอ่อน ใบมีรสหวานมัน ออกดอกในฤดูหนาว ดอกมี
รสขม หวาน มันเล็กน้อย ผลเป็นฝักยาว มีรสหวาน เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปีกบางหุ้ม 3 ปีก สรรพคุณของมะรุมในตํารา
ยาพ้ืนบ้านใช้ใบมะรุมเป็นยาพอกแผลช่วยห้ามเลือด ทําให้นอนหลับ เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ และช่วยแก้ไข้1 มีรายงาน
ว่าสารสกัดจากใบมะรุมท่ีสกัดด้วยนํ้าสามารถเหน่ียวนําให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซีส (apoptosis) และยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์สายพันธ์ุมะเร็งปอดชนิด A549 (Jung et al., 2014: 95492) นอกจากน้ีสารสกัดหยาบเอทานอลจาก
รากมะรุมท่ีระดับความเข้มข้น 60 µg/mL สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีแยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ (acute myeloid leukemia) ได้ร้อยละ 51 (Abdellatef et al., 2010: 27-8) และยังมีรายงาน
ว่าสารสกัดหยาบจากใบมะรุมท่ีสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 80 สามารถยับยั้งการแบ่งตัว (proliferation) ของเซลล์มะเร็ง
ลําไส้ชนิด HCT15 SW48 และ SW480 ด้ วยวิธี MTT โดยมี ค่า IC50 เท่ากับ 264.83±23.33, 102.40±16.08 และ 
197.20±32.52 µg/mL ตามลําดับ (Pamok et al., 2012: 139-45) จากการศึกษาสารท่ีแยกได้จากใบมะรุมพบว่ามี
สารประกอบท่ีสําคัญ 3 ชนิด คือ crypto-chlorogenic acid, isoquercetin และ astragalin (Vongsak et al., 2014: 
641-5) โดย chlorogenic acid และสารอนุพันธ์ สามารถยับยั้งสารอนุมูลอิสระ และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา เช่น ลดระดับ
การสะสมไขมันในตับ ลดความอ้วน และยับยั้งการอักเสบของปอดแบบเฉียบพลัน (Cho et al., 2010: 937-43 : Nakatani 
et al., 2000: 5512-6) ส่วน isoquercetin และ astragalin มีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบทางด้าน
ผิวหนัง (Soromou et al., 2012: 256-61) 

มะเร็งคือ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ เกิด
เป็นก้อนเน้ือท่ีมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านทางระบบเลือด หรือระบบ
ทางเดินนํ้าเหลือง โรคมะเร็งมีหลากหลายชนิดข้ึนอยู่กับตําแหน่งท่ีเป็นจุดกําเนิดของโรคและชนิดของเซลล์มะเร็ง ปัจจัย
เสี่ยงท่ีทําให้เกิดมะเร็งได้แก่ อายุ คนท่ีมีอายุเพ่ิมข้ึนจะมีโอกาสเกิดมะเร็งได้มากข้ึน บุหรี่ มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง
หลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและลําคอ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็ง
ไต มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งปากมดลูก แสงแดด หรือแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) สัมพันธ์กับการเกิด
มะเร็งผิวหนัง เช้ือไวรัสเช่น HPV ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก HBV ทําให้เกิดมะเร็งตับ การได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน สัมพันธ์
กับการเกิดมะเร็งเต้านม (ปณิธิ พุทธกรุณา, 2552) การรักษามะเร็งตามหลักแพทย์แผนปัจจุบันท่ีนิยมใช้คือ การใช้รังสี การ
ใช้เคมีบําบัด การศัลยกรรมโดยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกรวมท้ังต่อมนํ้าเหลืองบริเวณข้างเคียง รังสีรักษาโดยการฉาย
แสงบริเวณท่ีมีเซลล์มะเร็งอยู่เป็นการรักษาแบบเฉพาะท่ีเช่นเดียวกับวิธีการศัลยกรรม เคมีบําบัดเป็นการรักษาหรือการ
ทําลายเซลล์มะเร็งท้ังท่ีต้นตอและท่ีกระจายไปตามทางเดินนํ้าเหลือง กระแสเลือดหรืออวัยวะอ่ืนของร่างกาย เป็นการรักษา
มะเร็งแบบท้ังตัวของผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้ยาท่ีมีความสามารถในการฆ่าหรือทําลาย เซลล์มะเร็ง (ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย, 
2552) การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตามหลักแพทย์แผนปัจจุบันคือ การใช้รังสี และการใช้เคมีบําบัด  ซ่ึงท้ังสองวิธีเป็นการ
ทําลายท้ังเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ท่ีมีการแบ่งตัวเร็วเช่น เซลล์ผม เซลล์ผิวหนัง เซลล์เยื่อบุ
ทางเดินอาหาร และเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูก จึงเกิดผลข้างเคียงตามมาเช่น ผมร่วง แผลในปาก ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน 
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อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ําเสี่ยงต่อการติดเช้ือ เกล็ดเลือดต่ําทําให้เลือดออกง่าย (อ้อมบุญ วัลลิสุต, 
2558: ออนไลน์) จึงมีผู้สนใจหันมาใช้การรักษาโดยแพทย์ทางเลือกมากข้ึนท่ีนิยมใช้คือ การใช้สมุนไพรไทย ซ่ึงเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน มีรายงานการศึกษาว่าสมุนไพรไทยหลายชนิดได้แก่ ฟ้าทะลายโจร บัวบก ขมิ้น ดีปลี บอระเพ็ด ท้ิงถ่อน  
ตรีผลา (สมอพิเภก สมอไทยและมะขามป้อม) หัวข้าวเย็นเหนือ และ หัวข้าวเย็นใต้  มีฤทธ์ิในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ (โชติ 
อนันติ, 2550 : ธนวรรณ กุมมาลือ, 2555)  มีการศึกษาพบว่าสารสกัดเมทานอลจากเปลือกท้ิงถ่อน จะมีสารประกอบกลุ่ม 
saponin  มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งผ่านกลไก Cytochrome C-caspase และทําให้เซลล์ตายแบบ 
apoptosis (Francis et al., 2002: 587-605)  เปลื อก ท้ิ งถ่อนมี สาร 3-O-[bata-D-xylopyraosy-(1 -2 )-alpha-L-
arabinopyranosyl-2 -acetatemido-2 -deoxy-beta-D-glucopyranosyl] echinocystic acid ส าม ารถ ยั บ ยั้ ง ก า ร
เจริญเติบโตของมะเร็งตับเพาะเลี้ยงชนิด Hep G2 ได้ (Miyase et al., 2010: 1375-80) สารสกัดเอทานอลของหัวข้าวเย็น 
หัวร้อยรู มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดเพาะเลี้ยงชนิด COR-L23 เซลล์มะเร็งลําไส้เพาะเลี้ยงชนิด LS-174T และ
เซลล์มะเร็งมะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด MCF7 (Itharat, 2004: 33-8) สารสกัดมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเอทาทอล 
แสดงความเป็นพิษ (IC50) ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 และยังสามารถลดการแสดงออกของโปรตีน
วิล์มทูเมอร์ (สุวรรณา เสมศรี, 2559: 53-64) ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของตัวทําละลายชนิดใดท่ีสามารถ
สกัดสารท่ีมีฤทธ์ิต้านมะเร็งจากใบมะรุมได้ดีท่ีสุด ซ่ึงนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพของความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาหาตัวทําละลายท่ีเหมาะสมท่ีสามารถสกัดสารต้านมะเร็งจากมะรุมท่ีมีฤทธ์ิในการทําลายเซลล์มะเร็งเมด็
เลือดขาวเพาะเลี้ยง K562 ได้ดีท่ีสดุ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเพาะเลี้ยงเซลลม์ะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ซ่ึงงานวิจัยใช้เซลลม์ะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 (ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ฉายสุรยี์ 

ศุภวิไล สถานบันวิจัยวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในอาหารเลี้ยงเซลล์ RPMI (Roswell Park Memorial 
Institute) 1640 (Invitrogen, USA) ท่ีมี fetal bovine serum (FBS) (Invitrogen, USA) ความเข้มข้นร้อยละ 10 (10% 
FBS), HEPES (Sigma-Aldrich, USA) ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์, 1 มิลลโิมลาร์ ของ L-glutamine (Invitrogen, USA) 
100 ยูนิต/มิลลิลติร ของ penicillin 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติร ของ streptomycin (Invitrogen, USA) และมี pH 7.2–
7.4 โดยทําการเพาะเลีย้งในตู้ท่ีมีคาร์บอนไดออกไซดร์้อยละ5 (5%CO2) ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (ºC) และความช้ืน
สัมพัทธ์ท่ีร้อยละ 95 

2. การเตรียมสารสกัดใบมะรุมแยกส่วน 
2.1 นําใบมะรุมมาอบแห้ง ด้วยตู้อบโดยใช้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หลังจากน้ัน ทําการแบ่งใบมะรุม

อบแห้งมา 1000 กรัม สกัดด้วยเอทธานอล ความเข้มข้นร้อยละ 95 (95% ethanol) โดยใช้วิธีการหมัก เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง จากน้ันนํามากรองเพ่ือแยกเอากากออก หลังจากทําการหมักแบบดังกล่าว อีก 2 รอบ แล้วนําสารละลายท่ีได้มาทํา
ให้เข้มข้นข้ึน และทําการกําจัดตัวทําละลายบางส่วนโดยการระเหย (evaporation) ด้วยเครื่อง evaporator จะได้ส่วนท่ี
เป็นสารสกัดหยาบ (crude extraction) เป็นส่วนท่ี 1 (fraction 1) นําเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

2.2 นําสารสกัดจากส่วนท่ี 1 ทําการสกัดด้วยตัวทําละลาย เฮกเซน (n-hexane) และ เอทิลอะซิเตท 
(ethyl acetate) หลังจากน้ันเก็บสารแยกส่วนระหว่างช้ัน เฮกเซน (n-hexane) และ เอทิลอะซิเตท เป็นส่วนท่ี 2 และ 3 
ตามลําดับ จากน้ันนําสารละลายท่ีได้มาทําการระเหย เพ่ือนําตัวทําละลายออกไปด้วยเครื่อง evaporator และหลังจากน้ัน
เก็บสารสกัดไว้ท่ี อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
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2.3 นําส่วนท่ี 3 มาทําการสกัดด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมี เทน (dichloromethane) บิวธานอล 
(butanol) และ นํ้า เป็นส่วนท่ี 4, 5 และ 6 ตามลําดับ จากน้ันนําสารละลายท่ีได้มาทําการระเหย เพ่ือนําตัวทําละลาย
ออกไปด้วยเครื่อง evaporator และหลังจากน้ันนําสารสกัดท่ีได้ไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

2.4 นําส่วนท่ี 4 มาแยกองค์ประกอบด้วยการผ่าน silica gel column chromatography โดยใช้ตัวทํา
ละลายเอกเซนต่อแอทิลอะซิเตรท (9:1) 

3. การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดใบมะรุมแยกส่วนต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะชนิด K562 
นําเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 จํานวน 1 x 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เพาะเลี้ยงใน 96-well 

tissue culture plate ท่ีมีอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด RPMI 1640 และ 10% FBS ปริมาตร 100 ไมโครลิตรต่อหลุม บ่มท่ี
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 95 นาน 24 ช่ัวโมง จากน้ันเติม
อาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดมะรุมแยกส่วนความเข้มข้น 0-500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนชุดควบคุม 
(vehicle control; VC) เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ท่ีมีเฉพาะ Dimethyl sulfoxide (DMSO) โดยให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น
ร้อยละ 0.5 เพาะเลี้ยงเซลล์นาน 48 ช่ัวโมง จากน้ันเติมสารละลายสี MTT ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 
20 ไมโครลิตร แล้วบ่มต่ออีกนาน 4 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา ควํ่า plate และเติม DMSO เพ่ือละลายผลึกฟอร์มาซาน 
(formazan) ท่ีเกิดข้ึน วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 540 และ 620 นาโนเมตร โดยในแต่ละความเข้มข้น 3 หลุม 
และแต่ละการทดลอง 3 ซํ้า ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน คํานวณร้อยละของการมีชีวิต (% cell viability) เทียบกับค่าการ
ดูดกลืนแสงในหลุมควบคุม 

%cell viability = (OD ของหลุมทดสอบ / OD ของหลุม vehicle control) x 100 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดลองแสดงในรูปของ Mean ± SD และ one way ANOVA .ในการเปรียบเทียบกับชุดควบคุมการ

ทดสอบ ท่ีระดับความช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 
 
ผลการวิจัย 
1. การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดมะรุมแยกส่วนท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

เพาะเลี้ยงต้นแบบชนิด K562 
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดมะรุมแยกส่วนด้วยตัวทําละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท      

บิวทานอล และนํ้า ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 โดยวิธี MTT พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดมะรุม
แยกส่วนด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทนแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ดีท่ีสุด 
รองลงมาคือตัวทําละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท บิวทานอล และนํ้า ตามลําดับ โดยมีระดับความเข้มข้นของสารสกัดมะรุม
แยกส่วนด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทนเท่ากับ 33 ± 9.7 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถทําให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพาะเลี้ยงชนิด K562 มีชีวิตรอดได้ร้อยละ 80 (IC20) สําหรับสารสกัดมะรุมตัวทําละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท นํ้า และ   
บิวทานอล มีระดับความเข้มข้นเท่ากับ 168 ± 9.8, 286.7 ± 9.5, 647 ± 9.5 และ 676 ± 9.9 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามลําดับ นอกจากน้ีความเข้มข้นท่ีทําให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ตายไปร้อยละ 50 (IC50) ของ     
ไดคลอโรมีเทน เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท คือ 53.7 ± 8.3, 267 ± 8.3, และ 350 ± 8.8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามลําดับ สําหรับตัวทําละลายชนิดบิวทานอลและนํ้า ต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่า 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ถึงจะทํา
ให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ตายไปร้อยละ 50 (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) ดังน้ันสารสกัดมะรุมแยก
ส่วนท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทนมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 อย่างมี
นัยสําคัญทางสิถิตเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท บิวทานอล และนํ้า       
ท่ีระดับความเช่ือร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ตารางท่ี 1 ความเป็นพิษของสารสกัดใบมะรุมแยกส่วนต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 

 ความเข้มขน้ของสารสกัดใบมะรุมแยกส่วนท่ีมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
เพาะเลี้ยงชนิด K562 (ไมโครกรัมต่อมิลลลิิตร) 

ตัวทําละลายชนิด IC20 IC50 

เฮกเซน 168 ± 9.8 267 ± 8.3 

ไดคลอโรมีเทน 33* ± 9.7 53.7* ± 8.7 

เอทิลอะซิเตท 286.7 ± 9.5 350 ± 8.8 

บิวทานอล 676 ± 9.9 >1000 

นํ้า 647 ± 9.5 >1000 

*แสดงถึงผลการทดสอบท่ีมคีวามแตกต่างจากกลุม่สารสกัดมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ความเป็นพิษของสารสกัดมะรมุแยกท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายชนิด (ก) เฮกเซน (ข) ไดคลอโรมเีทน (ค) เอทิลอะซิ
เตท (ง) บิวทานอล และ (จ) นํ้า ต่อเซลลม์ะเร็งเมด็เลือดขาวเพาะเลีย้งชนิด K562 โดยวิธี MTT 
 
2. ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดไดคลอโรมีนเทนท่ีทําให้บริสุทธิ์โดยผ่าน 
silica gel chromatography ด้วยวิธี MTT 

นําสารสกัดใบมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทนมาทําให้มีความบริสุทธ์ิมากข้ึนโดยการผ่าน silica gel 
chromatography ซ่ึ งแยกได้ ท้ั งหมด 11 ส่ วน  คือ  A1, B172-196, C102-119, J291-297, K298-313, M130-147, 
N148-157, O158-169, Q231-239, R240-246 และ S247-270 เมื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพาะเลี้ยงชนิด K562 พบว่าส่วน J291-297 มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 มากท่ีสุด โดย
มีระดับความเข้มข้นเท่ากับ 10.4 ± 1.53 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติร ทําให้เซลลม์ะเร็งเมด็เลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 มีชีวิต
รอดร้อยละ 80 และท่ีระดับความเข้มข้น 21.3 ± 2.08 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ทําให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง
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ชนิด K562 ตายไปร้อยละ 50 (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) การทดสอบสรุปได้ว่าสารสกัดใบมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลาย    
ไดคลอโรมีเทนและทําให้มีความบริสุทธ์ิมากข้ึนโดยผ่าน silica gel chromatography ส่วนท่ีมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ได้ดี ท่ีสุด คือ ส่วน J291-297 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีฤทธ์ิของสารต้านมะเร็งดีท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่วนอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสิถิต (p<0.05 
ตารางท่ี 2 ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบแยกส่วนใบมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดไดคลอมีเทนผ่าน silica gel 

chromatography ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 
สารสกัดหยาบแยกส่วนใบ
มะรุมท่ีผ่าน silica gel 

chromatography ส่วน 

ความเข้มขน้ของสารสกัดใบมะรุมท่ีผ่าน silica gel chromatography ท่ีมี
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิด K562 (ไมโครกรัมต่อมิลลลิิตร) 

IC20  IC50  
 Mean ± SD Mean ± SD 

A1 250.0 ± 9.49 >500 
B172-196 105.2 ± 3.76 >500 
C102-119 275.0 ± 8.29 >500 
J291-297 10.4* ± 1.53 21.3 ± 2.08 
K298-313 130.7 ± 4.90 357.1 ± 5.63 
M130-147 54.7 ± 5.78 91.1 ± 6.83 
N148-157 28.6 ± 1.58 129.8 ± 7.68 
O158-169 66.7 ± 5.16 163.5 ± 6.50 
Q231-239 160.7 ± 9.44 >500 
R240-246 164.8 ± 7.67 >500 
S247-270 161.3 ± 5.89 >500 

 
*แสดงถึงผลการทดสอบท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มสารสกัดใบมะรุมด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน ท่ีผ่าน silica gel 
chromatography อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ภาพท่ี 2 ความเป็นพิษของสารสกัดมะรุมสกัดด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน ท่ีผ่าน silica gel chromatography ต่อ
เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิด K562 โดยวิธี MTT (ก) ส่วน A1 (ข) B172-196 (ค) C102-111 (ง) J291-297          
(จ) K298-313 (ฉ) M130-149 (ช) N148-157 (ซ) O158-169 (ฌ) Q231-239 (ญ) R240-246 (ฎ) S247-270  

สรุปผลและอภิปรายผล 
การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดใบมะรุมแยกส่วนด้วยตัวทําละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท  

บิวทานอล และ นํ้า ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 เพ่ือให้ได้ตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิในการ
ต้านมะเร็ง จากการทดลองพบว่าตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน สามารถสกัดสารจากใบมะรุมท่ีแสดงความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ท่ีร้อยละ 50 (IC50) โดยวิธี MTT ได้ดีท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวทําละลาย
ชนิดเฮกเซน เอทิลอะซิเตท บิวทานอล และ นํ้า คือ 53.7 ± 8.7, 267 ± 8.3, 350 ± 8.8, >1000 และ >1000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิในความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 เป็นสารในกลุ่มท่ีไม่มีข้ัวถึงมีข้ัวน้อยเพราะถูกดึงออกมาในตัวทําละลายชนิดไดคลอโรมีเทน มีการ
รายงานว่าสารสกัดใบมะรุมท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอลและไดคลอโรมีเทนสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
ชนิด HepG2, Caco-2, MCF-7 และ human fibroblast cells (Supachai C, 2014: 318-25, Sreelatha et al., 2011: 
1270-5) หลังจากน้ันได้นําสารสกัดมะรุมแยกส่วนท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทนไปทําให้มีความบริสทธ์ิมากข้ึนด้วย
การผ่าน silica gel column chromatography ได้ท้ังหมด 11 ส่วน คือ A1, B172-196, C102-119, J291-297, K298-313, 
M130-147, N148-157, O158-169, Q 231-239, R240-246 และ S247-270 เมื่อนําไปศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
เพาะเลี้ยงชนิด K562 พบว่า 3 อันดับท่ีแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิด K562 คือ J291-297, M130-147 
และ N148-157 มีความเข้มข้นเท่ากับ 21.3 ± 2.08, 91.1 ± 6.83 และ 129.8 ± 7.68 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ 
จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสารสกัดใบมะรุมแยกส่วนท่ีสกัดด้วยตัวทําละลายไดคลอโรมีเทนประกอบด้วยสารท่ีไม่มีข้ัว
ปนอยู่หลายตัว หลังจากท่ีทําให้บริสุทธ์ิมากข้ึนด้วยการผ่าน silica gel column chromatography พบว่าสารสกัดจากส่วน 
J291-297 การแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ดีข้ึนด้วย โดยความเข้มข้นของสารสกัด
ลดลงจาก 53.7 ± 8.7 เหลือ 21.3 ± 2.08 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซ่ึงแสดงฤทธ์ิท่ีดีข้ึนประมาณ 2.5 เท่า จากผลการศึกษา
ท้ังหมดน้ีตัวทําละลายชนิดไดคลอโรมีเทนเป็นตัวทําละลาย และการทําให้บริสุทธ์ิมากข้ึนด้วยการผ่าน silica gel column 
chromatography โดยใช้ตัวทําละลายคือเฮกเซนต่อแอทิลอะซิเตรท (9:1) สามารถสกัดสารต้านมะเร็งจากใบมะรุมซ่ึงมีฤทธ์ิ
ในการทําลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง K562 ได้ดีท่ีสุด โดยแสดงความเป็นพิษและยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน
วิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง K562 อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาว่าสารสกัดแยกส่วนน้ีเป็นสารใน
กลุ่มใดและมีโครงสร้างอย่างไรในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ทําการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ปกต ิ
2. เพ่ิมการศึกษาในระดับอณโูมเลกุลท่ีเก่ียวกับกลไกการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เพ่ือเป็นข้อมูลใน

การท่ีจะเป็นแนวทางในการผลติเป็นยาต้านมะเร็งต่อไป 
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ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนด้วยการตรวจจับใบหน้าของนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

A Facial Recognition Roll Call System of students in Rambhai Barni 
 Rajabhat University 

ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด, รติกร นิรันต์เรือง, วสุพล เผือกนําผล 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

  
การเช็กช่ือในช้ันเรียนโดยส่วนใหญ่มักจะใช้การเรียกช่ือเพ่ือระบุตัวตนของนักเรียน เมื่อช้ันเรียนมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน 

จํานวนผู้เรียนท่ีมากข้ึนทําให้เสียเวลากับการเช็กช่ือท่ีมาก ส่งผลเสียให้ผู้สอนมีเวลาสอนท่ีน้อยลง การศึกษาและพัฒนา
ระบบบันทึกเวลาเรียนด้วยการตรวจจับใบหน้าทําข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เริ่มจากกระบวนการสร้างฐานข้อมูลรูปภาพ
ใบหน้าของนักเรียนในช้ันเรียน และทําการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) 
ด้วยภาษา ไพทอน (Python) ด้วยไลบรารีฟังก์ชันโอเพ่นซีวี (OpenCV) ในการตรวจจับใบหน้า และประมวลผลการรู้จํา
ใบหน้าของนักเรียนในช้ันเรียน จากการวิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช้ันปี
ท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจํานวน 30 คนด้วยวิธีการสุ่ม และเก็บข้อมูลภาพใบหน้าของแต่ละคน คนละ 5 ภาพ 
พบว่าความแม่นยําในการตรวจจับใบหน้ามีความถูกต้องร้อยละ 90 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด เพราะระบบตรวจจับมีความ
ตรวจจับท่ีผิดพลาดไปเน่ืองจากบุคคลท่ีมีใบหน้าคล้ายคลึงกัน ระบบจึงอ่านได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันจากการสํารวจความ   
พึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่ามีเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เน่ืองจากระบบมีลักษณะเป็นแอป    
พลิเคชันทําให้ใช้งานได้ง่ายอีกท้ังยังเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้เรียนจะต้องเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลามากข้ึน 
คําสําคัญ : การตรวจจับใบหน้า, ภาษาไพทอน, ไลบรารีฟังก์ชันโอเพ่นซีวี, การรู้จําใบหน้า, การเช็กช่ือ    
 

Abstract 
 
Marking class attendance is often done by a roll call to identify each student. When the class 

gets larger, the roll call becomes a time consuming activity and upsets the class time.  The study and 
development of the time recording system with face detection was made to solve this problem.  The 
database of students’  faces was made by face detection written by Python language with Open CV 
function library to detect faces. The notification would be then sent to LINE application.  The samples 
consisted of 30 students from Computer Network Technology of Rambhai Barni Rajabhat University, and 
they were selected by random sampling method. Five images of each sample’s face were collected. 
The study showed that the accuracy rate of the face detection system was 90%; however, there were 
errors among the samples whose faces were identical. The system then detected as one individual.  
The satisfaction survey revealed that the satisfactory level was acceptable because it was easy to use 
and it motivated the students to attend their classes on time. 
Keywords: Face Detection, Python, OpenCV, Face Recognition, Roll call 
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บทนํา 
ระบบสแกนใบหน้า (Face recognition) เป็นเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีอาศัยการประมวลผลรูปภาพ

รวมถึงยังสามารถจดจําใบหน้า (facial recognition system) ตรวจหาใบหน้าของมนุษย์ ในรูปภาพให้อัตโนมัติ (Fumin 
Shen, Chunhua Shen and Heng Tao Shen. 2014) ผู้วิจัยได้นําระบบมาประยุกต์ใช้เพ่ือตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเช็กช่ือนักศึกษา 

ในสถานการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย มีการเช็กช่ือ การสแกนบัตรนักเรียนทําให้ต้องใช้เวลานานในการสแกน
บัตรเน่ืองด้วยจํานวนนักเรียนและบุคคลากรน้ันมีจํานวนมากทําให้ต้องต่อคิวยาวและเกิดความแออัดโดยใช่เหตุ อีกท้ัง
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนไม่ตรงเวลาหรือเช็กว่ามาเรียนหรือไม่ การสแกนก็จะทําการตรวจจับและบันทึกเวลาข้อมูลของบุคคลท่ี
เช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้าได้ ในอนาคตอาจพัฒนาต่อยอดระบบให้สามารถส่งข้อมูลรูปภาพและเวลาเรียนของนักเรียน
ไปยังแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) ของอาจารย์และผู้ปกครองได้ (Divyarajsinh N. Parmar and Brijesh B. 
Mehta. 2013) ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวเป็นการทําระบบจดจําใบหน้าร่วมกับแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยจึงได้นํามาทําระบบการ
ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนด้วยการตรวจจับใบหน้า ร่วมกับแอปพลิเคชันไลน์เพ่ือแจ้งเตือนรูปภาพและเวลาเรียน 

ดังน้ันผู้พัฒนาจึงได้จัดทําโครงการวิจัยพัฒนาระบบการเช็กช่ือสําหรับบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบ
จดจําใบหน้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลดเวลา ลดปัญหาการต่อคิวท่ีล่าช้า ให้อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนและ
นักศึกษามากยิ่งข้ึน 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนาระบบเช็กช่ือด้วยใบหน้าพร้อมแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมไลน์ 
2) เพ่ือวัดความถูกต้องแม่นยําของการตรวจจับใบหน้า 
3) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจในการเช็กช่ือด้วยใบหน้า 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงกระบวนการการทํางานของระบบงานวิจัยการเช็กช่ือด้วยใบหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือการค้นหาใบหน้าของบุคคลในรูปภาพ และระบบรู้จํา
ใบหน้า (Face Recognition) คือกระบวนการท่ีนําภาพใบหน้าท่ีตรวจจับได้มาประมวลผลโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูล
เวกเตอร์ของภาพใบหน้าท่ีตรวจจับได้ (กิตติโชค สินธัญญาธรรม และวรัท จงกลรัตน์. 2561) ผู้วิจัยจึงนําเอาระบบตรวจจับ
ใบหน้ามาให้อยู่ในระบบการแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line) โดยสแกนใบหน้าผ่านกล้อง (Webcam) และประมวลผลผ่าน
คอมพิวเตอร์ หลังจากน้ันจะทําการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ด้วยอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
วิจัยมีดังน้ี 1) ภาษาไพทอน คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการควบคุมหรือออกคําสั่งให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี 2) 
ไลบรารีฟังก์ชันโอเพ่นซีวี คือไลบรารีฟังก์ชันทีช่วยประมวลผลการตรวจจับใบหน้าจากรูปภาพ 3) ไลบรารีพิวโล มีหน้าท่ี
จัดการรูปภาพในภาษาไพธอน เช่นการแสดงภาพ การปรับขนาดภาพ การแปลงไฟล์ภาพเป็นต้น 4) ไลบรารีนัมพาย คือ
ไลบรารีสําหรับการจัดการและสร้างโครงสร้างข้อมูลประเภทอาเรย์ เพ่ือจัดเก็บและเตรียมนําไปใช้ เช่นข้อมูลประเภท
เวกเตอร์หรือเมตริกเป็นต้น 5) ไลบรารีดีลิบ คือคําสั่งไลบรารีของโอเพ่นซีวีท่ีมีหน้าท่ีในการประมวลผลรูปภาพ เช่น การ
ตรวจจับใบหน้าคนในรูปภาพ สกัดคุณสมบัติของลักษณะใบหน้าออกมาเป็นข้อมูลประเภทเวกเตอร์เป็นต้น 6) เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้ในการประมวลผล 7) การแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมไลน์ของผู้สอน ซ่ึงกระบวนการการทํางานของ
ระบบเช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
342 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการทํางานของระบบเช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้า 
 

จากภาพท่ี 1 คือข้ันตอนการทํางานโดยรวมของระบบเช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้าโดยมีข้ันตอนการทํางาน
ดังต่อไปน้ี 

1. การเก็บข้อมูลรูปภาพเพ่ือใช้ในการทดสอบระบบตรวจจับใบหน้า ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้วยวิธีการสุ่ม จากน้ันทําการเก็บภาพใบหน้าของกลุ่มตัวอย่าง ขนาด 165 * 
248 pixels จํานวนคนละ 5 ภาพเพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการระบุตัวตนของบุคคลในภาพ แบ่งเป็น รูปภาพใบหน้าตรง 
รูปภาพหันซ้าย รูปภาพหันขวา รูปภาพเงยหน้า รูปภาพก้มหน้า เพ่ือนําไปใช้ในการประมวลผลต่อไป โดยรูปภาพใบหน้า
ของผู้ท่ีเข้าร่วมการทดลองระบบตรวจจับใบหน้าต้องมีใบหน้าท่ีชัดเจน เน่ืองจากในการตรวจจับใบหน้าน้ันต้องเก็บข้อมูล
รูปภาพใบหน้าของผู้เข้าร่วมทดลองไว้เป็นข้อมูลสําหรับการรู้จําใบหน้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับระบุค่าเป้าหมายว่า
ภาพบุคคลดังกล่าว (กิตติโชค สินธัญญาธรรม และวรัท จงกลรัตน์. 2561) ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การเก็บข้อมลูรูปภาพใบหน้า 
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2. นําข้อมูลรูปภาพใบหน้าของกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บไว้พร้อมกับช่ือภาพท่ีเป็นการระบุตัวตนของเจ้าของภาพตาม
ด้วยหมายเลขลําดับภาพท่ี 1 ถึง 5 ของเจ้าของภาพน้ัน ๆ โดยภาพท่ีใช้ในการประมวลผลมีขนาด 165 * 248 pixels 
จากน้ันใช้โปรแกรมโอเพ่นซีวี ในการเรียนรู้ข้อมูลรูปภาพใบหน้าพร้อมการสกัดคุณลักษณะของรูปภาพออกมาเป็นฟิวเจอร์
เว็กเตอร์ ขนาด 40,920 ไดเมนช่ัน คือการเปลี่ยนภาพใบหน้าคนให้เป็นตัวเลข 40,920 ตัว จากน้ันบันทึกผลการเรียนรู้ท่ีได้
เพ่ือรอการนําไปใช้เปรียบเทียบกับใบหน้าของผู้เรียนในขณะท่ีทําการเช็กช่ือต่อไป (รุสลี่ สุทธวีร์กูล และวิไลพร แซ่ลี้. 2554) 

3. หลังจากท่ีได้ข้อมูลคุณลักษณะใบหน้าต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบอัลกอริทึมโปรแกรมการ
เช็กช่ือด้วยการตรวจับใบหน้า โดยมีข้ันตอนดังน้ี ใช้ไลบรารีการตรวจจับใบหน้าของโอเพ่นซีวี เพ่ือใช้ดักจับว่าภาพท่ีได้รับมา
จากกล้องเว็บแคมว่ามีวัตถุท่ีเป็นใบหน้าอยู่ในภาพหรือไม่ เมื่อพบใบหน้าปรากฏอยู่ในภาพจะทําการตัดภาพบริเวณใบหน้า
เพ่ือนําไปสกัดคุณสมบัติของภาพใบหน้าด้วยไลบรารีดีลิบ ให้ออกมาเป็นฟิวเจอร์เว็กเตอร์ ขนาด 40,920 ไดเมนช่ัน จากน้ัน
นําคุณสมบัติของภาพท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากข้ันตอนท่ีสอง ว่าใกล้เคียงหรือเหมือนใครมากท่ีสุดจากข้อมูลใบหน้า
ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน คนละ 5 ภาพ ด้วยวิธีการวัดระยะแบบอินกรีเดียนส์ ดิสแทน (ingredient distance) โดย
กําหนดค่าความเหมือนไม่เกิน 0.5 เมื่อได้ภาพท่ีมีระยะความเหมือนน้อยท่ีสุดคือเข้าใกล้ศูนย์ และเป็นภาพท่ีมีค่าความ
เหมือนไม่เกินร้อยละ 50 ก็จะทําการอ่านช่ือภาพดังกล่าวเพ่ือระบุตัวตนว่าภาพท่ีเปรียบเทียบได้จากกล้องวิดีโอคือใคร 
(วิทวัส วิทยาไกรเลิส. 2556) ดังภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3 การเปรียบเทียบภาพ 

4. หาประสิทธิภาพความแม่นยําในการพิสูจน์ตัวตนของระบบการเช็กช่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีผู้วิจัยได้ทําการทดลองนํากลุม่ตัวอย่างจํานวน 30 คน มาทดสอบกระบวนการตรวจจับใบหน้าโดยให้กลุม่ตวัอย่างผ่าน
หน้ากล้องทีละคนอย่างช้าๆ จากน้ันทดสอบความถูกต้องแม่นยํา ในการระบุตัวตนของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแจ้งเตือนไปยัง
โปรแกรมไลน์ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างได้ ดังภาพต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4 ทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยํา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

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

 

 
344 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

5. สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการทดลองของการใช้ระบบการเช็กช่ือด้วยการ
ตรวจจับใบหน้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดิมท่ีได้เลือกมาแล้วพร้อมผู้สอน 1 
ท่านมาร่วมทําแบบประเมินโดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านท่ี 1 ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และด้านท่ี 2 คือ
ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 5 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 4 = มีความพึงพอใจมาก 3 
= มีความพึงพอใจปานกลาง 2 = มีความพึงพอใจน้อย 1 = มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนวัดระดบัความพึงพอใจ (แปลผล) จากการคํานวณอันตรภาคช้ัน โดยใช้สูตร 
                                   = 0.8 ได้เกณฑ์ 5 ระดับ ดังน้ี 

พึงพอใจมากท่ีสุด   ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 
พึงพอใจมาก   ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 
พึงพอใจปานกลาง   ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 
พึงพอใจน้อย   ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 
พึงพอใจน้อยท่ีสุด   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 

 
ผลการวิจัย 

1. พัฒนาระบบเช็กช่ือด้วยใบหน้าบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในการทดลองระบบการเช็กช่ือของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผู้วิจัยได้ทําการทดลองนํานักศึกษาจํานวน 30 คน มาทดสอบกระบวนการความสามารถใน
การตรวจจับใบหน้าทีละ 1 คน จํานวน 5 ครั้ง  

2. ประมวลผลภาพให้กลายเป็นฟิวเจอร์เวกเตอร์ด้วยไลบรารีโอเพ่นซีวีเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือรอการเปรียบเทียบ
ในข้ันตอนต่อไป 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ประมวลภาพให้กลายเป็นฟิวเจอร์เวกเตอร ์
 

3. วัดความถูกต้องแม่นยําของการตรวจจับใบหน้าพบว่าระบบสามารถระบุตัวตนของกลุ่มตัวอย่างพร้อมแจ้งเตือน
ผ่านระบบไลน์ไปยังผู้สอนได้ถูกต้อง 28 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และจากการทดลองยังพบว่า การ
ใช้ระบบจะค่อนข้างช้าเพราะเน่ืองด้วยทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กท่ีใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณรูปภาพท่ีมาก
ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลท่ีนานมาก 
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ตารางท่ี 1 ผลการแจ้งเตือน 
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ ผลการแจ้งเตือน 

1 6214921001 PINKAEW ถูก 
2 6214921006 NITHIWAT ถูก 
3 6214921007 PLAYPHONG ถูก 
4 6214921009 SIWAKON ถูก 
5 6214921015 KHOMSAN ถูก 
6 6214921020 CHAKKAPAN ถูก 
7 6214921030 CHAIYAMON ถูก 
8 6214921044 TAECHASIT ผิด 
9 6214921048 THANATHON ถูก 
10 6214921058 PATIPHAN ถูก 
11 6214921060 PRAMOT ถูก 
12 6214921071 PHIPHAT ถูก 
13 6214921075 PATTARAPON ถูก 
14 6214921089 YOTSAPHON ถูก 
15 6214921093 WORAPAK ถูก 
16 6214921101 SAKKARIN ถูก 
17 6214921104 SILA ถูก 
18 6214921106 SUPHANAT ถูก 
19 6214921121 ANON ถูก 
20 6214921133 AEKKARAT ผิด 
21 6214921126 ANCHARIKA ถูก 
22 6214921116 SIRAPAT ถูก 
23 6214921105 SIWAKON ถูก 
24 6214921103 SIRIPATSORN ถูก 
25 6214921091 RATTANAPHON ถูก 
26 6214921090 ROMYAKORN ถูก 
27 6214921076 PAKIN ถูก 
28 6214921057 BUSSABA ถูก 
29 6214921050 THANJIRA ถูก 
30 6214921045 THANAKORN ถูก 

 
จากตารางผลการแจ้งเตือน มีนักศึกษาลําดับท่ี 8 และ ลําดับท่ี 20 มีผลการแจ้งเตือนท่ีผดิ เน่ืองจากเมื่อวัดระยะ

ความเหมือนของเมตริกเวกเตอรด์ว้ยอินกรีเดียนส์ ดิสแทน แล้วพบว่าได้ค่าความเหมือนท่ีต่ํากว่า 0.5 แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือนท่ีต่าํท่ีสุดแล้วใกล้เคียงกับภาพใบหน้าของคนอ่ืน จึงทําให้เกิดการเช็กช่ือซํ้า ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากขนาดของ
รูปภาพท่ีรับเข้ามามีขนาดท่ีเล็กไมล่ะเอียดมากพอท่ีจะสกัดคุณสมบัติบนใบหน้าของแต่ละคนได้ชัดเจน 
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ภาพท่ี 5 ผลการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมไลน์ 
 

4. สํารวจความพึงพอใจในการเช็กช่ือด้วยใบหน้าจากผู้ประเมินคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 20 คน และอาจารย์ผู้สอนจํานวน 1 ท่านรวมเป็น 21 คน ผล
สํารวจดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1. ความแม่นยําของการตรวจจับใบหน้า 4.28 85.71 มากท่ีสุด 
2. มีความรวดเร็วและประหยัดเวลา 3.90 78.09 มาก 
3. มีกระบวนการท่ีง่ายและไม่ยุ่งยาก 3.33 66.66 ปานกลาง 

 
จากตารางผลสํารวจความพึงพอใจมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 21 คนโดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความแม่นยํา

ของการตรวจจับใบหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.28) มีความรวดเร็วและประหยัดเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.90) และมีกระบวนการท่ีง่ายและไม่
ยุ่งยาก (ค่าเฉลี่ย 3.33) 
 
ตารางท่ี 3 ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1. เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าช้ันเรียน 4.04 80.00 มาก 
2. มีความสะดวกสะบายในการเช็กช่ือ 3.80 76.19 มาก 
3. มีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าช้ันเรียน 4.28 85.71 มากท่ีสุด 
4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งาน 3.86 78.72 มาก 
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 จากตารางผลสํารวจความพึงพอใจมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 21 คนโดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเข้าช้ันเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าช้ันเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.04) มีความ
สะดวกสะบายในการเช็กช่ือ (ค่าเฉลี่ย 3.80) ตามลําดับ จากการประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจมากกับการท่ีมีระบบการ
เช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้า เพราะนักศึกษาจะได้ประหยัดเวลาในการเช็กช่ือท่ีต้องมีการเช็กช่ือแบบเรียกช่ือ เป็นการ
เช็กช่ือท่ีมีความสะดวกและรวดเรว็สามารถบันทึกเวลาและแจ้งเตือนไปยังไลน์ของอาจารย์ผูส้อนได้เลยทําให้นักศึกษามเีวลา
เรียนเยอะข้ึน และนักศึกษาจะกระตือรือร้นไปเรียน เพราะมีการบอกเวลาชัดเจนทําให้ไม่กล้าเข้าเรียนสาย 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 3.86 และเป็นร้อยละ 78.72 จาก
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 เมื่อลองนํามาใช้งานจริงแล้วพบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ คือได้ค่าความแม่นยําในการระบุตัวตนท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้โดยท่ีระบบเช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้าสามารถทําให้ผู้สอนได้ทราบถึงเวลาเรียนของผู้เรียนท่ีเข้ามาใน
ช้ันเรียนแบบระบุเวลาได้ชัดเจน และทําให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเข้าเรียนให้ตรงเวลามากข้ึนเพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องโดนหัก
คะแนน หรือมีเวลาเรียนท่ีมากข้ึนทําให้ประหยัดเวลาไปได้มาก การท่ีมีระบบเช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้าในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี จะทําให้นักศึกษาน้ันมีความกระตือรือร้นมากข้ึนและมีความตรงต่อเวลา 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ระบบเช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีน้ันจําเป็นท่ีจะต้องใช้หน่วย
ประมวลท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการระบุตัวตนจากการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด
ไม่ว่าจะเป็นระบบฮาร์ดแวร์หรือหน่วยประมวลผลท่ีไม่อาจสามารถรองรับรูปภาพท่ีมีขนาดใหญ่หรือปริมาณรูปภาพจํานวน
มากซ่ึงอาจทําให้เสียเวลาในการประมวลผลมากข้ึน ดังน้ันขนาดภาพท่ีใหญ่ข้ึนจํานวนใบหน้าท่ีมากข้ึนย่อมส่งผลถึงความ
แม่นยําท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน  
 ผู้ท่ีสนใจนําระบบเช็กช่ือด้วยการตรวจจับใบหน้าไปใช้พัฒนาต่อยอดควรท่ีจะใช้หน่วยประมวลผลทางด้าน
กราฟฟิก(GPU) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือให้ได้ความแม่นยําท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดเวลาในการประมวลผลจากการเพ่ิมขนาดของ
รูปภาพหรือใช้ระบบคลาวด์ในการประมวลผลแทน แต่ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ก็สามารถลดขนาด
รูปภาพลงจาก 165 * 248 pixels ไปเป็น 160 * 160 pixels แทน หรือเปลี่ยนเป็นการประมวลผลด้วยภาพขาวดําแทน  
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การศึกษาภาวะผู้น าและทิศทางใหม่เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน           
ให้ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

The study of leadership and new direction for creating  motivation          
at workplace in a community in Thailand 4.0 

นิศากร  หวลจิตร์, เสาวนีย์  เจียมจักร 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied research)  เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมอืงท่าช้าง และเสนอทิศทางใหม่ในการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างโดยหาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่พบและเสนอเป็น
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และประชุมระดมสมอง 

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง  เกิดขึ้นจากบทบาทและศักยภาพด้าน
อุดมการณ์ สมาชิกมีความต้องการ มีความสนใจร่วมกัน มีตัวแทนของกลุ่มที่เข้มเข็ง ด าเนินงานอยู่ในกฎระเบียบร่วมกัน 
จงึช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนของการสื่อสารกัน มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกัน 
เช่น จดหมาย Facebook  Line โทรศัพท์  เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น คุณลักษณะของผู้น าที่ดี ผู้น าที่
ประสบความส าเร็จ ที่ได้ศึกษาพบว่ามีภาวะผู้น า  5 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย 1) การสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การใส่ใจและมีความหวังดีกับผู้อื่น 3) การมีศีลธรรมในการด าเนินงาน  4) การสร้างเสริมจิตส านึกท่ีดี  
5) การเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น า, ผู้น าชุมชน, แรงจูงใจ, ไทยแลนด์ 4.0 
 

Abstract 
 The purposes of the research were to study leadership of  community leaders in Thachang  

Municipality as well as propose a new approach to development by developing new knowledge as 
Thailand 4.0 modern leadership development program in Thachang  Municipality. This research was 
participatory action research by using questionnaires, interviews and brainstorming sessions. 

It was found that there was  strong  and  potential leadership, given common shared interests, 
working under regulations to achieve the set objectives. As for communication channels, there should 
make use of social networking services, such as facebook or LINE for instant communications. Then 
leadership characteristics are comprised of five elements: 1)  drawing inspiration for subordinates 2) 
taking good care and creating goodwill towards subordinates 3) having morals at work 4) creating good 
awareness 5) being open minded about new technological adoption. 
Keywords : leadership, community leaders, Motivation, Thailand 4.0 
 
บทน า 
    ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาภาวะผู้น าที่มีความเหมาะสมกับยุคของการเปลี่ยนแปลง  พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ มีวิสัยทัศน์มีการกระจายอ านาจ เป็นผู้มีคุณธรรม 
และมีการกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารในระดับท้องถิ่น  ผู้น าชุมชนควรมีการพัฒนา
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ศักยภาพภาวะผู้น า  ผู้น าชุมชนนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ  
มีความรู้ ประสบการณ์ดีกว่าชาวบ้าน มีการติดต่อเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลภายนอกมากกว่า  เป็นผู้น าด้านความรู้และวิธีการ
ใหม่ไปปฏิบัติก่อนผู้อื่น ผู้น าจึงเป็นตัวเชื่อมที่ดีระหว่างชาวบ้านกับนักพัฒนา  อาจกล่าวได้ว่าผู้น าชุมชนมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาหมู่บ้านเป็นอย่างมาก   ทั้งผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  บทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนระดับต าบล และหมู่บ้านนั้น  นอกจากผู้น าชุมชนแต่ละคนจะมีหน้าที่เฉพาะด้านของตนแล้ว  
หน้าที่ในภาพรวมที่จะช่วยให้งานพัฒนาด าเนินการไปแบบองค์รวมก็เป็นส่วนส าคัญที่จะต้องตระหนัก ซึ่งผู้น าชุมชนต้อง
แสดงบทบาทร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้เกิดขึ้น การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ประสานความ
ช่วยเหลือ เป็นแกนน าในการพัฒนา เป็นผู้ร่วมคิดวางแผน แก้ไขปัญหา ด าเนินงานตามโครงการ ตลอดทั้งติดตาม 
ประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนา (เศกสรรค์  ยงวณิชย์และคณะ, 2553 : 63) 
  สังคมปัจจุบัน ผู้บริหารในทุกระดับ ทุกองค์การ ทุกภาคส่วน มีบทบาทส าคัญของการเป็นผู้น าหรือมีภาวะผู้น า
อยู่ในตัวเอง ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายและการปรับตัวขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้น าเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อการจัดการและการพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ความส าเร็จของ
องค์กร ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้น าองค์กร  ผู้น าเปรียบเสมือนหัวใจ
ขององค์กร เป็นจุดรวมแห่งพลังของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพราะผู้น าต้องใช้ภาวะผู้น า  ทักษะ  ความรู้ความเข้าใจ หลักการ
บริหารและระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการใช้ภาวะผู้น าในการวินิจฉัย สั่งการและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552 : 27 ) 
  ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เข้า
มาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง 
ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์) ดังนั้น กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ
การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกับการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตร  
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของนโยบายของวิสัยทัศน์เชิงนโยบายภายใต้การน าของ นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าของชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง และหาแนวทางการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ประยุกต์ร่วมกับกลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อจะได้จัดท าเป็นหลักสูตรในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง 
2. เพื่อเสนอทิศทางใหม่ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง  

โดยหาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีพบและเสนอเป็นหลักสตูรการพัฒนาภาวะผู้น าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างที่เคยปฏิบัติงานด้านจิตอาสาและเป็นผู้น าชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน โดยมีความสามารถในการสื่อสาร ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย
จ านวน 80 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างที่เคยปฏิบัติงานด้านจิตอาสาและเป็นผู้น าชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน โดยมีความสามารถในการสื่อสาร ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย  
ตามเกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยความคลาดเคลื่อน 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 95% ของ ตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970) จ านวน 66 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  แบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้น โดยศกึษา
ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะการอาศยัอยู่ในชุมชน 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ระยะเวลาที่ท างานเป็นผู้น าชุมชนในกลุ่มต่างๆ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับระยะที่ 1 ในส่วนของ และในส่วนของแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics)  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  และข้อมูลด้านการเรียนรู้ของผู้น าชุมชน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนอื่นๆ ส าหรับแบบสัมภาษณ์ ใช้การสรุปข้อมูล   ศึกษาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชน และเสนอ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการก าหนดแนวทางในการจัดท าหลักสูตร  

 ส าหรับระยะที่ 2  จัดกิจกรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมด าเนินการคือ การทบทวน
ทิศทางใหม่  และกระบวนการจัดกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร และสรุปแนวทางในการจัดท าหลักสูตร จากนั้น
ด าเนินการสร้างหลักสูตรพัฒนาภาวะผูน้ า หาคุณภาพหลักสูตรโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลกัสูตร ปรับปรุงแก้ไข และ
น าเสนอหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น าชุมชนต่อไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการระดมความคดิ โดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ

แนวทางใหม่ในการพัฒนาหลักสตูรภาวะผู้น าชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. แบบสัมภาษณผ์ู้น าเพื่อน าข้อมลูมาจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเด็น

การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้น าชุมชนหลังเข้ารับการอบรม 
4. แบบวัดความเป็นผู้น าสมัยใหม ่

  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 2. รวบรวมข้อมูลแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องโดยก าหนด
ขอบเขต 
 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งครอบคุมตัวแปรและสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์อง
งานวิจัย 
 4. น าแบบสอบถามให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวเพื่อหาคณุภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  

การตรวจหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองตามรูปแบบ
ภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
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จันทบุรี ที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้อง ความสอดคล้องของค าถามใน
แต่ละข้อ เพื่อให้ค าถาม ในแบบสอบถามและ   แบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างขึ้นนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นจึง
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ท าการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากผู้น าชุมชน และบุคคลทีเ่ป็นแกนน าชุมชน ในเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งสิ้น  66  คน  
โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ครบ ร้อยละ 100.0 และ เก็บแบบสัมภาษณ์ ได้ครบ  ร้อยละ 100.0 

การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 
1. น าแบบประเมินท่ีได้รับท้ังหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
 2.1  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้บรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2  การหาค่าความถี่(Frequency)  ใช้บรรยายลักษณะความถี่ของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.3  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวัดค่าเฉลี่ยลักษณะทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย 

2.4  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดการกระจายข้อมูล 
 3. การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพเพื่อใช้อภิปรายร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ 
 4. การถอดบทเรียน 
 
ผลการวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้ของผู้น าชุมชนด้านการพัฒนาความรู้ของตนเองนั้นเกิดจากการที่ผู้น าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนตามค าแนะน าของชาวบ้านในชุมชนมีการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง ในระดับ 4.36  มีความสนใจในการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในระดับ 4.35 และมีทักษะที่หลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในระดับ 4.30              
ระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมสมัยใหม่ ของผู้น าชุมชนเกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ในชุมชนร่วมกับผู้อื่นในที่ประชุม ในระดับ 4.20  การมีส่วนร่วมในการให้
ค าปรึกษาเพื่อด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  ในระดับ 4.20 และการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาในท่ีประชุมเวทีประชาคม ในระดับ 4.25  ดังแสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ของผู้น าชุมชนด้านการพัฒนาความรู้ของตนเอง 
 

 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้น าชุมชน 

ระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

�̅� แปลความหมาย 

1.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามค าแนะน าของชาวบ้านในชุมชน 4.36 ระดับการเรียนรูม้าก 
2.ท่านมีทักษะที่หลากหลายในการเข้าร่วมกจิกรรมกับชุมชน 4.30 ระดับการเรียนรูม้าก 

3.ท่านมีการพัฒนากิจกรรมในระยะเริ่มต้นจากนั้นให้ความรู้และให้
ชาวบ้านลงมือท ากันเอง 

4.18 ระดับการเรียนรูม้าก 

4.ท่านมีความสนใจที่เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  4.25 ระดับการเรียนรูม้าก 

5.ท่านมีความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 4.08 ระดับการเรียนรูม้าก 

6.ท่านมีความตระหนักในการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสในชุมชน 4.09 ระดับการเรียนรูม้าก 
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กระบวนการเรียนรู้ของผู้น าชุมชน 

ระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

�̅� แปลความหมาย 

7.ท่านมีความสนใจในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ 4.35 ระดับการเรียนรูม้าก 

8.ท่านมีความสนใจในการจัดการทรัพยากรในชุมชน เช่น ป่า  แม่น้ า   
ล าคลอง พ้ืนท่ีสาธารณะ เป็นต้น 

4.20 ระดับการเรียนรูม้าก 

9.ท่านมีความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน 4.20 ระดับการเรียนรูม้าก 

10.ท่านใช้กระบวนการของ PDCA มาใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน 4.25 ระดับการเรียนรูม้าก 
 
 

ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างประเภทประธานชุมชน หรือผู้แทนมีสิ่งจูงใจในการท ากิจกรรมเพื่อชุมชนใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือมีใจอยากช่วยเหลือสังคมท าแผนงานดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี  การได้ช่วยเหลือผู้อื่นและท าประโยชน์ต่อสังคม อยากให้คนในชุมชนมีความสุขแท้จริง อยากให้ชุมชนเป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งและอยากเห็นชุมชนมีความเจริญ และสมบูรณ์แบบมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับชุมชน ส าหรับการวางแผน
เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนมีกระบวนการดังต่อไปนี้การเข้าสู่ชุมชนจะท าตนเป็นเนื้อเดียวกับชุมชน เพื่อให้เกิดความ
เช่ือถือ และใช้เพลงเป็นตัวน าและให้เกิดความสุข สนุกสนาน  ได้รับการคัดเลือกมาจากชุมชน  การร่วมมือ การสัมมนา 
การลงชุมชนและต้องมีการประชาคม เพื่อน าเสนอในกิจกรรม ของชุมชนในการวางแผนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในงานของ
ชุมชน ในส่วนของความเห็นต่อปัญหาในพ้ืนท่ีในสังคมสมัยนี้ คือปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแต่บางครั้งต้องใช้เวลา บางครั้ง
ประชาชน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ขาดการดูแล อยากให้คนในชุมชน สามัคคี ปรองดอง
ต้องการให้พื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด และต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ส าหรับคุณสมบัติของการเป็นผู้น า
ต้องเป็นผู้อ่อนน้อม ใช้ค าพูดด้วยถ้อยค าไพเราะ และมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ สดช่ืน แจ่มใส แต่งกายให้เหมาะกับ กาลเทศะ 
เป็นผู้เสียสละให้ชุมชน ต้องมีความรู้พอสมควรมีลักษณะการเป็นผู้น า ส าหรับประเด็นส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
คือ ปฏิบัติงานในแต่ครั้งด้วยความตั้งใจ ให้ความส าคัญกับทุกคน ตรงเวลา และศึกษาพื้นที่ของทุกชุมชน ให้ความส าคัญ
กับผู้น าของชุมชนความมีสามัคคีในชุมชน และความรักใคร่กลมเกลียวและการเสียสละ  การทุ่มเทท างานเพื่อผู้สูงอายุ   
ในเขตเทศบาล  เป็นคนดี  ท าด้วยความจริงใจและโปร่งใสและซื่อสัตย์ ในด้านของการเปิดใจในการน าเทคโนโลยี         
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน น ามาจากโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง
หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ จึงเห็นว่าการเปิดใจยอมรับจะท าให้ชุมชนได้รับความเจริญก้าวหน้า และประเด็นสุดท้าย
ในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าและวิธีการเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ  มีดังนี้คือผู้น า              
มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี แข็งแรง มีความสุขวิธีการ ต้องศึกษาชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนว่ามีวิถีชิวิตอย่างไรมีสิ่ง
ใดที่ท าให้เกิดความสุข มีสิ่งใดที่ท าให้เกิดปัญหามีความจริงใจ เสียสละ และมีบุคลิกภาพที่ดี  ต้องมีความรู้พอสมควรมี
ลักษณะการเป็นผู้น า และตั้งใจท างานให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีจิตใจที่ดี ต่อบุคคลในชุมชน ของตนเอง และสังคม  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น แนะน าสิ่งที่ดีงามต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและท างานด้วยความซื่อสัตย์ 

ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างประเภทผู้น ากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมีสิ่งจูงใจในการท ากิจกรรมเพื่อ
ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ชุมชนน่าอยู่  การได้เป็นจิตอาสา  แบ่งปันสิ่งท่ีดีให้กับผู้อืน่  
และส านึกรักบ้านเกิดส าหรับการวางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชน คือ ท าความดี พูดจริงท าจริง เสียสละ มีการท า
แผนงานที่จะท า ร่วมแสดงความคิดเห็น เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส น าตัวเองเข้ามาเป็นจิตอาสา เป็นตัวแทนของหมู่บ้านและให้ความรู้กับเยาวชนในหมู่บ้าน ส าหรับความเห็น
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ต่อปัญหาในพื้นท่ีในสังคมสมัยนี้ ได้แก่ปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร  ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์  การขาดความ
สามัคคี  ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ อยากให้ทุกองค์กรกระท าอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของคุณสมบัติของการเป็นผู้น า
ต้องเป็นบุคคลที่ เสียสละ ดูแลชุมชนของตนเอง มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน            
เป็นจิตอาสาเสียสละ และเป็นตัวแทนชาวบ้านได้ ใจกว้าง เปิดรับปัญหา และแก้ไขได้ ส าหรับสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ  คือการช่วยเหลือกันและกัน  การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้ด้วยใจบริสุทธ์ิ  สติของตัวเอง ความขยัน 
อดทน  ความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่แน่วแน่ ความอดทนอดกลั้น   ส าหรับในส่วนของการเปิดใจในการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานนั้นต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ท่ี มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชน
สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้น
การผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี   และประเด็น
สุดท้ายในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าและวิธีการเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ คือ ผู้น า
ต้องมีความจริงใจ เสียสละ และมีบุคลิกท่ีดี  ต้องมีความรู้พอสมควรมีลักษณะการเป็นผู้น า และตั้งใจท างานให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชน  มีจิตใจที่ดี ต่อบุคคลในชุมชน ของตนเอง และสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แนะน าสิ่งที่ดีงาม  ต้องเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมและท างานด้วยความซื่อสัตย์ 

ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างประเภทผู้น ากลุ่มผู้สูงอายุมีสิ่งจูงใจในการท ากิจกรรมเพื่อชุมชนในยุคไทย
แลนด์ 4.0 คือ  ได้รับการอบรมมาตั้งแต่อายุยังน้อย เข้าวัดท าบุญ จนถึงปัจจุบันท่ีเกษียณอายุ และมีโอกาสได้ลงชุมชนอยู่
ตลอด ท าด้วยจิตอาสาให้กับชุมชน  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างเลือกให้เป็นผู้น า  อยากเห็นสังคมน่าอยู่ร่มเย็น
เป็นสุข ต้องการที่จะให้ชุมชนมีการร่วมกิจกรรมกัน  ส าหรับการวางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชน นั้นต้องส ารวจ  
วิเคราะห์  ปฏิบัติ ประเมินผล ติดตาม  การเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมในการรับผิดชอบการวางแผนว่าจะท า
อะไร เมื่อไร ท่ีไหน อย่างไร และเมื่อมีปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไร ในส่วนของความเห็นต่อปัญหาในพื้นที่ในสังคมสมัยนี้
พบว่า  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแต่บางครั้งต้องใช้เวลา   บางครั้งประชาชน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลส่วนใหญ่ขาดการดูแล  อยากให้คนในชุมชน สามัคคี ปรองดองและต้องการให้พื้นท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด และ
ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ส าหรับในประเด็นคุณสมบัติของการเป็นผู้น า นั้นจิตใจพร้อมเสียสละ มีความรู้
ความสามารถ หาเหตุจูงใจให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในชุมชน รับผิดชอบในชุมชน  ให้ความเสมอภาค 

การรับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ยอมรับฟังและเป็นคนเปิดใจกว้าง อุทิศชีวิตเพื่อชุมชน และสังคม โดยไม่
หวังผลประโยชน์จากชุมชนส าหรับสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จ  คือปฏิบัติงานในแต่ครั้งด้วยความตั้งใจ          
ให้ความส าคัญกับทุกคน ตรงเวลา และศึกษาพื้นที่ของทุกชุมชน ให้ความส าคัญกับผู้น าของชุมชน   สามัคคีในชุมชน     
และความรักใคร่กลมเกลียวและการเสียสละ ทุ่มเทท างานเพื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เป็นคนดี  ท าด้วยความจริงใจ   
และโปร่งใสและซื่อสัตย์ ส าหรับประเด็นของการเปิดใจในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ด้วยการฝึก
เรียนรู้  อาจยากบ้าง ให้ลูกหลานสอน เช่น การใช้ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค  และประเด็นสุดท้ายข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้น าและวิธีการเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ คือ ผู้น าไม่หูเบา ไม่ล าเอียง ไม่วางโต ไม่ซ่อนงาน 
ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้องของตนเอง มีความเสมอภาคและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  น่าเช่ือถือ เสียสละ โอบอ้อมอารี จิตใจดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่แบ่งแยกพวกพ้อง  
บริหารงานในชุมชนอย่างเป็นกลางยุติธรรมหลังจากให้ความรู้กับผู้น าชุมชนเกี่ยวกับ ไทยแลนด์ 4.0 พบว่า กระบวนการ 
ที่ตนเองมีอิทธิพล   จูงใจ  สนับสนุน ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน หรือด าเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม หรือ ชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี 1 การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์ประกอบท่ี 2 การใส่
ใจและมีความหวังดีกับผู้อื่น องค์ประกอบท่ี 3 การมีศีลธรรมในการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างเสริมจิตส านึก
ที่ดีองค์ประกอบท่ี 5 การเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้ของผู้น าชุมชนด้านการพัฒนาความรู้ของตนเองนั้นเกิดจากการที่ผู้น าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนตามค าแนะน าของชาวบ้านในชุมชนมี การเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง ในระดับมาก มีความสนใจในการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในระดับมาก และมีทักษะที่หลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในระดับมาก เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมสมัยใหม่ ของผู้น าชุมชนเกิดจากการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อหาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนร่วมกับผู้อื่นในที่ประชุม ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาเพื่อด าเนินกิจกรรม            
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  ในระดับมาก  และการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในท่ีประชุมเวทีประชาคม 
ในระดับมาก ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ ์ มี  3  กลุ่ม  ได้แก่  1)ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมือง   ท่า
ช้าง ประเภทประธานชุมชน หรือผู้แทน  2)อาสาสมัครสาธารณสุข 3)แกนน าผู้สูงอายุ 

ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างประเภทประธานชุมชน หรือผู้แทนมีสิ่งจูงใจในการท ากิจกรรมเพื่อชุมชนใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือมีใจอยากช่วยเหลือสังคมท าแผนงานดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี  การได้ช่วยเหลือผู้อื่นและท าประโยชน์ต่อสังคม อยากให้คนในชุมชนมีความสุขแท้จริง อยากให้ชุมชนเป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งและอยากเห็นชุมชนมีความเจริญ และสมบูรณ์แบบมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับชุมชน ส าหรับการวางแผน
เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนมีกระบวนการดังต่อไปนี้การเข้าสู่ชุมชนจะท าตนเป็นเนื้อเดียวกับชุมชน เพื่อให้เกิดความ
เช่ือถือ และใช้เพลงเป็นตัวน าและให้เกิดความสุข สนุกสนาน  ได้รับการคัดเลือกมาจากชุมชน  การร่วมมือ การสัมมนา 
การลงชุมชนและต้องมีการประชาคม เพื่อน าเสนอในกิจกรรม ของชุมชนในการวางแผนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในงานของ
ชุมชน ในส่วนของความเห็นต่อปัญหาในพ้ืนท่ีในสังคมสมัยนี้ คือปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแต่บางครั้งต้องใช้เวลา บางครั้ง
ประชาชน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ขาดการดูแล อยากให้คนในชุมชน สามัคคี ปรองดอง
ต้องการให้พื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด และต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ส าหรับคุณสมบัติของการเป็นผู้น า
ต้องเป็นผู้อ่อนน้อม ใช้ค าพูดด้วยถ้อยค าไพเราะ และมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ สดช่ืน แจ่มใส แต่งกายให้เหมาะกับ กาลเทศะ 
เป็นผู้เสียสละให้ชุมชน ต้องมีความรู้พอสมควรมีลักษณะการเป็นผู้น า ส าหรับประเด็นส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
คือ ปฏิบัติงานในแต่ครั้งด้วยความตั้งใจ ให้ความส าคัญกับทุกคน ตรงเวลา และศึกษาพื้นที่ของทุกชุมชน ให้ความส าคัญ
กับผู้น าของชุมชนความมีสามัคคีในชุมชน และความรักใคร่กลมเกลียวและการเสียสละ  การทุ่มเทท างานเพื่อผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล  เป็นคนดี  ท าด้วยความจริงใจและโปร่งใสและซื่อสัตย์ ในด้านของการเปิดใจในการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน น ามาจากโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง
พัฒนาประเทศให้เจริญ จึงเห็นว่าการเปิดใจยอมรับจะท าให้ชุมชนได้รับความเจริญก้าวหน้า และประเด็นสุดท้ายในส่วน
ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าและวิธีการเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ  มีดังนี้คือผู้น า              
มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี แข็งแรง มีความสุขวิธีการ ต้องศึกษาชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนว่ามีวิถีชิวิตอย่างไรมีสิ่ง
ใดที่ท าให้เกิดความสุข มีสิ่งใดที่ท าให้เกิดปัญหามีความจริงใจ เสียสละ และมีบุคลิกภาพที่ดี  ต้องมีความรู้พอสมควร       
มีลักษณะการเป็นผู้น า และตั้งใจท างานให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีจิตใจที่ดี ต่อบุคคลในชุมชน ของตนเอง และสังคม  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น แนะน าสิ่งที่ดีงามต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและท างานด้วยความซื่อสัตย์ 

ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างประเภทผู้น ากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมีสิ่งจูงใจในการท ากิจกรรมเพื่อ
ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ชุมชนน่าอยู่  การได้เป็นจิตอาสา  แบ่งปันสิ่งท่ีดีให้กับผู้อืน่  
และส านึกรักบ้านเกิดส าหรับการวางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชน คือ ท าความดี พูดจริงท าจริง เสียสละ มีการท า
แผนงานที่จะท า ร่วมแสดงความคิดเห็น เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ร่วมกิจกรรมที่ เป็นสาธารณะ ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส น าตัวเองเข้ามาเป็นจิตอาสา เป็นตัวแทนของหมู่บ้านและให้ความรู้กับเยาวชนในหมู่บ้าน ส าหรับความเห็น
ต่อปัญหาในพื้นที่ในสังคมสมัยนี้ ได้แก่ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์  การขาดความ
สามัคคี  ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ อยากให้ทุกองค์กรท าให้ อย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของคุณสมบัติของการเป็นผู้น า
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ต้องเป็นบุคคลที่เสียสละ ดูแลชุมชนของตนเอง มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เป็นจิต
อาสา เสียสละ และเป็นตัวแทนชาวบ้านได้ ใจกว้าง เปิดรับปัญหา และแก้ไขได้ ส าหรับสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ  คือการช่วยเหลือกันและกัน  การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  การให้ด้วยใจบริสุทธ์ิ  สติของตัวเอง ความขยัน 
อดทน  ความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่แน่วแน่ ความอดทนอดกลั้น   ส าหรับในส่วนของการเปิดใจในการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานนั้นต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ท่ี มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชน
สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้น
การผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี   และประเด็น
สุดท้ายในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าและวิธีการเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ คือ ผู้น า
ต้องมีความจริงใจ เสียสละ และมีบุคลิกที่ดี  ต้องมีความรู้พอสมควรมีลักษณะการเป็นผู้น า และตั้งใจท างานให้ผู้สูงอายุ  
ในชุมชน  มีจิตใจท่ีดี ต่อบุคคลในชุมชน ของตนเอง และสังคมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แนะน าสิ่งท่ีดีงาม  ต้องเป็นผู้ที่
มีคุณธรรมและท างานด้วยความซื่อสัตย์สอดคล้องกับ งานวิจัยของนิศากร  หวลจิตร์(2557, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น าและผู้ตาม”ผลการวิจัย 
พบว่า 1)ผู้น าชุมชน ในเทศบาลเมืองท่าช้าง ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีความหลากหลายทางด้านอายุ ส่วนระดับการศึกษา 
โดยส่วนมากต่ ากว่าระดับปริญญาตรี แต่ผู้น าชุมชน ในเทศบาลเมืองท่าช้างมีความสามารถในการช่วยด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมด้วยมีทัศนคติในการท างานเพื่อชุมชน และร่วมด าเนินงาน อย่างเต็มศักยภาพ2)ผู้น าชุมชน มีทัศนคติด้านบวกต่อ
การท างานเพื่อชุมชน อีกทั้งเป็นผู้น าทางความคิด อาชีพ และด้านศีลธรรม3) ผู้น าชุมชนสามารถประยุกต์งานราชการกับ
เป้าหมายเพื่อชาวบ้าน โดยเสนอแผนงานและกิจกรรมเข้าสู่หน่วยราชการได้และสามารถประสานทรัพยากรภายในและ
ภายนอกชุมชน4)การน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น าและ ผู้ตามได้เชิญผู้น าในกลุ่มผู้สูง
วัยมาให้ความรู้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาวะผู้น าและ ผู้ตาม ทั้งนี้จะได้ด าเนินการจัดสัมมนาการเพิ่มศักยภาพ
ภาวะผู้น าและผู้ตามให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในแต่และภาคการศึกษาต่อไป 
ผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างประเภทผู้น ากลุ่มผู้สูงอายุมีสิ่งจูงใจในการท ากิจกรรมเพื่อชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ  
ได้รับการอบรมมาตั้งแต่อายุยังน้อย เข้าวัดท าบุญ จนถึงปัจจุบันที่เกษียณอายุ และมีโอกาสได้ลงชุมชนอยู่ตลอด ท าด้วย
จิตอาสาให้กับชุมชน  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างเลือกให้เป็นผู้น า  อยากเห็นสังคมน่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ต้องการ
ที่จะให้ชุมชนมีการร่วมกิจกรรมกัน  ส าหรับการวางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชน นั้นต้องส ารวจ  วิเคราะห์  ปฏิบัติ 
ประเมินผล ติดตาม  การเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมในการรับผิดชอบการวางแผนว่าจะท าอะไร เมื่อไร ที่ไหน 
อย่างไร และเมื่อมีปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไร ในส่วนของความเห็นต่อปัญหาในพื้นที่ในสังคมสมัยนี้พบว่า  ปัญหาทุก
อย่างมีทางแก้ไขแต่บางครั้งต้องใช้เวลา  บางครั้งประชาชน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ขาด
การดูแล  อยากให้คนในชุมชน สามัคคี ปรองดองและต้องการให้พื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพตดิ และต้องการให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม  ส าหรับในประเด็นคุณสมบัติของการเป็นผู้น า นั้นจิตใจพร้อมเสียสละ มีความรู้ความสามารถ หาเหตุจูง
ใจให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในชุมชน รับผิดชอบในชุมชน  ให้ความเสมอภาคการรับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ยอมรับฟังและ
เป็นคนเปิดใจกว้าง อุทิศชีวิตเพื่อชุมชน และสังคม โดยไม่หวังผลประโยชน์จากชุมชนส าหรับสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ คือปฏิบัติงานในแต่ครั้งด้วยความตั้งใจ ให้ความส าคัญกับทุกคน ตรงเวลา และศึกษาพื้นที่ของทุกชุมชน ให้
ความส าคัญกับผู้น าของชุมชน  สามัคคีในชุมชน และความรักใคร่กลมเกลียวและการเสียสละ ทุ่มเทท างานเพื่อผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล เป็นคนดี  ท าด้วยความจริงใจและโปร่งใสและซื่อสัตย์ ส าหรับประเด็นของการเปิดใจในการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ด้วยการฝึกเรียนรู้  อาจยากบ้าง ให้ลูกหลานสอน เช่น การใช้ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค  และ
ประเด็นสุดท้ายข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าและวิธีการเข้าสู่การเป็นผู้น าชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ คือ ผู้น าไม่หู
เบา ไม่ล าเอียง ไม่วางโต ไม่ซ่อนงาน ต้องเป็นคนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้องของตนเอง มี
ความเสมอภาคและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  น่าเช่ือถือ เสียสละ โอบอ้อมอารี จิตใจดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ซื่อตรง
ต่อหน้าที่ ไม่แบ่งแยกพวกพ้อง บริหารงานในชุมชนอย่างเป็นกลางยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการท างานและยึดมั่นผูกพันของพนักงาน(รัตติกรณ์, 2553) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง  แรงจูงใจภายใน  จิตวิญญาณในการท างาน  และภาวะผู้น าของ
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ผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่ พนักงานในองค์การธุรกิจเอกชนด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศไทย  3  องค์การ         
รวมจ านวน  458 คน  ผลการวิจัยพบว่า  การเห็นคุณค่าในตนเอง  แรงจูงใจภายใน  จิตวิญญาณในการท างาน  และ
ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการท างาน  ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาส่งผลทางตรง
และมีอิทธิพลสูงสุดต่อความพึงพอใจในการท างาน (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลบรรทัดฐาน = 0.52) อย่างไรก็ตาม  อิทธิพล
โดยรวมสูงสุดมาจากจิตวิญญาณในการท างานท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  นอกจากนั้นแรงจูงใจ
ภายใน  จิตวิญญาณในการท างาน  และความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน  
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ  0.37 และ 0.54 ตามล าดับ ความสัมพันธ์ในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการท างานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานได้ร้อยละ 74 และร้อยละ 62 
ตามล าดับ จากผลของการวิจัยดังกล่าวยืนยันความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจภายใน จิตวิญญาณในการ
ท างานของพนักงานและภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  ดังนั้นองค์การควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานและมีความยึดมั่นของพนักงานสูงขึ้น 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการด าเนินงานวิจัยในระยะที่ 2 ได้ข้อมูลจากการอบรม การท าแบบประเมินความพึงพอใจ หลังการอบรม  
และจากการท าแบบวัดความเป็นผู้น าสมัยใหม่ 5 องค์ประกอบ การอบรมผู้น าชุมชน  โดยให้ผู้น าชุมชนเข้าร่วมอบรมของ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะผู้วิจัยได้เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดอบรม 

หลังจากให้ความรู้กับผู้น าชุมชนเกี่ยวกับ ไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยได้น าแบบวัดภาวะผู้น า 5 องค์ประกอบ  ให้ผู้น า
ชุมชนทั้ง 66 คน ได้ท าซึ่งแบบวัดภาวะผู้น า 5 องค์ประกอบ  มีจ านวน  30 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)   5 ระดับ  ตั้งแต่  ไม่เคยเลย (0 คะแนน) ไปจนถึงบ่อยมาก (4 คะแนน)  โดยผู้ท าแบบวัดประเมินเกี่ยวกับ
พฤติกรรม หรือกระบวนการที่ตนเองมีอิทธิพล   จูงใจ  สนับสนุน ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน หรือด าเนิน
กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม หรือ ชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์ประกอบที่ 2 การใส่ใจและมีความหวังดีกับผู้อื่น องค์ประกอบที่ 3 การมีศีลธรรมในการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 4 การสร้างเสริมจิตส านึกที่ดีองค์ประกอบที่ 5 การเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ภาวะผู้น า  5 
องค์ประกอบของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างในภาพรวม มีประเด็นการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักชุมชน      
การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการท างาน การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยยึดหลักจรรยาบรรณ     
การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความซื่อสัตย์  การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความเอื้อเฟื้อ การส่งเสริมให้
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชุมชน การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี  การส่งเสริมให้มีการใช้
สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้น าชุมชน  มีการด าเนินงานในระดับ บ่อยมาก ส าหรับประเด็น มีความห่วงใย
ในความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชามีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย รองลงมาเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
พัฒนาตนเอง  มีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย  และการส่งเสริมจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน มีการด าเนินงานใน
ระดับค่อนข้างบ่อย ภาวะผู้น า  5 องค์ประกอบของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างประเภทประธานชุมชน หรือผู้แทน 
มีประเด็นการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักชุมชน  การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการท างาน มีความห่วงใย
ในความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชา การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยยึดหลักจรรยาบรรณ  การส่งเสริมจิตอาสาให้
เกิดขึ้นในชุมชน การส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชุมชน  การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยี การส่งเสริมให้มีการใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้น าชุมชนมีการด าเนินงานในระดับบ่อยมาก 
ส าหรับประเด็นการด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความซื่อสัตย์ มีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย รองลงมาเป็น
การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความเอื้อเฟื้อ มีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย  และมีความปรารถนาดี    
กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย  ภาวะผู้น า  5 องค์ประกอบของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมือง     
ท่าช้างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข มีประเด็นการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักชุมชน  การรักษาน้ าใจผู้ใต้บังคับบัญชา      
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มีความปรารถนาดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความห่วงใยในความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชา  การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชน
ด้วยความซื่อสัตย์  การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความเอื้อเฟื้อ  การส่งเสริมจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน        การ
ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชุมชน  การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี            การ
ส่งเสริมให้มีการใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้น าชุมชน  มีการด าเนินงานในระดับบ่อยมาก  

ส าหรับประเด็นส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการท างานมีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย 
รองลงมาเป็นประเด็น การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดมีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย และการ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองมีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย  

ภาวะผู้น า  5 องค์ประกอบของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้างกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุ มีประเด็นการส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารักชุมชน  การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการท างาน  การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชน
ด้วยยึดหลักจรรยาบรรณ  การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความซื่อสัตย์  การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วย
ความเอื้อเฟื้อ การส่งเสริมจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดมีการด าเนินงาน   
ในระดับบ่อยมาก  ส าหรับประเด็นการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีมีการด าเนินงานในระดับ
ค่อนข้างบ่อย รองลงมาเป็นประเด็นการรักษาน้ าใจผู้ใต้บังคับบัญชามีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อยและ          
การส่งเสริมให้มีการใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้น าชุมชนมีการด าเนินงานในระดับค่อนข้างบ่อย   
ประเด็นของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง ในประเด็น
การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักชุมชนรักชุมชน อยู่ในระดับบ่อยมาก ส าหรับภาพรวมทั้งองค์ประกอบที่ 1 ในทั้ง  3 
ประเด็นอันได้แก่การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักชุมชน การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง และการส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการท างาน  อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย  

องค์ประกอบท่ี 2 การใส่ใจและมีความหวังดีกับผู้อื่นของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง ในประเด็นการรักษา
น้ าใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีความปรารถนาดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความห่วงใยในความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับ
คอ่นข้างบ่อย             

 องค์ประกอบท่ี 3 การมีศีลธรรมในการด าเนินงานของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง ในประเด็น          การ
ด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยยึดหลักจรรยาบรรณ   การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความซื่อสัตย์             
การด าเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความเอื้อเฟื้อ อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย  

องค์ประกอบที่ 4 การสร้างเสริมจิตส านึกที่ดีของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง ในประเด็นการส่งเสริม    
จิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน อยู่ในระดับบ่อยมาก ส าหรับภาพรวมทั้งองค์ประกอบที่ 4  ในทั้ง  3 ประเด็นอันได้แก่          
การส่งเสริมจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน  การส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดในชุมชน  และการส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ชุมชนปลอดยาเสพติด  อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย  

องค์ประกอบที่ 5 การเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผู้น าชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง ในประเด็น
ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชุมชน  การส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี  และการ
ส่งเสริมให้มีการใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้น าชุมชน  อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย  

ในภาพรวม ทั้งในส่วนของการใช้เครื่องมือ และการระดมสมองในกิจกรรม พบว่า ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนใน
เทศบาลเมืองท่าช้าง เกิดขึ้นจากบทบาทและศักยภาพด้านอุดมการณ์นั้น สมาชิกมีความต้องการ มีความสนใจร่วมกัน     
มีคณะท างานมีตัวแทนของกลุ่มที่เข้มเข็ง ด าเนินงานอยู่ในกฎระเบียบร่วมกัน จึงช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ในส่วน
ของหลักสูตรในการอบรมผู้น าชุมชนยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหลักสูตรต้องเน้นเรื่องการสื่อสารกัน มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกัน เช่น จดหมาย Facebook  Line โทรศัพท์  เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น
ผู้น าในยุคสมัยใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเข้าใจโลกสมัยใหม่ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคของสมัย ภายใต้การน้อมน า
การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการเข้าใจการสื่อสาร ทั้งแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ ส าหรับ
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่การติดต่อตามความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในโครงสร้างองค์กร  ส่วนการสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การพูดคุยส่วนตัว และการรวมกลุ่มสนทนากัน  ซึ่งผู้น าชุมชนส่วนใหญ่จะได้ใช้การสื่อสารแบบ
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ไม่เป็นทางการ ควรมีการใช้ค าพูดที่สุภาพ  เข้าอกเข้าใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชน
ร่วมกัน และก่อให้เกิดความเจริญในชุมชนต่อไป 
สรุปผลและอภิปรายผลจากการประชุมระดมสมอง 

ส าหรับผลจากการประชุมระดมสมองกับกลุ่มผู้น าชุมชนของเทศบาลเมืองท่าช้าง พบว่า ผู้น าชุมชนกล้าคิดกล้า
ท าและมีความรับผิดชอบมีวิสัยทัศน์ท่ีจะต้องปรับตัวเองให้ทันกับสังคมในยุคการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชน รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ตัวผู้น าประสบความส าเร็จ คือ ความจริงใจความมีสามัคคี รับ
ฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืนแล้วน ามาช่วยกันแก้ไข ส่วนการท างานร่วมกันกับชุมชนให้เกิดประสิทธิผล นั้น จะต้องส านึกรัก
บ้านเกิด ร่วมกันรับผิดชอบในชุมชนส ารวจ  วิเคราะห์  ปฏิบัติ ประเมินผล และติดตามอย่างสม่ าเสมอซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรางคณา วงศ์มหาชัย(2535, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง “บทบาท ของผู้น าในการพัฒนาองค์กรประชาชน 
: ศึกษากรณีเฉพาะ การพัฒนาองค์กรประชาชนระหว่างชุมชนของมูลนิธิพัฒนาอีสานพบว่า 1) บทบาทผู้น าในขั้นตอน
การก่อตัวของกลุ่ม บทบาทที่ชัดเจน ได้แก่ บทบาทผู้ให้การศึกษาในลักษณะของการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม 2) บทบาทผู้น าในข้ันการด าเนินการของกลุ่ม บทบาทที่ชัดเจน ได้แก่ บทบาท
ผู้บริหารเป็นผู้วางระเบียบแบบแผนด าเนินการ และจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะกับกิจกรรม 3) บทบาทผู้น าในขั้น
การเจริญเติบโตของกลุ่ม บทบาทในขั้นตอนนี้ไม่แตกต่างไปจากขั้นด าเนินการมากนัก ซึ่งบทบาทท่ีชัดเจน ได้แก่ บทบาท
ผู้บริหารที่ต้องปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ และการด าเนินการของกลุ่มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการพิจารณาเพิ่มทุน 
เพิ่มสมาชิก และเพิ่มกิจกรรม 

ส าหรับการน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้น าและผู้ตามได้เชิญผู้น าในกลุ่มผู้สูง
วัยมาให้ความรู้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาวะผู้น าและผู้ตาม ทั้งนี้จะได้ด าเนินการจัดสัมมนาการเพิ่มศักยภาพ
ภาวะผู้น าและผู้ตามให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในแต่และภาคการศึกษาต่อไปเพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ว่า  
ผู้น าในทศวรรษหน้าจะต้องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถที่จะท างานได้เอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้น าองค์การหรือ
หัวหน้าหน่วยงานอีกแล้ว ลักษณะของผู้น าในทศวรรษหน้าตามมุมมองของผู้น าชุมชนจากท่ีได้รับจากการถอดบทเรียนคือ 

1. ต้องเป็นผู้น าที่ไม่มากเกินไปในทางใดทางหนึ่ง คือ ไม่ใช่ผู้น าที่มุ่งแต่งานอย่างเดียวหรือมุ่งที่คนอย่างเดียว 
จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างความมากเกินไปและน้อยเกินไปในเรื่องของความรับผิดชอบงานและการควบคุมงาน การ
บริหารในยุคหน้าคือการก้าวสู่สถานการณ์ที่คาดคะเนไม่ได้ การบริหารไม่ได้อาศัยคนใดคนหนึ่งตัดสินใจ แต่ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องแก้ปัญหาเองและแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน โดยต้องใช้คนที่มีลักษณะหลากหลายเพราะทุกคนต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน 

2. เน้นการสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับผิดชอบในความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์การแต่ต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความสามารถรอบด้านก็เพื่อให้คนเหล่านั้นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการใช้ความรู้
ความสามารถท่ีมีต่อความส าเร็จขององค์การ เมื่อเกิดปัญหาในงานไม่ใช่รายงานไปยังผู้บริหารให้ตัดสินใจแต่ทุกคนมีภาระ
ร่วมกันในการใช้ความเป็นเลิศแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

3. ผู้น าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยให้ผู้ปฏิบัติงานแก้เอง การบริหารในยุคที่ผู้น าแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจะหมดไป 
กล่าวคือ เมื่อได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงานแทนที่จะให้ค าตอบหรือตัดสินใจเอง แต่จะส่งปัญหากลับคืนไปยังผู้ปฏิบัติ
พร้อมถามค าถามบางข้อที่กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคิด ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลบางอย่างที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานคิดเป็นท า
เป็นซึ่งเท่ากับเป็นการพัฒนาคนให้สามารถแก้ปัญหาได้ 

4. ผู้น าจะมอบหมายอ านาจอย่างมากจนพอที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ านาจนั้นให้งานส าเร็จในตัวแต่
ขณะเดียวกันก็ก าหนดวิธีควบคุมที่ได้ผล การให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนรับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารจ าเป็นต้องให้อ านาจอย่าง
เต็มที่ในการตัดสินใจ แต่ผู้น าก็มีระบบควบคุมที่ท าให้ตรวจสอบได้ว่างานก้าวหน้าไปอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานก็มีอิสระ
เต็มที่และผู้บริหารไม่ได้เข้าไปยุ่งกับการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ ผู้น าจะมีทั้งความยืดหยุ่นและเข้มงวดใน
การควบคุมงาน  
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 ดังนั้น  ผู้น าชุมชน หมายถึง  บุคคลที่ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการเลือกให้เป็นผู้น าหรือหัวหน้ากลุ่ม  หรือ
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทเหนือคนอื่น ส าหรับภาวะผู้น า  หมายถึง ความสามารถหรือกระบวนการที่บุคคลอื่น หรือ
กลุ่มคน สามารถจูงใจให้บุคคลอื่นเชื่อถือยอมรับ ท าให้เกิดความพยายามและความสามารถท่ีสูงขึ้นในการที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน  ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากท่ีสุดประการหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่ม และองค์การสามารถท างาน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ ในการเป็นผู้น าที่ดีบุคคลจ าเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าทีของผู้น า และคุณสมบัติของ
ผู้น าท่ีดี มีแนวคิดที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการมีความแตกต่างจากภาวะผู้น าในหลายประการทั้งในด้านการก าหนด
ทิศทาง การเข้าร่วมของพนักงาน และการสร้างความสัมพันธ์ และเนื่องจากในยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขัน ผู้น าจ าเป็นต้องรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังของสังคมและองค์การ  รวมทั้งบทบาทของผู้น าในอนาคตด้วย
มีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าจ านวนมาก  ดังนั้น คุณลักษณะของผู้น า  พฤติกรรมของผู้น า ภาวะผู้น าแนวใหม่ เป็น
ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณลักษณะของผู้น าท่ีดี ผู้น าท่ีประสบความส าเร็จ ที่ได้ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีภาวะ
ผู้น า  6 องค์ประกอบ  ประกอบไปด้วย 1) การส่งเสริมแรงบันดาลใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การใส่ใจและปรารถนาดีตอ่ผูอ้ืน่ 
3) การมีศีลธรรมในการประกอบการ 4) ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ 5) การเสริมสร้างจิตส านึกต่อสังคม  และ 6) 
การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 การวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างผู้น าชุมชน กับกลุ่มประชาชนท่ัวไป ในสังคมสมัยใหม่ที่มี
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยใช้การศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายในชุมชนประกอบด้วย 
ศักยภาพและบทบาทของผู้น าชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และคุณลักษณะของสมาชิก
ชุมชน  ส่วนปัจจัยภายนอกชุมชน ประกอบด้วย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และการได้รับการยอมรบั
จากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนอื่น 
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การพัฒนาภาพในความคิดของนักศึกษาครูเคมี  
โดยใช้แนวคิด 3 ระดับในการสอนเคมี เร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

Development of Pre-Service Chemistry Teachers’ Mental Visualization by 
Using Triplet Representation in Chemistry Instruction on Redox Reaction 

บุษรี เพ่งเล็งดี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพในความคิด ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาครู
เคมี โดยใช้แนวคิด 3 ระดับ เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาครูเคมี ช้ันปีที่  3 จากสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดภาพใน
ความคิด โดยให้ผู้เรียนวาดภาพและอธิบายความเข้าใจ เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ในระดับอนุภาค จ านวน 4 ประเด็นหลัก คือ 
1) การจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสี 2) การจัดเรียงอนุภาคของสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต 3) การจัดเรียงอนุภาค
ของโลหะสังกะสีในปฏิกิริยารีดอกซ์ และ 4) การจัดเรียงอนุภาคของสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตในปฏิกิริยารีดอกซ์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ โดยตรวจและให้คะแนนเป็น 1/0 ทั้งก่อนและหลังเรียน แล้วน า
ผลคะแนนมาเปรียบเทียบเป็นรายบุคคลทั้งก่อนและหลงัเรียน ผลการวิจัยโดยรวมพบว่า เมื่อเปรียบเทียบภาพในความคดิ
ทั้งก่อนและหลังเรียน มีนักศึกษาจ านวนร้อยละ 17.65  มีภาพในความคิดที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังเรียน นอกจากนี้ยังมี
นักศึกษาจ านวนถึงร้อยละ 45.60 ที่ก่อนเรียนมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อนและหลังเรียนมีภาพในความคิดที่ถูกต้อง 
และยังมีนักศึกษาจ านวนร้อยละ 36.75 ที่ยังคงมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อนทั้งก่อนและหลังเรียน  
ค าส าคัญ: ภาพในความคิด, นักศึกษาครูเคมี, แนวคิด 3 ระดับ, ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 

Abstract 
 This research aimed to investigate and compare pre-service chemistry teachers’ mental 

visualization on redox reaction before and after using triplet representation. Seventeen pre-service 
chemistry teachers, all in the third year of university studies in the Chiang Mai Province, participated.    
The students were presented with four questions in which they were asked to explain and draw an 
arrangement of particles in redox reaction. The four key features required responses to the following: 
1) the arrangement of zinc metal’s particles; 2) the arrangement of copper(II) sulfate solution’s particles; 
3) the arrangement of zinc metal’s particles in redox reaction; and 4) the arrangement of copper(II) 
sulfate solution’s particles in redox reaction. Mean and percentage were used to analyze the data. The 
four questions were checked by using a score of 1/0. After using triplet representation, the results 
showed that 17.65 % of pre-service chemistry teachers had correct mental visualization before and 
after using triplet representation; 45.60 % of the pre-service chemistry teachers had a better mental 
visualization; and 36.75% retained misconceptions.   
Keywords: mental visualization, pre-service chemistry teacher, triplet representation, redox reaction 
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บทน า 
 เคมีเป็นวิชาที่ได้รับการยอมรับจากผู้เรียนและนักการศึกษาว่ามีความยากต่อความเข้าใจ (Tasker & Dalton, 

2008; Lamichhane, Reck & Maltese, 2018) เนื้อหาสาระมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอม การค านวณสูตรและ
สมการเคมี รวมทั้งการท าปฏิบัติการทดลอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
ซึ่งเนื้อหาโดยส่วนมากมีความเป็นนามธรรม ผู้เรียนไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับอนุภาคได้ด้วย
ตาเปล่า (Abell & Bretz, 2018) มีความจ าเป็นอย่างมากที่ผู้เรียนต้องสร้างภาพในความคิด (Mental Visualization) 
หรือแบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) เพื่ออธิบายความเข้าใจในระดับอนุภาคด้วยตัวของผู้เรียนเอง ซึ่งภาพใน
ความคิด (Mental Visualization) หรือ แบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย
ด้วยกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนได้สรุปความหมายโดยรวมไว้ว่า เป็นแบบจ าลองหรือภาพท่ีผู้เรียนสรา้งในความคิด จากสิ่ง
ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีความเป็นนามธรรม และจับต้องไม่ได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน เป็นต้น 

ปฏิกิริยารีดอกซ์เป็นหัวข้อหนึ่งในเรื่องไฟฟ้าเคมี ซึ่งเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับการท าปฏิบัติการทดลอง การ
เปลี่ยนแปลงของสารในระดับอนุภาค รวมทั้งการเขียนสูตรและสมการเคมี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , 2563) งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่า มีผู้ เรียนจ านวนไม่น้อย ที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
(Misconceptions) ในเรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ (Shehu, 2015; Masykuri, Afifa & Ashadi, 2019) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนในระดับอนุภาค (Phenglengdi, 2015) 

จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว นักการศึกษา พยายามคิดค้น รูปแบบวิธีการสอนและสื่อการสอน     
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเข้าใจในระดับอนุภาคหรือพัฒนาภาพในความคิด (Mental Visualization) ให้ดียิ่งขึ้น 
ตัวอย่างสื่อการสอนในระดับอนุภาค เช่น Vischem animations เป็นสื่อการสอนรูปแบบหนึ่งที่บูรณาการและเช่ือมโยง
มโนทัศน์เคมีเข้ากับแนวคิด 3 ระดับ (Tasker, Bucat, Chia, & Sleet, 1996) โดยงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า 
Vischem animations สามารถพัฒนาภาพในความคิด หรือความเข้าใจของผู้เรียนในระดับอนุภาคได้เป็นอย่างดี 
(Dalton, 2003; บุษรี เพ่งเล็งดี, 2562) นอกจากน้ียังมีสื่อประเภทอ่ืน เช่น Synchronized Multiple Visualizations of 
Chemistry (SMV:Chem) (Russell & Kozma, 2007) และโปรแกรมอื่นที่น ามาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
เคมีอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาความเข้าใจในระดับอนุภาคหรือพัฒนาภาพในความคิดของผู้เรียน เช่น ChemSense, 
ChemDiscovery, Connected Chemistry, Molecular Workbench, eChem และ PhET (บุษรี เพ่งเล็งดีและชาตรี 
ฝ่ายค าตา , 2561) ส่วนแนวคิด 3 ระดับ (Triplet representations) เป็นรูปแบบวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่  
Johnstone ได้ริเริ่มใช้แนวคิดนี้ในปี 1982 (Johnstone, 1982) โดยมีขั้นตอนในการสอน 3 ส่วนท่ีส าคัญคือ คือ 1) ส่วน
ของการสังเกต หรือบางครั้ง เรียกว่าระดับมหภาค (Observable or Macro Level) เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถ
สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น สังเกตเห็นว่าน้ าเป็นของเหลวใส ไม่มีสี 2) ส่วนที่ตาไม่สามารถสังเกตเห็นได้ หรือเรียกว่า
ระดับอนุภาคหรือระดับจุลภาค (Micro Level or Molecular Level) เช่น อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล เป็นต้น ดังนั้น
ในการสอนส่วนที่เนื้อหามีความเป็นนามธรรม ผู้สอนควรที่จะต้องใช้สื่อช่วยในการอธิบาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจมโนทัศน์ที่มีความเป็นนามธรรม (Abstract) ให้มีความเป็นรูปธรรม (Concrete) มากขึ้น (Moore, et al., 2014; 
Njoku & Eze-Odurukwe, 2015) เช่น การใช้รูปภาพ ไดอะแกรม หรือสื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เป็นต้น  และในส่วน
สุดท้ายคือ 3) ส่วนของการเขียนสูตร สมการเคมีและการค านวณ หรือเรียกว่าระดับสัญลักษณ์ (Symbolic Level) เช่น 
สูตรเคมีของเกลือสามารถเขียนแทนด้วย NaCl เป็นต้น งานวิจัยท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่า การเรียนการสอนโดยใช้แนวคดิ 
3ระดับช่วยให้ผู้เรียน พัฒนาภาพในความคิดและพัฒนาความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งในระดับอนุภาค  (บุษรี เพ่งเล็งดี, 2562; 
Kelly & Hansen, 2017) นอกจากนี้งานวิจัยส่วนมากมีการเก็บข้อมูลและ ท าวิจัยกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยกับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษายังมีจ ากัด  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเก็บ
ข้อมูลกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาครูเคมี ของสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิด 3 ระดับ ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพในความคิดของนักศึกษาครูเคมี ก่อนและหลังเรียนเรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์โดยใช้
แนวคิด 3 ระดับ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาครูเคมีช้ันปีที่ 3 จ านวน 17 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Palys, 
2008) จากสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 1/2561 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบทดสอบวัดภาพในความคิด เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยลักษณะของข้อค าถามจะให้ผู้เรียนวาดภาพและ
อธิบายความเข้าใจในระดับอนุภาค จ านวน 4 ข้อประเด็นหลัก ดังนี้ ข้อที่ 1 เรื่องการจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสี    
ข้อที่ 2 เรื่องการจัดเรียงอนุภาคของสารละลายคอปเปอร์( II)ซัลเฟต ข้อที่3 เรื่องการจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสี     
ในปฏิกิริยารีดอกซ์ และข้อที่ 4 เรื่องการจัดเรียงอนุภาคของสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตในปฏิกิริยารีดอกซ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. น าแบบทดสอบวัดภาพในความคิดเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ จ านวน 4 ข้อ ซึ่งออกโดยผู้วิจัย ท่ีมีประสบการณ์
ด้านการสอนเคมีมากกว่า10 ปีและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการท าวิจัยเรื่องภาพในความคิด รวมทั้งศึกษาเอกสารการวัด
และการทดสอบความเข้าใจโดยใช้การวาดภาพ (Ainsworth, Prain & Tytler, 2011) และการเขียนอธิบาย ในระดับ
อนุภาค (Tasker & Dalton, 2008) ไปทดสอบก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์โดยใช้แนวคิด 3 ระดับ จ านวน 3 คาบเรียน 
 3. น าแบบทดสอบวัดภาพในความคิดเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับก่อนเรียน  
ไปทดสอบหลังจากการเรียนการสอน  
การวิเคราะห์ข้อมูล   

วิเคราะห์ภาพในความคิด เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยแบ่ง
ประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็นส าคัญ (Key Features) คือ 1.การจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสี                 
2.การจัดเรียงอนุภาคของสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต 3.การจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสีในปฏิกิริยารีดอกซ์      
และ 4. การจัดเรียงอนุภาคสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตในปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยตรวจและให้คะแนนแต่ละประเด็น
ส าคัญเป็น 1/0 โดยตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน โดยผู้วิจัยตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อและ
รายบุคคลแล้วน าผลคะแนนถูก/ผิด มาเปรียบเทียบท้ังก่อนและหลังเรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพใน
ความคิด ทั้งก่อนและหลังหลังเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เรียนที่มีภาพในความคิดที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังเรียน 
(✓✓)    2) กลุ่มผู้เรียนที่ก่อนเรียนมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อนแต่หลังเรียนมีภาพในความคิดที่ถูกต้อง (✓)      
3) กลุ่มผู้เรียนที่ก่อนเรียนมีภาพในความคิดที่ถูกต้องและหลังเรียนมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อน (✓)  4) กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีภาพในความคิดทีค่ลาดเคลื่อนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน () โดยผลแต่ละกลุ่มได้จากการนับจ านวนผู้เรียน 
และใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาและเปรียบเทยีบภาพในความคิด เรื่องปฏิกริิยารีดอกซ์ ของนักศึกษาครู
เคมี ก่อนและหลังเรยีน โดยใช้แนวคิด3ระดับ ผลการวิจัยน าเสนอตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบภาพในความคิดก่อนและหลังเรียน โดยน าเสนอจ านวนผูเ้รียนที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพใน
ความคิดก่อนและหลังเรียนเป็นค่าร้อยละและคา่เฉลีย่ จาก 4 ประเดน็ส าคัญ 
 

ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ 
ภาพในความคิด (Key features) 

จ านวนผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพใน
ความคิดก่อนและหลังเรียน เป็นร้อยละ 

รวม 
ร้อยละ 

 ✓✓ ✓ ✓  
1.การจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะส ี
(อนุภาคเรียงชิดตดิกันอย่างเป็นระเบียบ
และมีอิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอม) 

0 58.83 0 41.17 100 

2.การจัดเรียงอนุภาคของสารละลาย 
คอปเปอร์(II)ซัลเฟต 
(Cu2+ และSO4

2-แยกออกจากกัน และมี
โมเลกุลของน้ าล้อมรอบไอออนบวกและ
ไอออนลบ) 

0 52.95 0 47.05 100 

3.การจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสีใน
ปฏิกิริยารีดอกซ ์
(Zn เสียอิเล็กตรอนกลายเป็นZn2+) 

41.18 35.30 0 23.52 100 

4.การจัดเรียงอนุภาคของสารละลาย 
คอปเปอร์(II)ซัลเฟตในปฏิกิริยารีดอกซ์ 
(Cu2+ รับอิเล็กตรอนกลายเป็นCu) 

29.40 35.30 0 35.30 100 

รวม เฉลี่ยร้อยละ 17.65 45.60 0 36.75 100 
 

*หมายเหต ุ
 ✓✓ หมายถึง ผู้เรียนที่มีภาพในความคิดถูกทั้งก่อนและหลังเรียน (เข้าใจมากอ่นแล้ว) 
 ✓  หมายถึง ผู้เรียนที่มีภาพในความคิดก่อนเรียนคลาดเคลื่อนแต่หลังเรียนถูกต้อง (พัฒนาความเข้าใจ) 
 ✓  หมายถึง ผู้เรียนที่มีภาพในความคิดก่อนเรียนถูกและหลังเรียนคลาดเคลื่อน 
           (มีความคลาดเคลื่อนหลังเรียน) 
   หมายถึง ผู้เรียนที่มภีาพในความคิดคลาดเคลื่อนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  

        (คลาดเคลื่อนก่อนและหลังเรียน) 
  

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวม จ านวนนักศึกษาร้อยละ 17.65 ที่มีภาพในความคิดที่ถูกต้องทั้ง
ก่อนและหลังเรียน และมีนักศึกษาร้อยละ 45.60 ที่มีการพัฒนาภาพในความคิดที่ดีขึ้นโดยตอบค าถามก่อนเรียนผิดและ
หลังเรียนถูก นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 36.75 ที่ยังคงมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อน ทั้งก่อนและหลังเรียน 
โดยผู้วิจัยจะน าเสนอในแต่ละประเด็นส าคัญทั้ง 4 ข้อดังต่อไปนี้  ประเด็นส าคัญที่ 1 เรื่องการจัดเรียงอนุภาคของโลหะ
สังกะสี มีนักศึกษาจ านวนร้อยละ 58.83 ที่มีการพัฒนาภาพในความคิดหลังเรียนดีขึ้น และมีนักศึกษาถึงร้อยละ 41.17    
ที่ยังคงมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อนทั้งก่อนและหลังเรียน ส่วนประเด็นส าคัญที่ 2 เรื่องการจัดเรียงอนุภาคของ
สารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต มีนักศึกษาร้อยละ 52.95 ที่มีการพัฒนาภาพในความคิดหลังเรียนดีขึ้น และมีนักศึกษา
ร้อยละ 47.05 ที่ยังคงมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อนทั้งก่อนและหลังเรียน และในประเด็นส าคัญที่ 3 เรื่องการจัดเรียง
อนุภาคของโลหะสังกะสีในปฏิกิริยารีดอกซ์ มีนักศึกษาจ านวนมากถึงร้อยละ 41.18 ที่มีภาพในความคิดที่ถูกต้องทั้งก่อน
และหลังเรียน และมีนักศึกษาร้อยละ 35.30 ที่มีการพัฒนาภาพในความคิดหลังเรียนดีขึ้น และนักศึกษาร้อยละ 23.52    
ที่ยังคงมีภาพในความคิดคลาดเคลื่อนทั้งก่อนและหลังเรียน  ส่วนในประเด็นส าคัญที่ 4 เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของ
สารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตในปฏิกิริยารีดอกซ์ มีนักศึกษาจ านวนร้อยละ 29.40 ที่มีภาพในความคิดที่ถูกต้องทั้งก่อน
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และหลังเรียน และมีนักศึกษาร้อยละ 35.30 ที่มีการพัฒนาภาพในความคิดหลังเรียนดีขึ้น และนักศึกษาร้อยละ 35.30 ที่
ยังคงมีภาพในความคิดที่คลาดเคลื่อนทั้งก่อนและหลังเรียน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพในความคิด เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ ของนักศึกษาครู
เคมี ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แนวคิด3ระดับ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า หลังจากใช้แนวคิด 3 ระดับในการเรียนการสอน 
ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาพในความคิดได้ดีกว่าก่อนเรียน โดยการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียนจากการเปรียบเทียบ
ภาพในความคิดทั้งก่อนและหลังเรียน ได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มแรก คือกลุ่มที่มีพัฒนาการด้านภาพในความคิดที่ดีขึ้นจาก
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.60 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ภาพในความคิดทั้งก่อนและหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.75 และกลุ่มสุดท้ายมีจ านวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ผู้เรียน มีภาพ
ในความคิด ที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.65 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบภาพในความคิด เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ ของนักศึกษาครูเคมี ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้แนวคิด3ระดับ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนโดยส่วนมากสามารถพัฒนาภาพในความคิดได้ดีขึ้น หลังจากเรียนด้วย
แนวคิด 3 ระดับ ซึ่งสามารถอภิปรายผลในภาพรวมได้ดังนี้ คือ หลังจากการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิด 3 ระดับ   
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นสอนย่อย คือ 2.1) ขั้นสอนในระดับการสังเกต 
(Macro or Observable Level) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ลงมือท าการทดลอง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโลหะสังกะสี 
สังเกตสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต และสังเกตโลหะและสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตในปฏิกิริยารีดอกซ์ (ภาพท่ี 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ปฏิกิริยารีดอกซร์ะหว่างโลหะสังกะสีในสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต 
 

โดยผู้เรียนจะถูกกระตุ้นด้วยการใช้ค าถาม เพื่อให้เกิดทักษะการคิด เช่น เพราะเหตุใดสีของสารละลายจึงเปลี่ยนจากสีฟ้า
เป็นไม่มีสี การกร่อนของโลหะสังกะสีเกิดจากสาเหตุใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสารในระดับอนุภาค โดยการวาดภาพการจัดเรียงอนุภาคทั้ง 4 ประเด็นส าคัญดังนี้ 1.โลหะสังกะสี 2.
สารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต  3.โลหะสังกะสีในปฏิกิริยารีดอกซ์และ 4. สารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตในปฏิกิริยารี
ดอกซ์ ซึ่งการวาดภาพในระดับอนุภาคเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนในระดับที่สายตามองไม่เห็น ก่อนการดูสื่อ  
(ภาพท่ี 2) 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

368 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพวาดและการอธิบายในระดับอนุภาคสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตก่อนการดูสื่อ 
 

2.2) ขั้นสอนในระดับอนุภาค (Micro or Molecular Level) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสารในระดับอนภุาค 
จากการใช้สื่อ โดยผู้สอนจะต้องอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับอนุภาคให้ผู้เรียนฟังอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
การเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น สี ขนาดและการเคลื่อนที่ของอนุภาค เป็นต้น ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ใช้สื่อ  
Computer animations ที่เรียกว่า VisChem animations (Tasker & Dalton, 2006) (ภาพท่ี 3)  
 

                                                

 
                               ภาพที่ 3 การจัดเรียงอนุภาคของสารในปฏิกิริยารีดอกซ ์
 
โดยผู้เรียนจะได้วาดภาพและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับอนุภาคอีกครั้งหลังจากดูสื่อ (ภาพท่ี 4) 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพวาดและการอธิบายในระดับอนุภาคของคอปเปอร์(II)ซัลเฟตหลังการดสูื่อ 
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2.3) ขั้นสอนในระดับระดับสญัลักษณ์ (Symbolic Level) เป็นระดบัท่ีสอนเกี่ยวกับการเขียนสตูรและสมการเคมี  
(ภาพท่ี 5) 
 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างการเขียนสูตรและสมการเคมีจากปฏิกิริยารีดอกซ ์

 
โดยผู้เรยีนจะได้เช่ือมโยงแนวคิดท้ัง 3 ระดับเข้าด้วยกันตามแผนภาพของ Johnstone (ภาพท่ี 6) เริ่มจากข้อมูลทีไ่ด้จาก
การทดลอง การสังเกต และการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาค และเช่ือมโยงเข้าสู่การเขียนสูตรและสมการเคมี  
 

 
                                         ภาพที่ 6 การเช่ือมโยงของแนวคิด 3 ระดับ  
 
และขั้นที่ 3) ขั้นสรุป ผู้เรียนและผู้สอน สรุปและอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้แนวคดิเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง ปฏิกิริยา      รี
ดอกซ์  ซึ่งรวมทั้งการจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสีและ สารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตก่อนการเกิดปฏิกิริยา และการ
จัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสีและสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตขณะเกิดปฏิกิริยา 

ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด3ระดับ พบว่านักศึกษาครูเคมี มีการพัฒนาภาพในความคิด 
เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ดขีึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tasker & Dalton (2008) ; Kelly & Hansen (2017) ทีพ่บว่า 
หลังจากใช้แนวคิด3ระดับในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีการพัฒนาภาพในความคิด และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระดับ
อนุภาค เช่น การจัดเรียงอนุภาคของโลหะและสารละลายในปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 ถึงแม้ว่าผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิด 3 ระดับ ในเรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ จะช่วยพัฒนาภาพใน
ความคิด และความเข้าใจในระดับอนุภาคของนักศึกษาครูเคมไีดด้ีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีนักศึกษาครูเคมีบางสว่น 
ที่ยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ เช่น การจัดเรียงอนุภาคของโลหะสังกะสี และการจัดเรียงอนุภาคของสารละลาย
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phenglengdi (2015) 
ที่พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อันเนื่องมาจากสื่อท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น ความเร็วและความไม่
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ชัดเจนของสื่อที่ใช้ เป็นต้น นอกจากนี้  Bucat (2004) พบว่าผู้เรียนบางส่วนยังคงมีความสับสนและมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ในเรื่องการเช่ือมโยงแนวคิดทั้ง 3 ระดับเข้าด้วยกัน 

ข้อสังเกตที่ได้จากการใช้แนวคิด 3 ระดับในการจัดการเรียนการสอนคือ ผู้เรียนตั้งใจเรียน และให้ความสนใจ
เรียนเป็นอย่างดี สังเกตได้จากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม การถาม -ตอบและอภิปรายในช้ันเรียน โดยผู้เรียนได้ลงมือท า
ปฏิบัติการทดลอง และได้เรียนรู้การเปลีย่นแปลงของสารในระดบัอนุภาคจากสือ่แอนิเมชัน ซึ่งสื่อดังกล่าวสามารถช่วยเรา้
ความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้วาดภาพและอธิบายการจัดเรียงอนุภาคทั้งก่อนและหลังดูสื่อ 
ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ของออซูเบล (Ausubel, 1968) 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบการสอนโดยใช้แนวคิด 3 ระดับให้ถ่องแท้ก่อนสอน 
2. ผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถของผู้เรียน 
3. ผู้เรยีนควรได้รับการฝึกในเรื่องของการวาดภาพและอธิบายในระดับอนุภาค  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ประยุกต์ใช้แนวคิด 3 ระดับในหัวข้ออื่นในวิชาเคมี  
2. ประยุกต์ใช้แนวคิด 3 ระดับในวิชาอื่น เช่น วิชาชีววิทยาหรือวิชาฟิสิกส์  
3. เลือกใช้สื่อท่ีหลากหลาย เพื่อใช้อธิบายในระดับอนภุาค 
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บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร 

The Role of School Administrator in The 21st Century According to the 
Opinion of School Administratiors and Teachers under Secondary  

Educational Service Area Office 41, Kamphaeng Phet Province. 
หม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่1, ประจบ ขวัญมั่น2 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 2) เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ท่ีมีประสบการณ์การท างาน และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 345 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยเริ่มจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิด
ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ
ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บทบาทที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร รองลงมา คือ บทบาทในการทบทวนนโยบาย และ
บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน ตามล าดับ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมทุกบทบาทมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 0 – 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 3) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านบทบาทในฐานะ
ผู้น าทางวิชาการ และบทบาทในการทบทวนนโยบาย มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21, บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
 This study aimed to 1) to study the roles of the school administrators in 21st century and 2) to 
compare the roles of the school administrators in 21st century in the view of the school administrators 
and teachers who were classified according to their experiences and school size. The sample was 345 
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school administrators and teachers working at secondary schools under Secondary Education Service 
Area 41 chosen by the method of Stratified Random Sampling. Questionnaire was used as a data 
collection instrument. Data analysis was carried out by percentage, standard deviation, one-way ANOVA 
with F-test and Scheffé. 
 The research found that 
 1. The role in 21st century of the school administrators was in high level. The teacher 
enhancement was in the highest level following by the policy review and the curriculum and teaching 
management. 
 2. The school administrators and teachers who have had 11years experiences or more have 
the opinion on overall roles of school administrators more than 0-10 worked-experience ones. 
 3. The diversified viewed on the role of the school administrators, expressed by the school 
administrators and teachers of different schools, obtained by statistical analysis, indicated an overall 
difference in the levels with significance of 0.5. The results showed that in the small-size-school, the 
administrators took part much more than the average and large schools.    
Keywords : School in 21st century, Role of school administrators in 21st century 
 
บทน า 
  สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นองค์การที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ซึ่งในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาต้อง
เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแสดงหาความรู้มีการ
ปรับเปลี่ยน ไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น 
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาเน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น สถานศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) (ศิริวรรณ ฉัตรมณี
รุ่งเรือง และวรางคนา ทองนพคุณ, 2557) การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 นั้น 
ยังไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งส าคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยคือ ศาสตร์การสอน 
(pedagogy) ที่ต้องสะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน สะท้อนถึงโลกที่พวกเขาจะต้องเดินทางเข้าไปในอนาคต ดังนั้น
รูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความจ าเป็นต้องมุ่งให้ผู้เรียนสร้างสรรคค์วามรู ้(create knowledge ) จากกระบวนการไดร้บั
ความรู้ (knowledge acquisition) และการลงลึกในความรู้ (knowledge deepening) เป็นการสร้างสรรค์ความรู้จาก
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท า (Learning by doing) จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือปัญหาในโลกทีเ่ป็นจริง 
ซึ่งเช่ือว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) จากทักษะขั้นต่ าไปสู่ทักษะขั้น
สูงกว่าตามล าดับขั้นการเรียนรู้ (สมหมาย อ่ าดอนกลอย, 2556) ดังนั้น สถานศึกษาในฐานะที่เป็นองค์การประเภทหนึ่ง 
จึงจ าเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านพันธกิจ เทคโนโลยี โครงสร้าง และบุคลากร (ผู้บริหารและครู) เพื่อให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้องท าหน้าที่เป็นหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้เง่ือนไขที่จ าเป็นของการปฏิรูป หลักความยืดหยุ่น ความหลากหลาย ความมี
พลวัต การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และ
การมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557)   
  บุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือได้ว่า
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ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การบริหาร  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสม  มีความรู้เชิงทฤษฎี    
มีทักษะ มีคุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา  เพื่อน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ สามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขัน และมีความทันสมัยต่อโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีบทบาทที่ส าคัญในศตวรรษ
ที่ 21 อาทิเช่น บทบาทในฐานะผู้น า บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยของผู้เรียน บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาท
ในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน  บทบาทในการก าหนดตาราง บทบาทในการจ้างผู้สอนใหม่ บทบาทใน
การ ปกครองและชุมชนสัมพันธ์ และบทบาทในการมอบหมายงาน  โดยบทบาทดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแบบแผนพฤติกรรม
ที่แสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและเป็นไปเพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่  (สุวิมล มธุรส, 2562) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้ว่า ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเฉพาะ
การจัดท าและใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้และ
เข้าใจในหลักการ น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอด และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) มียุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการ
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นเช่นเดียวกัน แต่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร ที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมาย ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการ
แสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ียังคงไม่เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เท่าที่ควร 
  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้
เป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารในการก าหนดแนวทางและส่งเสริมบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร ต่อไป 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร 
  2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีประสบการณ์การท างาน และ
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 35 คน และครูผู้สอน จ านวน 1,651 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยเริ่มจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยเปิดตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) จากนั้นค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ
ประชากร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 32 คน และครูผู้สอน จ านวน 313 คน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาของ
นักวิชาการและนักวิจัย จ านวน 16 เรื่อง จากนั้นน ามาสังเคราะห์และเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร ได้บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 6 ประการ ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จังหวัดก าแพงเพชร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จ านวนทั้งสิ้น 48 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน 
คือ 1) ด้านบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ จ านวน 8 ข้อ 2) ด้านบทบาทในการทบทวนนโยบาย จ านวน 8 ข้อ 3) ด้าน
บทบาทในการบริหารหลักสูตรและการสอน จ านวน 8 ข้อ 4) ด้านบทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 8 ข้อ 5) ด้านบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร จ านวน 8 ข้อ และ 6) ด้านบทบาทในการ
ประสานสัมพันธ์กับชุมชน จ านวน 8 ข้อ แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 1.00 และมีความเชื่อมั่นจากการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ 0.98 
 

ตัวแปรตาม 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร  

  1) บทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ   

  2) บทบาทในการทบทวนนโยบาย  

  3) บทบาทในการการบริหารหลกัสูตรและการสอน  

  4) บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม 
      การเรียนรู้   

  5) บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร  

ตัวแปรอิสระ 

1. ประสบการณ์การท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และคร ู

   - ตั้งแต่ 0-5 ปี 

   - ตั้งแต่ 6-10 ปี 
   - ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 

2. ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

   - ขนาดเล็ก (มีนักเรียนตั้งแต่ 1- 499 คน) 

   - ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 32 คน และครูผู้สอน จ านวน 313 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร บางส่วนผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และบางส่วน
จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์รวมทั้งสิ้น 345 ฉบับ ได้รับคืนมา 289 ฉบับ น ามาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และให้ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์เพิ่มเติมอีกจ านวน 56 ฉบับ จึงครบจ านวน คิดเป็นร้อยละ 100 
ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 2 ข้อ 
 1. วิเคราะห์ระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และ
รวมทุกด้าน จากนั้นแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2556) คือ คาคะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง สภาพการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด  คา
คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  คาคะแนนเฉลี่ย 2.51–
3.50 หมายถึง   สภาพการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  คาคะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง 
สภาพการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย และค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีประสบการณ์การ
ท างาน และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบ
ความแตกต่างจึงท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
ผลการวิจัย 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 91.05 และผู้บริหาร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.95 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 6–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.31 มี
ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.20 และมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 0–5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19.49 ขนาดของโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.63 โรงเรียนขนาดใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 28.43 และโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 16.93  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ข้อ คือ 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.20, S.D.=0.61) บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากร อยู่ในระดับมาก (X=4.24, S.D.=0.60) รองลงมา คือ บทบาทในการทบทวนนโยบาย อยู่ในระดับมาก (X=4.21, 
S.D.=0.58 บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน อยู่ในระดับมาก (X=4.21, S.D.=0.61) บทบาทในการ
ประสานสัมพันธ์กับชุมชน อยู่ในระดับมาก (X=4.19, S.D.=0.61) บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (X=4.17, S.D.=0.63) และบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก (X=4.15, 
S.D.=0.61) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ระดับความคิดเห็น (n=345) 

X S.D. ระดับ 

1) บทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ 4.15 0.61 มาก 

2) บทบาทในการทบทวนนโยบาย 4.21 0.58 มาก 
3) บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน 4.21 0.61 มาก 
4) บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 4.17 0.63 มาก 
5) บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร 4.24 0.60 มาก 
6) บทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน 4.19 0.61 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.20 0.61 มาก 

 
2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาท

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมทุกบทบาทมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่ 0 – 10 ป ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน 

รายด้าน 
ประสบการณ์การท างาน (n=345) 

ต้ังแต่ 0 – 5 ปี ต้ังแต่ 6 – 10 ปี ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

1. บทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ 3.32 0.59 ปานกลาง 4.20 0.34 มาก 4.67 0.34 มากที่สุด 

2. บทบาทในการทบทวนนโยบาย 3.48 0.57 ปานกลาง 4.25 0.37 มาก 4.70 0.38 มากที่สุด 

3. บทบาทในการบริหารหลักสูตร 
    และการสอน 

 
3.44 

 
0.60 

 
ปานกลาง 

 
4.23 

 
0.37 

 
มาก 

 
4.76 

 
0.38 

 
มากที่สุด 

4. บทบาทในการสร้างบรรยากาศ   
    และวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

 
3.37 

 
0.63 

 
ปานกลาง 

 
4.21 

 
0.41 

 
มาก 

 
4.68 

 
0.40 

 
มากที่สุด 

5. บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนา 
    ครูและบุคลากร  

3.46 
 

0.57 
 

ปานกลาง 
 

4.28 
 

0.37 
 

มาก 
 

4.74 
 

0.38 
 

มากที่สุด 
6. บทบาทในการประสานสัมพันธ์ 
    กับชุมชน  

3.38 
 

0.64 
 

ปานกลาง 
 

4.26 
 

0.35 
 

มาก 
 

4.67 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 3.41 0.60 ปานกลาง 4.24 0.37 มาก 4.70 0.38 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.12 0.45 มาก  
 

  และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยบทบาททั้ง 6 ด้าน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) บทบาททั้ง 6 ด้าน พบคู่ที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงยอมรับสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) เป็นรายด้าน 
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 6 ด้าน จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน  
 

รายด้าน ประสบการณ์การท างาน ค่าเฉลี่ย 
ประสบการณ์การท างาน 

0 – 5 ปี 6 – 10 ปี 11 ปีข้ึนไป 

1. บทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ X 3.32 4.20 4.67 

 ต้ังแต่ 0 – 5 ปี 3.32 - -0.88** -1.35** 
 ต้ังแต่ 6 – 10 ปี 4.20 0.88** - -0.47** 
 ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 4.67 1.35* 0.47** - 
2. บทบาทในการทบทวนนโยบาย X 3.48 4.25 4.70 

 ต้ังแต่ 0 – 5 ปี 3.48 - -0.76** -1.21** 
 ต้ังแต่ 6 – 10 ปี 4.25 0.76** - -0.45* 
 ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 4.70 1.21** 0.45** - 
3. บทบาทในการบริหารหลักสูตรและการสอน X 3.43 4.23 4.76 

 ต้ังแต่ 0 – 5 ปี 3.43 - -0.79** -1.32** 
 ต้ังแต่ 6 – 10 ปี 4.23 0.79** - -0.53* 
 ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 4.76 1.32** 0.53** - 
4. บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ X 3.37 4.21 4.68 

 ต้ังแต่ 0 – 5 ปี 3.37 - -0.85** -1.32** 
 ต้ังแต่ 6 – 10 ปี 4.21 0.85** - -0.47** 
 ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 4.68 1.32** 0.47** - 
5. บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนา ครูและบุคลากร X 3.46 4.28 4.74 

 ต้ังแต่ 0 – 5 ปี 3.46 - -0.82** -1.28** 
 ต้ังแต่ 6 – 10 ปี 4.28 0.82** - -0.46** 
 ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 4.74 1.28** 0.46** - 
6. บทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน X 3.38 4.26 4.67 

 ต้ังแต่ 0 – 5 ปี 3.38 - -0.88* -1.30** 
 ต้ังแต่ 6 – 10 ปี 4.26 0.88** - -0.41** 
 ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 4.67 1.30** 0.41** - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหาร    
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร 
ในด้านบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ และบทบาทในการทบทวนนโยบาย มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง
ที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 

รายด้าน 
ขนาดโรงเรียน (n=345) 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

1. บทบาทในฐานะผู้น า 
   ทางวิชาการ 4.29 0.48 มาก 4.05 0.67 มาก 4.28 0.51 มาก 

2. บทบาทในการทบทวน 
    นโยบาย 4.34 0.53 มาก 4.12 0.65 มาก 4.32 0.45 มาก 

3. บทบาทในการบริหารหลักสูตร 
   และการสอน 4.37 0.49 มาก 4.14 0.69 มาก 4.27 0.50 มาก 

4. บทบาทในการสร้าง 
    บรรยากาศและวัฒนธรรม 
    การเรียนรู้ 

4.22 0.57 มาก 4.11 0.70 มาก 4.27 0.53 มาก 

5. บทบาทในการส่งเสริมการ 
    พัฒนาครูและบุคลากร 4.34 0.56 มาก 4.18 0.67 มาก 4.30 0.46 มาก 

6. บทบาทในการประสาน 
    สัมพันธ์กับชุมชน 4.34 0.58 มาก 4.10 0.68 มาก 4.29 0.45 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.46 มาก 4.12 0.61 มาก 4.29 0.44 มาก 

โดยภาพรวม 4.24 0.50 มาก       

 
 และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในด้านบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ     
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 และและบทบาทในการทบทวนนโยบาย มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffé) บทบาททั้ง 2 ด้าน พบคู่ที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงยอมรับสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ด้านบทบาทใน
ฐานะผู้น าทางวิชาการ และด้านบทบาทในการทบทวนนโยบาย จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 
 

รายด้าน ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ขนาดสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1. บทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ X 4.29 4.05 4.28 

 ขนาดเล็ก 4.29 - 0.25* 0.01 
 ขนาดกลาง 4.05 -0.25* - -0.24* 
 ขนาดใหญ่ 4.28 -0.01 0.24* - 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ด้านบทบาท
ในฐานะผู้น าทางวิชาการ และด้านบทบาทในการทบทวนนโยบาย จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 

รายด้าน ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ขนาดสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

2. บทบาทในการทบทวนนโยบาย X 4.34 4.12 4.29 

 ขนาดเล็ก 4.34 - 0.22* 0.02 
 ขนาดกลาง 4.12 -0.22* - -0.20* 
 ขนาดใหญ่ 4.29 -0.02 0.20* - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นวา่
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ด้านบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากร สูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแก่
ผู้เรียนไดอย่างเหมาะสม ช่วยเสริมสร้างให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อ การอบรม ศึกษาดู
งาน เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชญานันท์ แดนมะโฮง (2557: 132) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู โดยผู้บริหาร
มีบทบาทมุ่งเน้นวิธีการส่งเสริมการพัฒนาครูในด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน ามาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน และสอดคล้องกับ
โมเดลเพื่อการพัฒนาครูส าหรับศตวรรษที2่1 (V3SK Model) ของ NIE (The National Institute of Education, 2009) 
ที่เน้นการสร้างค่านิยมใหม่ ทักษะและความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทใน
ด้านบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ ต่ าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ตัวผู้บริหารล้วนมีความส าคัญและมีผลโดยตรงต่อการ
บริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การท างานของผู้บริหารย่อมสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ความ
เป็นนักบริหารระดับมืออาชีพ  ผู้บริหารต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถทางการบริหาร โดยเฉพาะความเป็นผู้น าทาง
วิชาการในการบริหารการศึกษาค่อนข้างสูงมากกว่าที่เคยเป็นอยู่เดิมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา และ Lashway (2002) ได้กล่าวถึงบทบาทผู้น าทางวิชาการตามข้อก าหนดของสมาคมครูใหญ่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่า บทบาทผู้น าทางวิชาการ ประกอบด้วยบทบาท 6 ประการ คือ 1) การให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ใหญ่ส าคัญที่สุด 2) การคาดหวังสูงในการด าเนินงาน 3) การพัฒนาเนื้อหา
และการสอนให้ได้มาตรฐาน 4) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5) การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลาย และ 6) การให้ชุมชนได้มีส่วนในการสนับสนุนกิจการของโรงเรียน และสอดคล้องกับ ดวงกมล เปีย
ทอง (2554: 164) ได้ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ความส าเร็จของผู้บริหาร บทบาทผู้น าของ
ผู้บริหาร ทักษะการบริหารของผู้น า ความสามารถในการบริหารของผู้น า การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารหลักสูตร
และการสอน การพัฒนาครู การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ การสร้างสัมพันธภาพของผู้น า และการพัฒนา
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นักเรียนโดยทั้ง 10 องค์ประกอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม
ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานในระดับมาก 
และผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษามากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 0-11 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ประสบการณ์การท างานนั้น เป็นผลท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะการท างาน มองเห็นปัญหา
ต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาได้ อีกทั้งให้ความส าคัญในการพัฒนาครู
และบุคลากร ส่งเสริมบทบาทของครูในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นหลัก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
องค์ประกอบภาวะผู้น าของ Griffiths, D. E. (1956). ว่าผู้บริหารต้องมีลักษณะผู้น าเป็นที่ยอมรับนับถือ และสร้างความ
ยอมรับนับถือให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ โดยเฉพาะประสบการณ์การท างานเป็นตัวบ่งช้ีความสามารถในการบริหาร
จัดการและเกิดการยอมรับนับถือ ซึ่งประเมินได้จากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาในภารกิจหน้าที่ที่จะได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ และสอดคล้องกับ ไสว สายยศ (2553: ค) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอน และครูวิชาการที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน ด้านบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอน และครูวิชาการที่มีประสบการณ์ 10-20 ปี และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ และบทบาทในการทบทวน
นโยบาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น า
ทางวิชาการมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ        
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนคุณภาพโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของความขาดแคลนในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของครูในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ลิขิต เศรษฐบุตร (2551 : ค) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูรับทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของสถานศึกษา
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  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 
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เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือนักเรียนเพื่อเป็นตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สุธรรม สุบรรณาจ (2556 : ค, 171-172) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน า
นโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย 4 
ปัจจัย และเรียงล าดับความส าคัญของน้ าหนักองค์ประกอบ คือ ปัจจัยด้านการรับรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีสว่นร่วม และปัจจัยด้านความพร้อมและการใช้ทรัพยากร ความส าเรจ็
การปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการอยู่ ในระดับมาก สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบายที่ชัดเจน จึงสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการท างานของโรงเรียนได้ชัดเจน
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการกระจายอ านาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาตามแนวทางนโยบายต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป็นตัวแปรมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ ผู้ บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรก าหนดนโยบายและจุดเน้นในการส่งเสริมการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพด้านบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการมากยิ่งขึ้น และดูแลสถานศึกษาให้ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึง ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าในการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  
  1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรก าหนดจุดเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านบทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ และคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ให้มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าในการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เสริมสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อให้ การจัดการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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จันทบุรี และตราด 
Teaching Management in the 21st century, 
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University Affecting the Creation of Economic Value of the Community 

Heritage Tourism Rayong, Chanthaburi and Trat 
อภิวรรณ  ศิรินันทนา, บวรสรรค ์ เจี่ยด ารง, ภรูิพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา 

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด และเพื่อศึกษาระดับการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้าน
การท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาการจัดการการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน และนักศึกษาที่เป็นหัวหน้าและ
รองหัวหน้า หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 2 คน และผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จ านวน 3 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และ
ตราด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21                    
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการเรียนการสอนของครูควรเน้นถึง
สภาพความเป็นอยู่และท้องถิ่นของนักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวเอง และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่นตัวเองได้อย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอน,  ศตวรรษที่ 21, การสร้างมูลค่า, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชน 
 

Abstract 
 This research aims to study the degree of opinions on teaching and learning management in 
the 21st century. Graduate level Faculty of Communication Arts, Rambhaibarni Rajabhat University, 
which affects the building of the community tourism in Rayong and Trat and for education. Level of 
utilization of teaching and learning management at Level 21, Graduate Level, Faculty of Political 
Science, Rambhaibarni Rajabhat University That affect the creation of value Cultural tourism, Rayong, 
Chanthaburi and Trat communities. The sample group used in this research is the Faculty of 
Communication Arts students. Rambhaibarni Rajabhat University, Academic Year 2020, 15 students. The 
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tool used for data collection was a multiple choice questionnaire. And 5 statistical scales used in data 
analysis: percentage, mean, standard deviation.  
 The research results were found that. 1) Opinions on teaching and learning management in the 
21st century at the graduate level. Faculty of Communication Arts Rambhaibarni Rajabhat University 
That affect the creation of value Cultural tourism, Rayong, Chanthaburi and Trat communities. Overall, 
the average was at a high level. Making use of the teaching and learning management in the 21st 
century at the graduate level, Faculty of Communication Arts. Rambhaibarni Rajabhat University that 
affect the creation of value In terms of cultural tourism, the Rayong, Chanthaburi and Trat communities 
overall were at a high level Teachers' teaching should emphasize the living conditions and localities of 
the students. So that students can apply their knowledge to develop in their own hometown And able 
to use the knowledge gained to develop and create value In terms of cultural tourism, the local 
community itself can truly 
Keywords: Teaching management, 21st century, creation of value, community  tourism 
 
บทน า 

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมา      
ภิบาลนั้น ท าให้ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการยกระดับการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2574 เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ ในการ
ผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม มีสมรรถนะสูง และมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีส านักปลัดทบวงมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดภารกิจหรืองานของอุดมศึกษา
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 และตอบโจทย์ทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่เช่ือมโยง
กับตลาดแรงงาน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคนที่มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้นต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะ
แห่งอนาคตใหม่ที่ครูผู้สอนจะต้องสามารถสร้างนวัตกรรมบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเปลี่ยนจากการสอนไปสู่การเป็นผู้ช้ีแนะ (Coaching) ซึ่งเป็นบทบาทของครูผู้สอนยุคใหม่ที่จะช่วยพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอันเป็นวิชาชีพของตนเองให้ก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้น  
(ทินกร บัวชู. 2561: 28) 
 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ท าให้ทักษะที่จ าเป็นเปลี่ยนไปจากยุค
ศตวรรษที่ 20 สาเหตุเนื่องจากเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ขยายขีดความสามารถจนสามารถท างานแทนที่คนได้ ท าให้
สัดส่วนแรงงานลดลง แต่สัดส่วนแรงงานระดับชาติบางส่วนที่ต้องการเพิ่มขึ้นในงานที่เน้นการคิดอย่างผู้เช่ียวชาญ และ
ต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนดังนั้น คนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน หรือถ้าเป็นครูก็ต้อง
เป็นครูที่เช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นห้องเรียนที่มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจน และน าไปใช้ในชีวิตจริงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ ท าให้แนวโน้มการจัดการ
เรียนการสอนต้องมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างและลึกในหลาย ๆ เรื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเครื่องมือใน
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การสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ครูจึงควรสอนกระบวนการในการแสวงหาความรู้  และน ามาสร้างองค์ความรู้ให้
บรรลุผลลัพธ์ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการศึกษาค้นคว้า พิสูจน์ และทดลองด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องสร้างผลงานของตนเองออกมาอย่างมีคุณภาพ การสอนในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งหวังเห็นภาพของ
ผู้เรียนทีมุง่มั่นในการท างานของตนเอง จากการเขียนบันทึกออนไลน์การค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ต การเรียนผ่านโลกเสมือน
จริง การน าเสนอผลงานของตนเองผ่านสื่อดิจิทัล หรือก าลังประเมินทักษะการท างานร่วมกัน (Sutthirat, 2016) 

นอกจากนี้แนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังประกอบไปด้วยทักษะที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะชีวิต
และอาชีพ 2) ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3) ทักษะการร่วมมือ ท างานเป็นทีม และ 4) ทักษะการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาที่สามารถสื่อสารได้ในระดับสากลในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับกระบวนทัศน์จากเดิมที่ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) เป็นกระบวนทัศน์
ใหม่ของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) และเน้นการบูรณาการ (Integration) ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียน และ
สถานการณ์ มีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่างผสมผสานกัน เพื่อเป็นสิ่งเร้าและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน  
เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ให้คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Kanchanawasri, 2013) 

ปัจจุบันนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษา
สอบแข่งขันเข้าเรียนจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับ สาขาอ่ืนในมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการที่
จะท าให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงเห็นควรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยการปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตร รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ตลาดแรงงาน และประเทศชาติ ในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการปรับหลักสูตรแยกออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีพันธกิจ คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ     
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออก 2) ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ/หรือ ผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพ 3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถตอบสนอง  ความต้องการของชุมชนและสังคม 4) ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิ
บาล พันธกิจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะนิเทศศาสตร์ มีความต้องการที่จะมุ่งพัฒนาบัณฑิตในภาคตะวันออก ให้มีความรู้
ความสามารถที่เกิดจากการเรียนไปพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นหรือความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับคณะนิเทศศาสตร์ มีกลยุทธ์ในปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและอาเซียน และเน้นสหกิจศึกษา พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของภาษาเพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและอาเซียน พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานภาคตะวันออก และอาเซียน พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นผู้เรียน และภาษาต่างประเทศ เป็นส าคัญ สร้างนักศึกษาให้มีความโดดเด่นด้านกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน พัฒนาการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษา
ศึกษาอื่น ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียน ส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษาในปริญญาเอก และต าแหน่งวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพรรณี. 2563)                

จากกลยุทธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคณะนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นคณะผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักตามแนวทางพันธกิจและกลยุทธ์ของคณะ เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นในภาคตะวันออก กล่าวคือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร 
มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองที่ได้จากการเรียนการสอนในรายวิชาไปพัฒนา
ท้องถิ่นของตน ตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีการวางแผนในการใช้สื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของตน การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นนักออกแบบการสื่อสารที่ครบวงจร เช่น  
สอนการสร้างเว็บไซต์ สร้างเพจ ของชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารและเพื่อเป็นการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น 
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การจัดการเรียน   การสอนในการสร้างตราสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าท้องถิ่นในจังหวัดของตน เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
และเพื่อเป็นการสร้างตราสัญลักษณข์องสินค้านั้นให้มีคุณค่ายิง่ขึ้น  ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในการเป็น             นัก
ประชาสัมพันธ์และนักโฆษณา หรือเป็นมัคคุเทศก์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวของท้องถิ่นในจังหวัดตน
ให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดในภาคตะวันออกนั้นๆ หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอนในการ
สร้างสื่อโฆษณา เป็นต้น ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนนั่นก็คือในสถานท่ี
จริงหรือในจังหวัดที่นักศึกษาอยู่ โดยมีครูคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา ส่วนตัวนักศึกษาก็จะเป็นผู้ท ากิจกรรมนั้นๆ เอง 
ตามค าแนะน าของครูผู้สอน และหลังจากนั้นก็จะต้องมีการประเมินจากคนในชุมชนของจังหวัดนั้นๆ ด้วย ว่าสิ่งท่ีนักศึกษา
ได้ท ากิจกรรม การท าสื่อ การท าเพจ หรือการสร้างสินค้า สร้างแบรน สร้างโลโก้ การประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา
ต่างๆ เหล่านั้น แล้วคนในพื้นที่น้ันได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด   

จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถพัฒนาสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้อย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างมูลค่าด้านสถานที่ท่องเที่ยว มูลค่าสินค้าท้องถิ่น มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชน ท้ังนี้อาจเป็นมูลค่าในรูปของตัวเงินการสร้างรายได้ มูลค่าทางจิตใจ แก่คนในท้องถิ่น คนในชุมชน 
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ  ล้วนแล้วได้รับจากการสรา้งมูลคา่จากนักศึกษาดว้ยกันทั้งสิ้นไมว่่าจะได้มากหรือน้อยก็ตาม เหตุผล
เหล่านี้เองแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน
อย่างแท้จริง ประกอบคณะผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีการสอนมาหลายปี ทั้งสอนศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ หลายรุ่น ซึ่งค้นพบว่า ทั้งนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ 
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดจันบุรี ระยอง และตราด มากที่สุ ด ส่วนที่เหลือก็จะเป็นคนในภาพตะวันออก
จังหวัดอื่นเล็กๆ น้อยๆ ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ในการศึกษาในครั้งนี้  ประกอบ
กับคนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ไว้วางใจให้ลูกหลานมาศึกษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงได้เลือกจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน
ไปพัฒนาสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของพื้นที่ตนเอง เพื่อให้คนใน
ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าทางจิตใจแก่พ่อแม่ พี่น้อง ผู้ปกครอง ที่ส่งบุตรหลาน
มาเรียนแล้วสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และน า
ผลการวิจัยในครั้งน้ีไปปรับใช้เป็นประโยชน์และแนวทางเกี่ยวกับสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนในจังหวัด
ระยอง จันทบุรีและตราด ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง 
จันทบุรี และตราด 

2. เพื่อศึกษาระดับการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา               
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชน
ระยอง จันทบุรี และตราด 
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วิธีด าเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะใช้การวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้

ศึกษาจะได้ก าหนดการแนวทางลายระเอียด และวิธีการในการท าวิจัย 2 รูปแบบ คือ วิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ 
    1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
       1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการการสื่อสาร                
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน 
               1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21                        
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด มีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                  
ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert’s)  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด มีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert’s)  
                1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีดังนี ้
              1.3.1 น าข้อมูลแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบค าถาม แล้วน ามาลงรหัสข้อมูล              
และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบตาราง 
            1.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว
น าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550 : 55) 
  4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  2.50 - 3.49   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.49   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 

 1.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550 : 55) 
  4.50 - 5.00   หมายถึง   มีการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
  3.50 - 4.49   หมายถึง   มีการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
  2.50 - 3.49   หมายถึง   มีการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49   หมายถึง   มีการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย 

 1.00 - 1.49   หมายถึง   มีการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    1.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ นักศึกษาที่เป็นหัวหน้าและรองหัวหน้า หลักสูตร
นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต จ านวน 2 คน  ผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ านวน 3 คน  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาด้วยวิธีการเจาะจง (purposive selective sampling) เพราะกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้พร้อมที่เป็น
ตัวแทน ในการให้สัมภาษณ์ข้อมูล 
              2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
และ เกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด                                                                                                                                                                                                                                     
               2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจะใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ทั้งในขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูล และภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แต่ละราย 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน าเสนอผลการวิจัยด้วยตารางประกอบกับ
ค าอธิบาย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ท่ีส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด ปรากฏผลดังตาราง 1  
 
ตารางที ่1 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวม 
และรายด้าน 
 

ความคดิเห็นต่อการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 
21 

n = 15  
ระดับ 

 
อันดับ   S.D. 

1. ทักษะชีวิตและอาชีพ 3.73 .62 มาก 1 
2. ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี 3.61 .67 มาก 2 
3. ทักษะการร่วมมือ ท างานเป็นทีม 3.54 .63 มาก 4 
4. ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3.55 .67 มาก 3 

รวม 3.61 .53 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ท่ีส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี 
และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.61, S.D. =.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 1) ทักษะชีวิตและอาชีพ ( = 3.73, S.D. =.62) 2) ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี ( = 3.61, S.D. =.67) 3) ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( = 3.55, S.D. =.67) และ 4) ทักษะการ
ร่วมมือ ท างานเป็นทีม ( = 3.54, S.D. =.63) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21                   
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด  

 
ตารางที่ 2  การน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด
  
 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
n = 15  

ระดับ 
 

อันดับ   S.D. 

1. น าความรู้ที่ไดจ้ัดโครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างมลูค่า                   
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของ
จังหวัด 

3.65 .83 มาก 4 

2. น าความรู้ที่ไดไ้ปจดังานการแขง่ขันสถานท่ี
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนของ
จังหวัด 

3.56 .87 มาก 6 

3. น าความรู้ที่ไดไ้ปออกแบบสถานท่ีถ่ายภาพ 
    เพื่อเป็นการแสดงว่ามาท่องเทีย่วใน
จังหวัดนี้ 

3.42 .49 ปานกลาง 9 

4. น าความรู้ที่ไดไ้ปสร้างคลิบวิดิโอการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด 

3.98 1.15 มาก 2 

5. น าความรู้ที่ไดไ้ปประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด
ผ่านทางสื่อต่างๆ   

3.98 1.15 มาก 2 

6. น าความรู้ที่ไดไ้ปจดัท าประชาคมหมู่บ้าน
ใน  การสร้างมลูการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ชุมชนของจังหวัด 

3.81 .81 มาก 3 

7. น าความรู้ทีได้การออกแบบโลโก้ของฝาก 
   ในละแหล่งท่องเที่ยว 

3.51 .58 มาก 7 

8. น าความรู้ที่ไดไ้ปพัฒนาภาษาตา่งประเทศ    
    ให้กับคนในท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใน    
    การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

3.47 .82 ปานกลาง 8 

9. น าความรู้ทีไดไ้ปออกแบบสื่อโฆษณาตา่งๆ   
ที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด 

3.65 .90 มาก 5 

10. น าความรู้ที่ไดไ้ปสร้างเพจแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด                 

4.07 1.11 มาก 1 

รวม 3.71 .51 มาก  
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จากตารางที ่2 แสดงว่า การน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง 
จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71, S.D. =.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่ 1 น าความรู้ที่
ได้ไปสร้างเพจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด ( = 4.07, S.D. =1.11) อันดับที่ 2 น าความรู้ที่ได้ไปสร้างคลิบ
วิดิโอการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด และน าความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ชุมชนของจังหวัดผ่านทางสื่อต่างๆ  ( = 3.98, S.D. =1.15) อันดับที่ 3 น าความรู้ที่ได้ไปจัดท าประชาคมหมู่บ้านในการสรา้งมลูคา่
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนของจังหวัด ( = 3.81, S.D. =.81) อันดับที่ 4น าความรู้ที่ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างมูลค่า ( = 3.65, S.D. =.83)  อันดับที่ 5 น าความรู้ทีได้ไปออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ ที่
เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด(  = 3.65, S.D. =.90) อันดับที่ 6น าความรู้ที่ได้ไปจัดงาน
การแข่งขันสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนของจังหวัด ( = 3.65, S.D. =.87)  อันดับที่ 7 น าความรู้ทีได้การ
ออกแบบโลโก้ของฝากในละแหล่งท่องเที่ยว ( = 3.51, S.D. =.58) อันดับที่ 8 น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้กับคนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ( = 3.47, S.D. =.82) และอันดับที่ 
9 น าความรู้ที่ได้ไปออกแบบสถานที่ถ่ายภาพเพื่อเป็นการแสดงว่ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนี้    ( = 3.42, S.D. =.49) 
ตามล าดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และ
ตราดโดยผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ผลการสัมภาษณ์พบว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นต้องมีการปรับการเรียนการสอนให้ทันยุคของการ
เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือยุคศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นความส าคัญของผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ครูผู้สอนมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน า 
และคอยให้ค าปรึกษา อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนของครูก็ควรเน้นถึงสภาพความจริงของนักเรียนและสภาพท้องถิ่นที่
นักเรียนอยู่อาศัย เพราะว่าเมื่อการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้น าความรู้ความสามารถที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่น
บ้านเกิดของตัวเอง แต่ถ้าหากการเรียนการสอนไม่ค าถึงสภาพท้องถิ่นหรือสภาพที่อยู่อาศัยของนักศึกษา ก็จะท าให้ผล
ของการศึกษานัน้ด้อยคุณภาพ และจากการสัมภาษณ์ยังพบอีกว่า การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้นถ้าหากครูผู้สอน
มีเทคนิค มีวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ก็จะท าให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีคะแนน
ผล การเรียนที่ดีอีกทั้งนักศึกษายังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของ
ท้องถิ่นตัวเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความภูมิใจต่อครูผู้สอนและต่อตัวนักศึกษาด้วยเช่นกัน  
ตลอดจนผู้ประกอบการที่ไปท าการสัมภาษณ์กล่าวช่ืนชมผลงานของนักศึกษา และก็กล่าวชมเชยต่อครูผู้สอน ที่สั่งสอน
อบรมนักศึกษาให้มีการคิดที่สร้างสรรค์ โดยน าเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้ศึกษา แล้วน ามาพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว อันส่งผลให้เป็นการสร้างมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งการที่นักศึกษาได้ลงมาเรียนจริงใน
พื้นที่ในจังหวัดของตนเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าทางจิตใจแก่ตัวนักศึกษา แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ประกอบ
กับเมื่อมีนักศึกษามาทดลองเรียนจริงๆ ในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดนั้น ตัวนักศึกษาเองก็สามารถเป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของชุมชนของตนเองได้อย่างดีทีเดียวเพราะว่าตัวเองเกิดและโต ในจังหวัดนี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผู้วิจัยขอสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และ
ตราด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนเล็งเห็นถึงพันธกิจและกลยุทธ์ของคณะนิเทศ
ศาสตร์ ดังนั้นคือครูผู้สอนจึงจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ของคณะนิเทศ
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ศาสตร์ ซึ่งพันธกิจและกลยุทธ์มุ่งเน้นสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในภาคตะวันออก ดังนั้นการเรียนการสอนจึง
มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถของตนที่ได้จากการเรียนการสอนในรายวิชาไปพัฒนาท้องถิ่นของตนโดย
การการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดตน ให้มีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น ประกอบกับเมื่อครูผู้สอนมี
ความตื่นตัวและเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 แล้วก็ย่อมมีการจัดการเรียน
การสอนที่ดี และในการเรียนการสอนก็สามารถที่จะน าไปใช้ในประโยชน์สร้างรายได้ สร้างมูลค่า แก่คนในพื้นที่ได้จริง  
ดังนั้นจึงท าให้นักศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และ
ตราด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโอสเลิม และ ฮัมซา (Ozlem and   Hamza. 2017 : 
92) ได้ศึกษาการตรวจสอบทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: การศึกษาแบบผสมผสาน  ซึ่งทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นชุดของความสามารถที่นักเรียนต้องพัฒนาเพื่อที่จะประสบความส าเร็จในการท างานและชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่าทักษะระดับศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวพร ชลารักษ์ 
(2558) ได้ศึกษาบทบาทของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พบว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ทั้ง
ผู้เรียนและครูก้าวเขาสู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ผู้ที่ต้องพัฒนา ไมใช่เพียงผู้เรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูด้วยที่ต้องปรับ
บทบาทเป็นครูในศตวรรษที่ 21 โดยการไม่ตั้งตนเป็นผู้รู้แต่เป็นผู้เรียนรู้ เรียนไปพร้อมกับผู้เรียนปรับกระบวนการเรียน
การสอนเป็นสอนน้อย เรียนมาก เรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความซับซ้อนและไมชั่ดเจนของโลก
และสังคม รวมไปถึงสร้างความรู้ขึ้น ใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนสร้างความรู้ขึ้นใช้เองเช่นกัน ครูต้องพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ช และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อเรียนในศตวรรษที่ 21 และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า 
ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า ทักษะชีวิตและอาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการด าเนิน
ชีวิตประจ า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะชีวิตและอาชีพจึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่น 
 2. การน าไปใช้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และ
ตราด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 นั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากครูได้มีการพานักศึกษาลงพื้นที่จริง และก็ได้สอนแบบปฏิบัติจริงให้
นักศึกษาได้เห็นจริง โดยก่อนหน้านั้นจะก าหนดสั่งใบงานให้นักศึกษาท าการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด จากสิ่งที่ไปส ารวจบริบทสถานที่ตามจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งนักศึกษาทุก
คนก็สามารถที่ท างานตามใบงานนั้นได้เป็นอย่างดีและที่ส าคัญนักศึกษาบางคนก็สามารถน าไปใช้กับพื้นที่ในหมู่บ้าน หรือ
ในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งท าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสินค้าต่างๆ และ
สร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราดได้อย่างแท้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิอร  ดาวเจริญ และคณะ (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของวิชาดอกไม้ 
พบว่า ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
วิชาดอกไม้ อยู่ในระดับมาก 
 3. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นไปในท านอง
เดียวกัน ไว้ดังนี้ การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นต้องมีการปรับการเรียนการสอนให้ทันยุคของการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นความส าคัญของผู้เรียนเป็นหลกั โดยให้ครูผู้สอนมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน า และคอยให้ค าปรึกษา 
อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนของครูก็ควรเน้นถึงสภาพความจริงของนักเรียนและสภาพท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่อาศัย 
เพราะว่าเมื่อการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้น าความรู้ความสามารถที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวเอง 
แต่ถ้าหากการเรียนการสอนไม่ค าถึงสภาพท้องถิ่นหรือสภาพที่อยู่อาศัยของนักศึกษา ก็จะท าให้ผลของการศึกษานั้นด้อย
คุณภาพ และจากการสัมภาษณ์ของผู้เรียนพบว่า การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้นถ้าหากครูผู้สอน มีเทคนิค มีวิธีใน
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การจัดการเรียนการสอนที่ดี ก็จะท าให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีคะแนน ผลการเรียนท่ีดี
อีกทั้งนักศึกษายังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่นตัวเองได้
อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความภูมิใจต่อครูผู้สอนและต่อตัวนักศึกษาด้วยเช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย  
  จากการศึกษาการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบณัฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ส่งผลต่อการสรา้งมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี และตราด ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

1. ผลการวิจัยพบว่า ทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูง ดังนั้น จึงควรพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ให้มากกว่าด้านอ่ืนๆ และให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าด้านนี้เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 
 2. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนที่สร้างเพจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดให้กับ
นักศึกษาสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนระยอง จันทบุรี 
และตราด  ได้อย่างดีเป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อครูผู้สอนจะได้น าผลการวิจัยไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนให้ดีและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 

2. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี     
ซึ่งในโอกาสต่อไป ควรท าการศึกษากับนักศึกษาระดับ หรือ คณะอื่นๆ เพื่อขยายผลการศึกษาให้กว้างขวางและครอบคลมุ
มากขึ้น 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกต ิ

The Comparison of Mathematical Learning Achievement on Fractions  
of PrathomSuksa 5 Students Between the Mathematical Skill Exercise  

and the Conventional Instructional Method 
ผ่องพรรณ ปิ่นแสง, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์  

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง 
เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 
80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 94 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 47 คน ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และกลุ่มควบคุม จ านวน 47 คน ท่ีสอนแบบ
ปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 เล่ม       (2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องเศษส่วน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
การทดสอบค่าที t-test for independent sample ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/83.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ, การสอนปกติ 
 

Abstract 
   

The purposes of this research were (1) to develop and determine the efficiency of 
mathematical skill exercise on fractions of Prathom Suksa 5  students at Pramandanijjanukroah School 
to achieve the efficiency criteria of 80 / 8 0 ; ( 2 )  to compare mathematical learning achievement on 
fractions of the sample between the mathematical skill exercise and a conventional instructional 
method. The sample of this research was 94 Prathom Suksa 5  students from two classrooms at 
Pramandanijjanukroah School, Bangkok in the first semester, academic year 2 0 2 0 . The sample was 
selected based on a simple random sampling, which was divided into an experimental group instructed 
by the developed mathematical skill exercise on fractions (n= 47) and a control group instructed by a 
conventional instructional method (n = 47). The research instruments were (1) 8 mathematical skill 
exercise books on fractions for Prathom Suksa 5 students; (2) mathematical learning management plans 
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using mathematical skill exercise on fractions for Prathom Suksa 5  students and the conventional 
learning plans; and (3) mathematical learning achievement test on fractions with a reliability of 0.77. 
Data were analyzed by using statistics for the hypothesis testing, including t- test for independent 
sample. The research results were as follows: 

1. The efficiency index of the developed mathematical skill exercise on fractions of Prathom 
Suksa 5 students was 82.33 / 83.67,  which met the prescribed efficiency criteria at 80/80.  

2. The mathematical learning achievement on fractions of the experimental group was higher 
than that of the control group with a statistical significance level of .05. 
Keywords: Mathematics learning achievement,  Mathematical Skill Exercise, Conventional  
                Instructional Method  
 
บทน า 
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2560) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีคิด
และมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนนั้นมี
ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ต้องสร้างทักษะกระบวนการที่ส าคัญให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันได้แก่ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะ การสื่อสาร ทักษะการเช่ือมโยง ตลอดจนทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ 
ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 8) ดังที่พิสมัย 
ศรีอ าไพ (2533: 6) กล่าวถึงวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์
ไม่ว่าเป็นกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การดูเวลา การก าหนดรายรับรายจ่ายในครอบครัว ล้วนอาศัยความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ทั้งสิ้น ดังนั้นวิธีการที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวตามเป้าหมายนั้น คือ การฝึกให้นักเรียน 
มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน ซึ่งประสบการณ์การฝกึทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และ
กระบวนการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนจะเป็นรากฐานที่ส าคัญอันจะน าไปสู่การพัฒนาวิธีการคิดและเสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไปได้ (ศิวริน เกณทวี, 2557: 130) 
 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตรเพราะบังเกิด
ข้อบกพร่องในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านเนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                
ที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา และรูปแบบวิธีการสอนของครู ที่สอนตามตัวอย่างในหนังสือแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดมาก ๆ 
(ยุพิน พิพิธกุล, 2539: 276) ดังนั้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้วย
การจัดการเรียนรู้ในแบบเดิม ๆ ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าเนื้อหาให้ได้มาก ๆ นั้น จึงเป็นเรื่องที่ยาก และจาก
ประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของผู้วิจัย ซึ่งสังเกตได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ว่าด้วยการใช้ความรู้เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนในการ
หาค าตอบจากสถานการณ์ต่าง ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ า ท้ังนี้อาจมาจากสาเหตุมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ค่อนข้างน้อย อีกทั้งผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การมีทัศนคติในทาง
ลบต่อวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เรียนไม่สามารถน ามาประยุกต์หาผลลัพธ์ของค าตอบได้ จนท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย ขาดความ
มั่นใจในการเรียน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 
 จากความส าคัญและปัญหาการจัดการเรียนรู้ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมทั้งจากการที่ได้ศึกษางานวิจัยการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มีผู้ศึกษาท าวิจัยไว้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษ า
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะกับการสอนแบบปกติ ด้วยความมุ่งหวังว่าการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศษส่วน สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนท าให้การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
         1.1 แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 เล่ม  
         1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 8 แผน  
         1.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 8 แผน 
         1.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน      
30 ข้อ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยตนเอง      
โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
         2.1 ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ติดต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระมารดานิจจา-                  
นุเคราะห์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
        2.2 สุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากนักเรียน 8 ห้องเรียน       
จับสลากมา 2 ห้องเรียน และจับสลากเป็นกลุ่มทดลองหนึ่งห้อง กลุ่มควบคุมหนึ่งห้อง โดยแบ่งวิธีการสอน ได้กลุ่มทดลอง 
1 ห้องเรียน จ านวน 47 คน ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และกลุ่มควบคุม 1 
ห้องเรียน จ านวน 47 คน ได้รับการสอนแบบปกติ 
        2.3 ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (pre-test) ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนด กับนักเรียนทั้งสอง
กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
        2.4 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งสองกลุ่ม ด้วยเนื้อหา
เดียวกัน และใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เท่ากัน คือ กลุ่มละ 8 ช่ัวโมง 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มทดลอง ได้รับ
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และกลุ่มควบคุม ได้รับการสอนแบบปกติ  
        2.5 ท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดกับนักเรียนทั้งสองกลุ่ม     
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
        2.6 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 น าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่น าไปทดลองกับนักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 70.42/ 77.78 หลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรงุแกไ้ข 
ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพในกลุ่มนักเรียน จ านวน 9 คนได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.19/ 80.74 ผู้วิจัยท าการ
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ปรับปรุงแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน อีกครั้ง และน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพในกลุ่มนักเรียน จ านวน 
30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/ 83.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดัง
ข้อมูลที่ปรากฏ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์   

 

การหา
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

(80 คะแนน) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

(30 คะแนน) 

นักเรียน คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ (E1) คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ (E2) 
แบบรายบุคคล 3 56.33 70.42 23.33 77.78 
แบบกลุ่มเล็ก 9 62.56 78.19 24.22 80.74 
แบบกลุ่มใหญ ่      30 65.87 82.33 25.10 83.67 

  

  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน

โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน (M = 22.55, SD = 3.49) สูงกว่าการสอนแบบปกติ (M = 18.09, 
SD = 3.46) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังข้อมูลที่ปรากฏ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post-test) เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5  
 

วิธีการสอน N M SD df t Sig 

สอนโดยแบบฝึกทักษะ 47 22.55 3.49 92 6.23* .00 

สอนแบบปกต ิ 47 18.09 3.46 
 

*p < 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/ 83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ คือ 
80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะที่มีกระบวนการในการออกแบบ และ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษา เอกสาร แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ จากนั้นผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
8 เล่ม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับเวลาและลักษณะของผู้เรยีน โดยเรียงล าดับขั้นของเนื้อหาจากง่ายไปยาก อีกทั้งยังก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการ
ประเมินความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์ มาศจรัส (2550: 19) ที่กล่าวว่า หลักการสร้าง
แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีลักษณะ ดังนี้ 1) สร้างแบบฝึกทักษะให้มีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา และ
พัฒนาการของนักเรียนตามล าดับขั้นของการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะที่ดีต้องอาศัยรูปภาพในการจูงใจและดึงดูดนักเรียน และ
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ควรเรียบเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก 2) มีจุดประสงค์ที่แน่นอนว่าจะฝึกทักษะด้านใดของนักเรียน 3) ต้องค านึงถึง
ความสามารถระหว่างบุคคลของกลุ่มนักเรียนด้วย 4) แบบฝึกทักษะที่ดีต้องมีค าชี้แจงง่าย ๆ สั้น ๆ ที่นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจ
และท าแบบฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง 5) แบบฝึกทักษะต้องมีความถูกต้อง ครูต้องท าการพิจารณาให้รอบคอบ ทดลองท าด้วย
ตัวเองเสียก่อน อย่าให้มีข้อผิดพลาด 6) ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะแต่ละครั้งต้องมีความเหมาะสมกับเวลาและช่วงความ
สนใจ และ 7) แบบฝึกทักษะควรมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางส่งเสริมจินตนาการและความคดิ
สร้างสรรค์ของนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ กชพร ฤาชา (2555 : 65) ที่พบว่า แบบฝึกทักษะเรื่องพื้นฐานทาง
เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.33/82.00    
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับการศึกษาของทิชากร ทองระยับ (2558 : 90) พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัค
ติวิสต์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.57/84.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 สอดคล้องกับการศึกษาของ หนึ่งนุช  
เต็นตารัมย์ (2558: บทคัดย่อ) พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง สมการ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35 /85.96 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับธนพล 
ศักดิ์ศรีท้าว (2558: 97) พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู ้4MAT ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากับ 77.35/77.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว ้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สูงกว่าการสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่าแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหา และประสบการณ์ อีกทั้งยังฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหา ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เ รียนได้ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     
ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสนองต่อความต้องการที่แตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ช่วยฝึกและส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเกิดความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมแบบฝึกทักษะและรูจ้ักทักษะ       การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อนงพันธ์  ใบสุขันธ์ (2551: 33) กล่าวไว้ว่า แบบฝึกทักษะคือสื่อ     การ
สอนที่ครูสร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึกทักษะของผู้เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหาให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนก่อเกิดเป็นทักษะสูงสุด 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุรีย์ ธรรมแงะ 
(2552: บทคัดย่อ) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์การบวก การลบ 
การคูณ และการหารจ านวนเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ธนพล ศักดิ์ศรีท้าว (2558: บทคัดย่อ) 
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ ทิชากร ทองระยับ (2558: 
105) ผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 
เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนรู้ด้วยทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน ารูปแบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับวิชา หรือเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานของความพร้อมและความ
แตกต่างของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะการท ากิจกรรมกลุ่ม ทักษะด้านการคิด ตลอดจนทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สูงกว่าการสอนแบบปกติ สะท้อนให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนของครูใน
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  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 
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สถานการณ์ที่สอนแบบปกติทั่วไป ดังนั้น ครูจึงควรน าวิธีการที่ค้นพบจากการสอบโดยใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าวไป
ปรับปรุง และพัฒนา หรือออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 3. ควรน ากิจกรรมการเรียนการสอนที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน               
หรือผู้บริหารใช้ในการออกแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เช่น                  
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิต สร้าง หรือพัฒนานวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบ O-NET การประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอก (สมศ.) เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผู้วิจัยท าการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ยังขาดการหาประสิทธิผล
ของการใช้แบบฝึกทักษะ และการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทั กษะวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมจึงควรหาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และประเมินผล
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เ ศษส่วน 
เท่านั้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกับผู้เรียน จึงควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความคงทนต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมในการท างาน 
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  
 3. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะและการจัดการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

4. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

Parental Involvement in the Education of Students from the Faculty  
of Engineering and Industrial Technology, Phetchaburi Rajabhat University 

ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

 
บทคัดย่อ 

 การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองเป็นส่วนประกอบส าคัญในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 61 คน โดยการ
สุ่มจากตัวแทนจากผู้ปกครองของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจ านวนเท่าๆ กัน ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันในหลาย
ด้าน อาทิเช่น อายุ การศึกษา และ อาชีพ ด้วยการใช้แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง วิเคราะห์
ระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของผู้ปกครอง และ ระดับความคาดหวังในการมีส่วน ร่วมของผู้ปกครอง       
เพื่อเสนอวิธีการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ใช้
ค่าเฉลี่ย ในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระดับความมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 2.68 เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ปกครองถึงร้อยละ 44.8 
ที่มีความคาดหวังระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่สูงขึ้น ผลการวิจัยน าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อน าน าเสนอวิธีการ
ในการปรับปรุงวิธีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุน และ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านการเรียนการสอน
ต่อไป 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, การจัดการเรียนการสอน, ผู้ปกครอง 
 

Abstract 
Parental involvement in education is one of the most important factors affecting students’ 

academic achievement. Therefore, this research studied the level of parental involvement in the 
education of students from the faculty of Engineering and Industrial Technology, Phetchaburi Rajabhat 
University. This research collected data from a subset of the population of 61 parents of students from 
each department randomly. The parents have different characteristics, including age, education and 
career. The data was obtained by using a questionnaire, then the basic information of the parents was 
analyzed. Furthermore, we investigated the current level of parental involvement and the expected 
level of involvement with their child’s education. This research applies mean and standard deviation 
to the analysis. Results from the analysis showed that the current level of parental involvement was 
medium, with an average involvement score of 2.68 on a scale from zero (no involvement) to 5 (high 
involvement). 44.8 percent of parents expected a higher level of involvement. Finally, the results were 
analyzed further to come up with a better method of parental involvement in order to improve 
students’ academic achievement.  
Keywords: Involvement, Organizing education, Parents 
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บทน า 
 การศึกษานับว่าเป็นอีกหนึ่งกลไลส าคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้า และความก้าวหน้าของ

ประเทศโดยรวมก็นับเป็นอีกหนึ่งกลไกในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศโดยรวม ท าให้การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจส าคัญส าหรับแทบทุกประเทศ (ปรัชญา เวสารัชช์, 
2544; อทิตยา ขาวคม, 2557) ประเทศไทยของเราก็เช่นกัน ทุกภาคส่วนได้หันมาตระหนักในความส าคัญของการศึกษา
เพิ่มมากข้ึน ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดไว้ว่า ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

นอกจากน้ีการจัดการศึกษาท่ีมีการเน้นการร่วมมือกันระหว่างหลายฝา่ยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางสถานศึกษา 
ทางครอบครัว และสังคม พร้อมกันไปอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน (กัญชรส เนตรนุช, 2545; มัณฑนา ท้วมยิ้ม, 2543)  ทั้งนี้ ชุมชน และ ผู้ปกครองถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ที่จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก (อุทัย บุญประเสริฐ, 2543) ทั้งในด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร และ การสนับสนุนในด้านการเรียนรู้ (เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, 2553; Cohen and Uphoff, 1980) ดังนั้น การ
ยกบทบาททั้งหมดในการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาเป็นส่วนเดียว โดยที่ผู้ปกครองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ อีก นับเป็นเรื่องที่
ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ปกครองซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของบุตรหลาน มีความใกล้ชิด มีความห่วงใย และพร้อมที่จะให้
ความรู้ความเอาใจใส่บุตรหลาน ควรจะเป็นผู้ที่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุตรหลานด้วย (White, 1986)  ซึ่งเมื่อ
มีการพัฒนาความร่วมมือที่ถูกต้องระหว่างหลายภาคส่วนดังที่กล่าวมาแล้ว จะท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาได้ (ประจวบ อุ่นน้อย, 2547)  

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน วิเคราะห์ความต้องการและความเหมาะสมของระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ เพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาต่อไป โดยเสนอวิธีการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวิธีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่  ก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาด าเนินการ
วิเคราะห์ ไปจนถึงการสรุปผลการวิจัย และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งรายละเอียดของวิธีการด าเนินงานวิจัย    
มีดังนี ้
            1. การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ประชากรในการวิจัยนี้ ได้แก่ผู้ปกครองนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ
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วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 631 คน เนื่องจาก
ประชากรในการวิจัยนี้ได้แก่ ผู้ปกครองของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของทั้ง บิดา และมารดาจึง
ท าให้มีจ านวนประชากรทั้งหมดมีประมาณ 1,262 คน กรณีที่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในระหว่างการศึกษาไม่ใช่บิดา
หรือ มารดาของนักศึกษา เช่น นักศึกษาอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองของญาติ การเก็บข้อมูลก็จะเก็บจากญาติของ
นักศึกษาแทนบิดา หรือมารดา เนื่องจากงานวิจัยนี้จะมุ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีหน้าที่เป็นผู้ปกครองของ
นักศึกษา ณ ช่วงเวลาที่ก าลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ได้มาจากการสุ่มผู้ปกครองนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาละเท่าๆ กัน ยกเว้นสาขาวิศกรรมเครื่องกลซึ่งมีนักศึกษามากกว่าสาขาอื่น จะสุ่มผู้ปกครองเพิ่มมากกว่าสาขา
อื่นๆ 1 คน โดยในการสุ่มนี้ แต่ละครอบครัวจะสามารถสุ่มเลือกบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นการสุ่ม
แล้ว จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 61 คน แบ่งออกเป็น ผู้ปกครองนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 11 คน 
และ ผู้ปกครองนักศึกษาสาขาอื่นๆ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน จ านวนสาขาละ 10 คน 
 2. การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยนี้เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยในการ
สร้างแบบสอบถาม ได้มีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นได้ท าการสร้าง
แบบสอบถาม  และท าการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อน าแบบสอบถามที่ได้ไป
ทดลองใช้กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน พบว่ามีอ านาจการแจกแจงรายข้ออยู่ระหว่าง 0.26 -0.68 ที่ค่า
ความเชื่อมั่น 0.94 สุดท้ายจึงได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ เป็นการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเท่านั้น ซึ่งเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ต่างอ าเภอ หรือต่างจังหวัด ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ข้ึน
โดยใช้เครื่องมือท่ีมีชื่อว่า Google Form   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกัน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบแบบสอบถาม 
2) การวิเคราะห์สภาวะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาในปัจจุบัน 3) การวิเคราะห์ความ
คาดหวังต่อสภาวะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาในอนาคต และ 4) การวิเคราะห์หา
แนวทางในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
ของนักศึกษา โดยในการแปลผลข้อมูลมีเกณฑ์ดังนี้ 

• 4.51 – 5.00  หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
• 3.51 – 4.50  หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
• 2.51 – 3.50  หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
• 1.51 – 2.50  หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
• 1.00 – 1.50  หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 5. สรุปผลการวิจัย เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอน
ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป ซึ่งในการสรุปผลนี้ 
ผู้วิจัยได้มีการเลอืกสถิติที่จะน ามาใช้ในการทดสอบ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความคาดหวังในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรยีนการสอน
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อวิเคราะห์หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัย            
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จะน าเสนอเป็นล าดับ ตั้งแต่ 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาใน 3) ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
เรียนการสอนของนักศึกษา และ 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงระดับและวิธีการในการมี
ความส่วนของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 
สามารถจ าแนกได้ตามคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ อายุ การศึกษา และ อาชีพ 

 

ข้อมูล จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

เพศ หญิง 26 42.60 

ชาย 33 54.10 

ไม่ต้องการระบ ุ 2 3.30 

รวม 61 100.00 

อาย ุ น้อยว่า 35 ปี 7 11.50 

35 – 40 ปี 14 23.00 

41 – 50 ปี 23 37.70 

51 – 60 ปี 14 23.00 

60 ปี ข้ึนไป 3 4.90 

รวม 61 100.00 

การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี 40 65.57 

 ปริญญาตร ี 19 31.15 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 2 3.28 

 รวม 61 100.00 

อาชีพ รับจ้างท่ัวไป 26 42.62 

 พนักงานบริษัทเอกชน 11 18.03 

 รับราชการ 7 11.48 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 4.92 

 เจ้าของกิจการ 4 6.56 

 อื่น ๆ 10 16.39 

 รวม 61 100.00 
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จากตารางที่ 1 พบกว่า ผู้ปกครองนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเพศชายร้อย
ละ 54.10 และ เพศหญิงร้อยละ 42.60 และมีเพียงร้อยละ 3.30 เท่านั้นที่ไม่ต้องการระบุเพศ ด้านอายุของผู้ปกครอง
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.70 รองลงมาเป็นผู้ปกครองที่มีอายุอยู่ในช่วง 35 
– 40 ปี และ 51 – 60 ปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 เท่ากัน และมีผู้ปกครองประมาณร้อยละ 11.50 เท่านั้นที่มีอายุ
น้อยกว่า 35 ปี ส าหรับผู้ปกครองที่อยู่ในวัยเกษียณ คือผู้ปกครองที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนเพียงร้อยละ 4.90 เท่าน้ัน 

จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม พบว่าระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวนถึง
ร้อยละ 65.57 รองลงมาเป็นผู้ปกครองที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจ านวนประมาณกึ่งหนึ่งของผู้ปกครองกลุ่มใหญ่คือร้อยละ 
31.15 และ เมื่อพิจารณาอาชีพของผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
42.62 รองลงมาเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในกลุ่ม พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 18.03 และ กลุ่มที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น 
เกษตรกรรม หรือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 16.39 ส าหรับสัดส่วนของผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการมีจ านวนร้อย
ละ 11.48 ส่วนผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นมีจ านวนน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 6.56 และ 
4.92 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง พบว่าอาจจะแบ่งการวิเคราะห์ได้โดยการแบ่ง
ผู้ปกครองออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป และผู้ปกครองกลุ่มที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและประกอบอาชีพในองค์กรทั้งองค์กรของรัฐบาล และเอกชน  

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามกับนักศึกษา 
 

ข้อมูล จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

การพักอาศัยของ 
นักศึกษา 

หอพักภายนอก 24 39.34 

หอพักภายใน 8 13.11 

พักอาศัยกับบิดาหรือ
มารดา 

20 32.78 

พักอาศัยกับญาต ิ 9 14.75 

รวม 61 100.00 

การติดต่อกับบุตร 
กรณีที่ไม่ได้พักอาศัย 
อยู่ด้วยกัน 

ทุกวัน 33 80.48 

อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง 5 12.20 

เดือนละ 1-2 ครั้ง 2 4.88 
น้อยกว่าเดือนละครั้ง 1 2.44 

รวม 41 100.00 
 

นอกจากนี้ในส่วนของความสัมพันธ์ หรือความใกล้ชิดกันระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษา จากตารางที่ 2 พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.34 ซึ่งมากกว่านักศึกษาที่พักอาศัยอยู่
บ้านพักกับบิดามารดา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.78 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่านักศึกษาที่มาจากต่างอ าเภอและไม่มีญาติอยู่
ใกล้มหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษากลุ่มใหญ่ที่นิยมเช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย  

จากข้อมูลในส่วนนี้ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการระดับการติดต่อกับบุตรหลานมาก
เพียงใด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลของผู้ปกครองเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันกับบุตรหลานจ านวน 41 คน      
จะพบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 80.48 มีติดต่อกับบุตรหลานเป็นประจ าทุกวัน แต่ถึงแม้ผู้ปกครองจะมีการติดต่อพูดคุยกับ
บุตรหลานอยู่สม่ าเสมอ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานเนื่องจาก      
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มีผู้ปกครองเพียงร้อยละ 24.59 เท่านั้นที่คิดว่าทราบรายละเอียดการเรียนของบุตรหลานของตนในระดับมาก คือ ทราบ
ระดับคะแนน และปัญหาต่างๆ ในการเรียน ในขณะที่ผู้ปกครองมากกว่าร้อยละ 32.79 ที่ให้ข้อมูลว่าทราบรายละเอียด
ของการเรียนของบุตรหลานในระดับน้อย คือ ทราบแต่เพียงว่าบุตรหลานไม่มีปัญหาอะไร และเหลือเวลาอีกเท่าไหร่       
จึงจะส าเร็จการศึกษา และผู้ปกครองส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 42.62 ไม่แน่ใจว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจ หรือทราบ
รายละเอียดการเรียนของบุตรหลานมากหรือน้อยเพียงใด 

2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หลังจากทราบข้อมูลเบื้องต้น ทางผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะจ าเพาะเจาะจงยิ่งขึ้นด้วยการศึกษา
ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยแยกเป็นแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง แสดงได้ดังตารางที่ 3 การค านวณค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ได้รับจากการส ารวจในหัวข้อต่างๆ และ ท าการแปลผล โดยมี
การแปลผลตามค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

 
ตารางที่ 3 ระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในสภาวะปัจจุบัน 
 

ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง n = 61 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. การจัดการเรียนการสอน 2.31 0.20 น้อย 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 2.39 0.19 น้อย 
3. การสนับสนุนจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ ์ 3.05 0.16 ปานกลาง 
4. การส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในมหาวิทยาลัย
และ การศึกษานอกสถานท่ี 

2.89 0.16 ปานกลาง 
5. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 2.48 0.19 น้อย 
6. การแนะแนวการศึกษา 3.01 0.16 ปานกลาง 
7. การเสรมิความรู้นอกเวลาเรียน 2.84 0.17 ปานกลาง 
8. การส่งเสริมความรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 2.48 0.19 น้อย 
9. การประเมินผลของมหาวิทยาลยั 2.64 0.18 ปานกลาง 
รวม 2.68 0.18 ปานกลาง 

 
จากผลการวิเคราะห์พบว่าด้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับน้อยมีอยู่ 4 ด้าน

ด้วยกันคือ การจัดการเรียนการสอน, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้, การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และ  การส่งเสริม
ความรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ในส่วนอื่นๆ ที่เหลือ ผู้ปกครองพบว่ามีระดับความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของ
ความร่วมมือในด้านที่ผู้ปกครองคิดว่ามีส่วนร่วมได้สะดวก และ มากที่สุดมี 2 ด้านด้วยกัน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเกิน 3.00 
ได้แก่ การสนับสนุนจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ และ การแนะแนว 

3. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ถึงแม้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ก่อนหน้าจะบ่งบอกว่าระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอน
ของบุตรหลานจะอยู่เพียงแค่ระดับปานกลาง แต่เมื่อผู้วิจัยท าการสอบถามความรู้สึกของผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองส่วน
ใหญ่รู้สึกว่าการมีส่วนร่วมในระดับปัจจุบันนั้นเพียงพอแล้ว ซึ่งคิดเป็นจ านวนถึงร้อยละ 55.70 ในขณะที่สัดส่วนของ
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ผู้ปกครองที่คิดว่าการมีส่วนร่วมในปัจจุบันมีระดับท่ีน้อยเกินไปอยู่ประมาณร้อยละ 44.3 ซึ่งถือว่าต่างกับกลุ่มแรกเพียงแค่
ร้อยละ 10.00 เท่านั้น ในส่วนของผู้ปกครองที่คิดว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของบุตรหลานมากเกินไปนั้น
ไม่มีเลย จากข้อมูลดังกล่า กล่าวอีกนัยได้ว่า มีผู้ปกครองเกือบกึ่งหนึ่งที่ต้องการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนของบุตรหลานของตนเอง ดังนั้นในส่วนต่อไปผู้วิจัยได้ท าการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดด้านที่ผู้ปกครองคิดว่า
ต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้แสดงดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ลักษณะการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญ และ ต้องการเพิ่มระดับ
การมีส่วนร่วมให้มากข้ึน 
 

ลักษณะการมีส่วนร่วม จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 11 18.00 
2. ด้านการบริหารทรัพยากรและอุปกรณ์ในการเรียน 8 13.10 
3. ด้านการแนะแนวการศึกษา 6 9.80 
4. ด้านการติดตามผลการเรียนของบุตรหลานและกระบวนการวัดผล 16 26.20 
5. ด้านการส่งเสรมิการเรียนรู้ของบุตรหลาน 5 8.20 
6. ด้านระบบประกันคณุภาพการศึกษา 4 6.60 
7. ด้านการส่งเสรมิการเรียนรู้นอกสถานท่ี 11 18.00 

รวม 61 100.00 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีผู้ปกครอง

ให้ความส าคัญที่สุดที่ ด้านการติดตามผลการเรียน และ กระบวนการวัดผล โดยมีสัดส่วนของผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ที่มี
ความคิดเห็นตรงกัน คิดเป็นร้อยละ 26.20 ด้านที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญรองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ    
การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.00 

ส าหรับความคิดเห็นในด้านเพิ่มเติมในด้านที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญสูงที่สุด ซึ่งได้แก่ ด้านการติดตามผลการ
เรียนของบุตรหลานและกระบวนการวัดผล นั้น ผู้ปกครองมีความเห็นว่าการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงระหว่างผู้ปกครอง
และอาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญสูง  

4. เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

จากข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
เรียนการสอนของนักศึกษา พัฒนาและปรับปรุงได้เพื่อให้การศึกษาของบุตรหลานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนสามารถสรปุ
ได้ดังนี้  

1. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการติดตามดูแลนักศึกษา
อย่างทั่วถึง อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเข้าถึงอาจารย์เมื่อเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นควรจะมีการแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ปกครองด้วย เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบว่าบุตรหลานมีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใดดูแลอยู่          
และ จะสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงได้อย่างไร 
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2. ด้านการติดตามผลการเรียนของบุตรหลาน ควรจัดให้ผู้ปกครองสามารถมีช่องทางที่สะดวกส าหรับผู้ปกครอง
แต่ละท่าน ในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และ วิธีการประเมินผลการเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วม
ในการช่วยให้เสนอแนะในการประเมินผลที่เหมาะสมต่อไปได้ 

3. ด้านการเรียนการสอนหลัก อาจารย์ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในก้าวไปสู่สังคมการท างานต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดย
การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้อาจารย์มีแนวคิดในการ
ปรับปรุงหลักสูตรด้วยอีกทางหนึ่ง 

4. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ควรปรับปรุงการเรียนการสอนนอกสถานที่อย่างจริงจัง เนื่องจากการเรียนจาก
นอกสถานท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทราบปัญหา และ ฝึกการแก้ไขอย่างแท้จริง ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้แก่ผู้ปกครอง และ ชาวบ้านในชุมชน ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาได้อย่างตรงจุด เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาออกไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในสภาพ
ปัจจุบัน และศึกษาความคาดหวังในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาในอนาคตร รวมถึง
วิเคราะห์หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ต่อไป  

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปยังการศึกษาด้านการบริหารวิชาการโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นหนึ่ง          
ในภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ ซึ่งการด้านการบริหารวิชาการนี้รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา การนิเทศและแนะแนว การสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา การสนับสนุนการเรียนรู้ภายในแหล่งชุมชน การประสานงานระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 
การจัดหาและปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น การสร้างสื่อ และนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมเป็นการการ
ติดตามผลการศึกษาและรูปแบบวิธีการวัดผลการศึกษา 

 ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีระดับปานกลาง ที่ค่ าเฉลี่ยรวมแบบถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 2.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแบบถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.18 ดังแสดงในตารางที่ 3 ยิ่งไปกว่านั้นพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบ หรือมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงการประกันคุณภาพของศึกษาของนักศึกษาอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผู้ปกครองต่อระดับการมีส่วนร่วมในการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต พบว่า 
ผู้ปกครองร้อยละ 44.30 ต้องการให้มีการพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษาให้
สูงขึ้น โดยด้านที่ผู้ปกครองต้องการให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญสูงสุด ได้แก่ ด้านระบบการติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษา และ กระบวนการวัดผลการเรียน โดยผู้ปกครองคาดหลังให้มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถรับทราบผลการศึกษาจากอาจารย์ได้โดยตรง  
 ส าหรับการอภิปรายผล จากผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบถึงระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับน้อย มาจาก 2 สาเหตุด้วยกันคือ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
และผู้ปกครองมีระดับลดลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระบบการศึกษาก่อนมหาวิทยาลัยจะมีการนัดพบปะพูดคุยกันระหว่าง
ผู้ปกครองและอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองมีโอกาสสอบถาม เพื่อรับทราบความก้าวหน้า       
ในการศึกษาของบุตร แต่ในระดับมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ไม่มีอีกแล้ว  จึงท าให้ผู้ปกครองไม่ทราบ
ช่องทางในการติดต่อสอบถามเมื่อมีปัญหา ส าหรับอีกสาเหตุหนึ่งมาจากฝั่งของผู้ปกครองเอง เนื่องจากนักศึกษาในระดับ
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มหาวิทยาลัยถือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้ปกครองจึงไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องคอยช่วยเหลือในรายละเอียด
ทางด้านการศึกษามากเท่าในโรงเรียนอีกแล้ว  
 เมื่อศึกษาผลการวิจัยเพิ่มเติมจะพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหากับการไม่ทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเช่นเดียวกับขณะที่บุตรหลานยังศึกษาอยู่ในระดับโรงเรียนอีกแล้ว สิ่งที่ผู้ปกครอบต้องการรับทราบก็
คือ ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาของบุตรหลานเมื่อจ าเป็น และต้องการทราบผลการเรียนของบุตรหลาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะนี้เปรียบเหมือนการดูแลในลักษณะห่างๆ เนื่องจากวัยวุฒิที่เปลี่ยนไปของบุตร  
 ประเด็นที่ผู้ปกครองให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนอกจากด้านการเรียนการสอนในห้องเรียน คือ ต้องการให้
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและชุมชนให้มากขึ้น โดยส่งเสริมระบบการศึกษานอกสถานที่ให้มาก
ขึ้น เพื่อส่งผลการเรียนการสอนเป็นประโยชน์และมีความส าคัญกับชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งผู้ปกครองยังต้องการให้ทาง
สถานศึกษามุ่งเน้นไปยังการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการมีงานท ามากขึ้นในอนาคตอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการจัดการแนะน าให้ผู้ปกครองทราบช่องทางในการติดต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาได้ตลอดระยะเวลา

การศึกษา 
2. ควรจัดให้ผู้ปกครองมีช่องทางในการรับทราบถึงผลการเรียนของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  
3. ควรจัดให้ผู้ปกครองมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกทักษะของนักศึกษามากขึ้น เช่น มีการจัดศึกษาดู

งานในด้านที่ผู้ปกครองแนะน า หรือเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรในอนาคต 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ผู้วิจัยสามารถขยายการวิจัยออกไปในด้านอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล หรือ การบริหารงานท่ัวไป เป็นต้น 
2. เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากการ

ใช้คะแนนสอบเป็นหลัก  
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Effects of Learning Activitiy Management Based on Constructivist Theory 
on Mathematical Learning Achievement of Ordered Pairs and Graphs for 

Mathayomsuksa 1 Students 
นิพนธ์ ฝ่ายบุญ, อุไร ซิรัมย ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้เป็นแบบกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์  กลุ่ม
ตัวอย่างจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 37 คน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 0.95 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย 0.22 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 0.22 - 0.81 
และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.825 สถิติที่ ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.) และการทดสอบที (Dependent 
Samples t-test) ผลวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ตามทฤษฎี
ความรู้สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 91.20/85.23 (2) นักเรียนที่ผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ(3) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนคณิตศาสตร์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: คู่อันดับและกราฟ, ทฤษฎีความรูส้ร้างสรรค ์
 

Abstract 
 The purposes of this quasi-experimental research were (1) to study the effects of organizing 
mathematics learning activities for efficiency learning results according to 80/80; (2) to compare the 
learning achievement before and after using the organizing mathematics learning activities; (3) to study 
the satisfaction of students towards organizing mathematics learning activities on ordered pairs and 
graphs based on Constructivist theory of Mathayomsuksa 1 students. The research sample were 37 
Mathayomsuksa 1 students in the second semester of the academic year 2019. The researchers used 
clustered random sampling in this research. 
      In addition, the research instruments were (1) 8 learning activitiy plans, which efficiency level 
was at 0.95; (2) learning achievement test, with confidence interval level, difficulty level, and 
discrimination level at 0.9 1 0 , 0.22-0.80 and 0.22-0.81, respectively; (3) the satisfaction surveys of 
students towards organizing learning activitiy  which the reliability of Cronbach alpha coefficient was 
0.825. The data analyzed by mean, percentage, standard deviation, t-test dependent. 
      Lastly, the findings of the study were (1) the efficiency level of effects of organizing 
mathematics learning activities was at 91.81/85.23 which met the efficiency criteria according to 80/80; 
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(2) the learning achievement results after learning activities was higher than before organizing the 
activities, which statistical significance level was at .05; (3) the student’s satisfaction was  high. 
Keywords: Ordered pairs and Graphs, Constructivist Theory 
 
บทน า 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้
มนุษย์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2561)  แต่อย่างไรการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ของ
ประเทศไทยยังพบปัญหาจากผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
(o-net) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (online) นั้นพบว่าวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
30.04 เพื่อการพัฒนานักเรียนช่วยให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง
ข้อมูลใหม่ และความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ การเรียนจะต้องเริ่มจากพื้นฐานความรู้ของนักเรียน (Thornton and Wilson, 
1993) ทั้งนี้ความรู้ของนักเรียนในช้ันต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียนเป็นส าคัญ ใน
ฐานะครูผู้สอนในทุกระดับช้ันจ าเป็นต้องทราบความเกี่ยวเนื่องของเนื้อหาเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ใน
เนื้อหาใหม่ได้ ทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์เป็นการเรียนรู้ของบุคคล เกิดจากการที่บุคคลศึกษา วิจัย อ่าน เรียน ฝึก หรือ การ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด หรือพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
เหมาะสมขึ้น ซึ่งสามารถน ามาใช้ประยุกต์ในการจัด การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรม ใช้สื่อรูปธรรมที่หลากหลาย และครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้
เสนอความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ และชีวิตจริง
ของนักเรียน (นพพร แหยมแสง และอุไร ซิรัมย์ ,2561) คู่อันดับและกราฟเป็นหนึ่งสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ท าให้
นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ (constructivist theory) มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เรื่องคู่อันดับและกราฟส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)  เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เสริมทางทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ก่อนเรียนและหลังเรียน             
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีทฤษฎีความรู้สร้างสรรค ์
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน แบ่งออกเป็น 8 ห้องเรียนคละ
ความสามารถของผู้เรียนตามผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม         
(Cluster random Sampling) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 8 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่  2 จ านวน          
นักเรียน 37 คน  

2. เครื่องมือการวิจัยมี 3 ส่วน คือ 1) แผนและชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้
สร้างสรรค์ จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องคู่อันดับและกราฟ ชนิดปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีความรู้
สร้างสรรค์จ านวน 15 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อก าหนดโครงสร้างของแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 แผน 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยมีผู้เช่ียวชาญพิจารณาฉบับละ 3 ท่าน แล้วน าผลการปะเมินมาปรับปรุงแผน     
ซึ่งผลการประเมินพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เช่ียวชาญ  2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ คู่มือการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 
วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคู่อันดับและ
กราฟ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ     
น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อประเมินความ
สอดคล้องข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 0.6     
น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ที่ผ่านการเรียนเรื่องนี้มาแล้ว เพื่อน าผลการตรวจสอบที่ได้มาหาค่า
ความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายข้อจัดท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับจริง โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป และมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.2-0.8 โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้          
ได้แบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22-0.81 และมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.2-0.8 น า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นที่ 0.91 จากนั้นน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้กับกลุ่มทดลอง 3) แบบวัดความพึงพอใจ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจเพื่อน าแนวคิดและหลักการเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ศึกษาวิธีสร้างแบบวัด 
และก าหนดรูปแบบแบบวัดจากเอกสาร ต ารา ทฤษฎี ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา สร้างแบบวัดความพึงพอใจจ านวน 15 
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ น าแบบวัดความพึงพอใจ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสอดคล้องกับนิยาม จากนั้นปรับปรุง และแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจฉบับจริง น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง หาค่าความเช่ือมั่นได้ 
0.825 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง one-group pretest-posttest design  คือ 1) กลุ่มทดลองท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre – Test) จ านวน 30 ข้อ 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
ความรู้สร้างสรรค์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 แผน ใช้เวลาทั้งสิ้น 16 คาบเรียน ๆ  
ละ 50 นาที  3) นักเรียนท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post – test) 4) นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล น าขอมูลในส่วนของแบบทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)  และแบบทดสอบหลงัเรียน    
(Post-test) มาเปรยีบเทียบกันดวยวิธีการทางสถิติแบบ  t-test dependent sample เพื่อใหไดผลของกลุมตัวอยาง
น าไปใชในการสรุปผลและอภิปรายผล  จากนั้นน าขอมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี ้ 
   4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
   2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
ผลการวิจัย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์เรื่องคู่อันดับและกราฟ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีผลการวิเคราะห์แสดง (ดูตารางที ่1-2) 

 

ตารางที ่1 คะแนนเฉลี่ย และคะแนนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย แบบฝึกหัด ช้ินงาน แบบทดสอบย่อยและพฤติกรรมการเรียนรู้  
จากนักเรียน 37 คน เรื่องคู่อันดับและกราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ 
 

 
แบบฝึกหัด 

(10) 
ชิ้นงาน 
(10) 

แบบทดสอบย่อย 
(40) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(10) 

รวม 
(70) 

x ̅ 8.92 9.11 36.65 9.59 64.27 
S 0.89 0.74 1.74 0.69 2.63 

ร้อยละ 89.19 91.08 91.62 95.95 91.81 
  
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.81 
 
ตารางที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์เรื่องคู่อันดับและกราฟ    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

คะแนน จ านวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน 37 70 64.27 91.81 
หลังเรียน 37 30 25.57 85.23 

  

      จากตารางพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์  เรื่องคู่อันดับและ
กราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.81/85.23  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไวซ้ึ่งคะแนน
หลังเรียนนั้นนักเรียนท าแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเรื่องคู่อันดับและกราฟ 
      2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องคู่อันดับและกราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
แนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ก่อนเรียน และหลังเรียน (ดูตารางที ่3) 
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่องคู่อันดับและกราฟช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        
ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนจ านวน 37 คน 
 
 

กลุ่มทดลอง   X̅  S t df Sig. 
ก่อนเรียน 9.05 2.43 

27.704 36 .000 
หลังเรียน 25.57 3.32 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
        จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องคู่อันดับและกราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
แนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีความรู้
สร้างสรรค์เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ดูตารางที ่4) 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายการ   X̅  S ระดับ 
1. นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมายกับเพื่อนๆ 4.03 0.43 มาก 
2. นักเรียนได้ซักถามคุณครูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 4.18 0.51 มาก 
3. นักเรียนได้หาค าตอบของปัญหาจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 4.29 0.46 มาก 
4. นักเรียนได้ร่วมอภิปรายกับเพื่อนในห้องเพื่อหาค าตอบของปัญหา 4.26 0.45 มาก 
5. นักเรียนได้อธิบายความหมายของข้อความ แผนภาพหรือกราฟ 4.32 0.47 มาก 
6. ครูคอยช้ีแนะในการตอบค าถามทุกเรื่อง 4.42 0.55 มาก 
7. นักเรียนส่วนใหญ่ได้ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 4.34 0.48 มาก 
8. นักเรียนได้ท างานตามความสามารถของตนเอง 4.39 0.50 มาก 
9. นักเรียนได้พูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา 4.47 0.51 มาก 
10. ครูอธิบายแนวทางวิธีการท างานท่ีมอบหมายอย่างชัดเจน 4.45 0.60 มาก 
11. นักเรียนได้เลือกเพื่อนร่วมงานในการท างานกลุ่ม 4.50 0.51 มาก 
12. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 4.55 0.50 มากที่สุด 
13. ครูได้พูดคุยกับนักเรียนทุกคน 4.39 0.60 มาก 
14. นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 4.39 0.50 มาก 
15. ครูเป็นผู้ฟังนักเรียนมากกว่าเป็นผู้บรรยาย 4.32 0.53 มาก 

รวม 4.35 0.53 มาก 
   

จากตารางพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีความรู้
สร้างสรรค์โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅= 4.35, S = 0.53) โดยเรียงล าดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ล าดับแรก ไดแก ่ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในการได้ลงมือปฏิบัติจริง (x ̅= 4.55, S = 0.50)  นักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากในการได้ได้เลือกเพื่อนร่วมงานในการท างานกลุ่ม (x ̅= 4.50, S = 0.51) และนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากในการได้พูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา (x ̅= 4.47, S = 0.51) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ 

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มีประสิทธิภาพ 91.81/85.23  
นั้นนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการส่งแบบฝึกหัด 10% การส่งช้ินงาน 10% การท าแบบทดสอบย่อย 40%            
และการประเมินพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนรู้ 10% คิดเป็นร้อยละ 91.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 
เพราะว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  Gagnon and 
Collay (2006, pp. 13-17) ครูต้องสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดการอธิบายสถานการณ์นั้นให้สอดคล้องกับความรู้ที่
ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ จัดกลุ่มเพื่อการเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้เดิมก่อนเรียนกับความรู้ที่เกิดขึ้นหลังการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ที่ครูจัดให้ ซึ่งให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา อภิปรายกลุ่ม หรือการเล่นเกม ใช้ค าถามช้ีน าของครูท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูสอนกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเอง น าเสนอองค์ความรู้ สะท้อนความรู้            
ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ และประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยสิ่งส าคัญที่ได้เรียนรู้
ผ่านการท ากิจกรรมเหล่านี้จะคงทนอยู่กับนักเรียนตลอดไป กรรณิการ์ หาญพิทักษ์ (2559: 27) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน น าไปสู่ข้อสรุป และใช้แบบฝึกหัดให้นักเรียน    
เกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งศราวุฒ เพชรอินทร์ และคณะ (2562) ได้ท าการวิจัยการศึกษาผล
การเรียนรู้ เรื่อง คณิตศาสตร์เชิงการจัด(Combinatorics) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้     
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการเรียนรู้ผา่นเกณฑ์เป็นจ านวนมากกวา่
ร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด  

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากก่อน
เรียน นักเรียนนั้นไม่เคยมีความรู้หรือเรียนรู้ เรื่องคู่อันดับและกราฟมาก่อน เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์นั้น ท าให้นักเรียนได้ผ่านการคิดแก้ปัญหา น าเสนอแนวคิด วิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ และสถาพร ขันโต (2555) ศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เลขยกก าลัง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ         
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ประกอบด้วย ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา ขั้นกิจกรรมไตร่ตรอง ข้ันสร้างสถานการณ์
ปัญหา ขั้นสรุปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา และขั้นวัดและประเมินผล ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และ
ตรวจสอบความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ    มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 73.23 และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 78.57 เมื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า
ผ่านเกณฑ์ทั้งคะแนนและจ านวนนักเรียน 

3. ความพึงพอใจขอนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ตามทฤษฎีความรู้
สร้างสรรค ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.19, S= 0.18) ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นนักเรียน
เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ให้ความสนใจและใส่ใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยความกระตือรือร้นให้ความ
ร่วมมือแสดงความคิดเห็นน าเสนอข้อเรียนรู้ ของตนเองเพื่ออภิปรายหาข้อสรุปของกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน ท าให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ Shelly (1975, pp.: 252-268) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความสุข             
และความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้ไม่มีความสุข โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวก
มากกว่าความรู้สึกทางลบ ซึ่งในการท างานใด ๆ ผู้ร่วมงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทางานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ
ในการท างาน ส าหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีแรงจูงใจ   
ที่จะอยากเรียน ซึ่งผู้สอนต้องค านึงถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสร้างสถานการณ์ปัญหา เทคนิควิธี     
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การสอน การเสริมแรงโดย การให้คะแนนเพิ่มหรือให้รางวัล รวมถึงการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนนั้น ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จ หรือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมซึ่ง ณัฐจรินทร์ แพทย์สูงเนิน และชนกกานต์ สหัสทัศน์ (2562) ศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ควรเพิ่มเวลาหรือใช้เวลาเรียนให้มีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง เพื่อมีเวลาให้นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม และวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้       
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการสังเกตเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้หรือสร้างแนวคิดใหม่
ได้ด้วยตนเอง 
 2. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ครูต้อง
จัดสภาพของบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด เหมาะแก่การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการเรียน     
ให้ผู้เรียนได้มีความกล้าคิด กล้าที่จะแสดงออก ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์ไปใช้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท้ังในระดับชั้นอื่นๆ และในเนื้อหาอื่นๆ อีกท้ังน าไปใช้กับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สร้างสรรค์เปรียบเทียบกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และน ามาใช้ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
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การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

An Analysis of Teaching Remuneration Disbursement of Fiscal year 2020 
Rambhai Barni Rajabhat University 

จันทร์เพ็ญ ผ่องมณี  อิทธิอนุวัตร์, ณัฐ ทานตวณิช, สุภสัสร รุ่งเรืองผล 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏร าไพพรรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของแต่ละคณะ      
3) เพื่อวิเคราะห์สภาพการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ระหว่างปีการศึกษา 2562 (เทอม 1/2562 , 2/2562 , 3/2562)        
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์แต่ละคณะที่มีภาระงานในการสอน และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีรับผิดชอบ
ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจ าแต่ละคณะ รวมจ านวนทั้งสิ้น 186 คน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดระดับความรู้ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของบุคลากร โดยผู้วิจัย
ท าการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) และสถิติเชิงพรรณาที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 
 1) ปัญหาอาจารย์แต่ละคณะที่มีภาระงานในการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนส่วนมาก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ีว่าด้วย มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560, 2560 : ข้อ 6 หน้า 3 , ข้อ 19 หน้า 9) และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2560 (ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560, 2560, 19 เมษายน, ประกาศที่ 0183.4/2560 : หน้า 1-3, ประกาศที่ 0183.1/2560 : 
หน้า 1-3, ประกาศที่ 0183.2/2560 : หน้า 1-3,  ประกาศที่ 0183.3/2560 : หน้า 1-3) และขาดความรู้ความเข้าใจใน
การคิดค านวณค่าตอบแทนการสอนและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
สอนที่เกิดขึ้นข้างต้น ทางผู้ตรวจค่าตอบแทนการสอน/เจ้าหน้าที่งานการเงินจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจใน
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรอบคอบ ความเช่ียวชาญในงานที่ปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีความ
คล่องตัว สามารถวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าได้และสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกัน 
โดยสามารถปฏิบัติได้ตามทุกขั้นตอนการด าเนินงาน ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามกฎระเบียบ 

2) ระดับความรู้ความเข้าใจทักษะการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอนก่อนและหลังอบรมของอาจารย์แต่ละ
คณะที่มีภาระงานในการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจ าแต่ละคณะ 
โดยใช้โจทย์การค านวณจ านวน 15 ข้อ สรุปผลได้ดังนี้  ผลการท าแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 5.53 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.22 ผลการท าแบบทดสอบหลังอบรม (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 11.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
19.40 แสดงให้เห็นว่าอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท าแบบทดสอบหลังอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีท าแบบทดสอบก่อนอบรม  
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยสถิติที่ (t-test) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าแบบทดสอบก่อนอบรมและท าแบบทดสอบหลังอบรม ปรากฏว่ามีความแต่กต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

3) สภาพการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ของแต่ละภาคการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ภาคการศึกษา 1/2562 เป็นจ านวนเงิน 6,492,816.14 บาท ภาคการศึกษา 2/2562 เป็นจ านวนเงิน 
5,686,268.67 บาท และภาคการศึกษา 3/2562 เป็นจ านวนเงิน 1,196,910.25 บาท ดังนั้นผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนทั้ง 3 ภาคการศึกษา เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,375,995.06 บาท 
ค าส าคัญ  ค่าตอบแทนการสอน , การเบิกจ่าย 
 

Abstract 
An Analysis of Teaching Remuneration Disbursement of Fiscal year 2020, Rambhai Bani Rajabhat 

University is an applied research which has objectives 1)  to study the problems of teaching 
remuneration disbursement at Rambhai Barni Rajabhat University.  2)  to study the level of knowledge 
and understanding in personnel about the teaching remuneration disbursement of each faculty.  3)  to 
analyze the status of teaching remuneration disbursement during the academic year 2019 ( semester 
1/2019, 2/2019 and 1/2020). The sample groups used in this research were instructors of each faculty 
who have workload of teaching and support staff responsible with disbursement of teaching 
remuneration with the total number 186 persons. 
 The research data was collected from the test scores before and after the workshop training 
and the satisfaction assessment of knowledge management overview “ Calculation of teaching 
remuneration” data analysis by using a computer. The statistical methods used for data analysis were 
mean, standard deviation, degree of freedom and the statistics used to compare the mean values 
between the two groups. The study found that; 

1) The problems in operating the teaching remuneration disbursement arising above. The 
Teaching Remuneration Inspector / Finance Officer need to have knowledge and understanding of 
relevant regulations, also including be careful and expertise in practical work to make the operation 
more flexible. Able to plan the work in advance and communicate with the operators or related persons 
to have mutual understanding. Able to work follow every steps of the operation according to the plan. 
Which results in an operation of teaching remuneration disbursement is efficiency, fast and regulatory 
compliance.  

2) An achievement of calculation skills on teaching remuneration before and after the 
workshop training for instructors of each faculty who have workload of teaching and the support staff 
responsible with disbursement of teaching remuneration of each faculty by using 15 calculation 
questions, the conclusion can be summarized as follows; the results of the pre- test had a mean of 

5.53 and the standard deviation of 2.22. And the results of the post-test had a mean of 11.69 and the 

standard deviation of 19. 40.  This showed that the instructors and support staff who took the post 
training test were more average than instructors and support staff who took the pre training test. 
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The hypothesis test results from the population mean with t- test when comparing the scores 

of the instructors and support staff who took pre and post training tests.  It appears that there is a 

statistically significant difference at the level of 0.05 which is in accordance with the assumptions set. 
3) The status of teaching remuneration disbursement academic year 2019 of each semester 

in Fiscal year 2020. Semester 1/2019 an amount of 6,492,816.14 Baht, Semester 2/2562 an amount of 
5,686,268.67 Baht, and Semester 3/2562 an amount of 1,196,910.25 Baht. Therefore, the total amount 
of teaching remuneration disbursement for all 3 semesters is 13,375,995.06 Baht. 
Keywords   Compensation of Teaching , Disbursement 
 
บทน า 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการ
ด าเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ สนับสนุนอาจารย์ และ
บุคลากรทุกระดับ และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เพื่อให้     
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดโดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560, 2560 : ข้อ 6: 3 , ข้อ 19: 9) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2560 (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
พ.ศ. 2560, 2560, 19 เมษายน, ประกาศที่ 0183.4/2560 : หน้า 1-3, ประกาศที่ 0183.1/2560 :1-3, ประกาศที่ 0183.2/2560 
: 1-3,  ประกาศที่ 0183.3/2560: 1-3) ให้เหมาะสมกับปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2549, 2549, 30 มีนาคม : 
หน้า 1-7) ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2549 และ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 
ตุลาคม 2547 (พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา พ.ศ. 2547, 2547: 33-35) ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือ ด้านงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนการสอนไม่สามารถก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้เพราะการจัดสรรงบประมาณในแต่
ละปี จ าเป็นต้องก าหนดงบประมาณขั้นต่ าซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องก าหนดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณนั้นๆ ฉะนั้น
การได้ทราบถึงข้อมูล ตัวเลข จากข้อเท็จจริงและจากระเบียบการใช้จ่ายในอดีตสามารถ ประมาณการงบประมาณในเรื่อง
ดังกล่าวได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น  โดยใช้สมมุติฐานจากการใช้จ่ายงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนจาก
กฎเกณฑ์ปัจจุบัน จ านวนอาจารย์ผู้สอน จ านวนนักศึกษา และสภาวะแวดล้อมแบบปกติ  ซึ่งก็จะสามารถประมาณการได้
อย่างแม่นย ามากขึ้น    

ทักษะด้านการตรวจสอบ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การเบิกจ่าย
งบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าสอนมีการก าหนดอัตราแตกต่างกัน ระหว่างระเบียบกระทรวงการคลัง และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ทักษะ มีความรอบคอบ แม่นย าในเรื่อง กฏระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
อย่างถูกต้อง 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ถึงความส าคัญของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกหัวข้อการวิจัยเรื่องนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
สามารถน าความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งสามารถปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย 
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มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์       
พ.ศ. 2560 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560, 2560 : ข้อ 6: 3 , ข้อ 19: 9) และประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2560 (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั
ร าไพพรรณี พ.ศ. 2560, 2560, 19 เมษายน, ประกาศที่ 0183.4/2560: 1-3, ประกาศที่ 0183.1/2560: 1-3, ประกาศ  
ที่ 0183.2/2560: 1-3,  ประกาศที่ 0183.3/2560: 1-3) ให้เหมาะสมกับปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ของระเบียบมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2549, 
2549, 30 มีนาคม: 1-7) ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 26 
สิงหาคม 2549 และพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.    
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2547 (พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา พ.ศ. 2547, 2547 :   
33-35)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของแต่ละคณะ  
3. เพื่อวิเคราะห์สภาพการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ปีการศึกษา 2562   
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 186 คน ได้แก่ อาจารย์ที่มีภาระงานในการสอน และ

บุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจ าแต่ละคณะ จ านวน 10 คณะ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 359 คน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จะมีความ
คลาดเคลื่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ค านวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcice&Morgan) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
2.1 แบบวัดการค านวณค่าตอบแทนการสอนเรื่อง “การแก้โจทย์การค านวณค่าตอบแทนการสอน”  

จ านวน 15 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองโดยใช้ฐานการวัดจากการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอนที่เกิดความผิดพลาด
บ่อยครั้ง ซึ่งวัดทั้งก่อน และหลังอบรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1.1 วิเคราะห์อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560, 
2560, 19 เมษายน, ประกาศที่ 0183.4/2560 : หน้า 1-3, ประกาศที่ 0183.1/2560 : หน้า 1-3, ประกาศที่ 0183.2/2560 : 
หน้า 1-3,  ประกาศที่ 0183.3/2560 : หน้า 1-3)  

1)  ระดับปริญญาตรี จ่าย 300 บาทต่อหนึ่งคาบการสอน 
2) ระดับปริญญาโท จ่าย 800 บาทต่อหนึ่งคาบการสอนวิเคราะห์ประเภทของรายวิชา 

  วิชาบรรยาย เช่น 1 (1-0-2) , 2 (2-0-4) , 3 (3-0-6) 
  วิชาปฏิบัติการ เช่น 1 (0-2-4) , 2 (2-2-6) , 3 (3-2-6) 

2.1.2  สังเคราะห์และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะหก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน  
2.1.3 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอน 
2.1.4 ศึกษากระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
2.1.5 วิเคราะห์ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ และเนื้อหา 
2.1.6 ออกแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม/หลังการอบรมเรื่อง “การแก้โจทย์การค านวณค่าตอบแทน

การสอน” 
2.1.7 น าแบบทดสอบความรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งเป็น

บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องในการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
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โครงสร้างและเนื้อหา รวมทั้งประเมินความเหมาะสมความสอดคล้องของประเด็นต่าง ๆ ของการแก้โจทย์การค านวณ
ค่าตอบแทนการสอน โดยปรับแบบทดสอบบางขอใหมีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ไมยาก
หรืองายเกินไป รวมทั้งหน่วยกิตและจ านวนนักศึกษาใหเหมาะสมกับรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนในปัจจุบัน 

2.2 แบบบันทึกประเด็นค าถามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้วิจัยน าข้อผิดพลาดในการสอบตรวจความถูกต้อง
ด้านเอกสารการเบิกจ่ายและการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอนมาเป็นประเด็นค าถามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น (1) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และ (2) แนวทางการพัฒนาการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการอบรม โดยใช้ แบบวัดการค านวณค่าตอบแทนการสอนเรื่อง “การแก้โจทย์การ
ค านวณค่าตอบแทนการสอน” จ านวน 15 ข้อ วัดความรู้ของบุคลากร จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลรายบุคคล 

2. ผู้วิจัยจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเอกสารการเบิกจ่ายและการคิดค านวณ
ค่าตอบแทนการสอน โดยน าข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบเอกสารเป็นข้อค าถามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ผู้มี
ภาระงานสอน และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจ าแต่ละคณะ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณ ี และบันทึกประเด็นค าตอบ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น (1) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และ (2) แนวทางการพัฒนาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน หลังจากนั้นท าการ
ทดสอบหลังการอบรม โดยใช้ แบบวัดการค านวณค่าตอบแทนการสอนเรื่อง “การแก้โจทย์การค านวณค่าตอบแทนการสอน” 
จ านวน 15 ข้อ และบันทึกคะแนน 
 3. ผู้วิจัยรวบรวมงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษาที่ 
1/2562 , 2/2562 , 3/2562) เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องก าหนดไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการ
ทดสอบ (t-test) ของกลุ่มตัวอย่าง 186 คน สถิติ (Z-test) เป็นสถิติทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เพื่อวิเคราะห์
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอนก่อนอบรมและหลังอบรมเปรียบเทียบผลการทดสอบจาก
แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และแนวทางการพัฒนาการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ด้านงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนการสอนไม่สามารถก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้เพราะ  
การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี จ าเป็นต้องก าหนดงบประมาณขั้นต่ าซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องก าหนดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้ง
ปีงบประมาณนั้น ๆ  ฉะนั้นการได้ทราบถึงข้อมูล ตัวเลข จากข้อเท็จจริงและจากระเบียบการใช้จ่ายในอดีตสามารถ ประมาณ
การงบประมาณในเรื่องดังกล่าวได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น  โดยใช้สมมุติฐานจากการใช้จ่ายงบประมาณในการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนจากกฎเกณฑ์ปัจจุบัน จ านวนอาจารย์ผู้สอน จ านวนนักศึกษา และสภาวะแวดล้อมแบบปกติ  ซึ่งก็จะ
สามารถประมาณการได้อย่างแม่นย ามากขึ้น 

โดยปัญหาการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนที่เกิดขึ้นข้างต้น ทางผู้ตรวจค่าตอบแทนการสอน/เจ้าหน้าที่
งานการเงินจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรอบคอบ ความเช่ียวชาญใน
งานที่ปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีความคล่องตัว สามารถวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าได้และสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยสามารถปฏิบัติได้ตามทุกขั้นตอนการด าเนินงาน ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งส่งผล
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ให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 
2 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 

 ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดค านวณค่าตอบแทนการสอนก่อนและหลังอบรมของอาจารย์แต่ละคณะ
ที่มีภาระงานในการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจ าแต่ละคณะ โดยใช้
โจทย์การค านวณจ านวน 15 ข้อ ปรากฏผลตามตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลังการอบรม 

อาจารย์และ 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 
จ านวน ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

คะแนน Pre-test 186 5.53 2.22 

 คะแนน Post-test 186 11.69 1.94 

 จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีท า
แบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) การคิดค านวณค่าตอบแทนการสอน มีค่าเฉลี่ย 5.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.22 และ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท าแบบทดสอบหลังอบรม (Post-test) การคิดค านวณค่าตอบแทนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
11.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.94 แสดงให้เห็นว่าอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท าแบบทดสอบหลังอบรมมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท าแบบทดสอบก่อนอบรม 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบจากแบบทดสอบก่อนอบรม และแบบทดสอบหลังอบรมโดยกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว 

แบบทดสอบ จ านวน (n) ค่าเฉลี่ย x̅ 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน S.D. 

ค่า Z ค่า Sig. 

Pre-test 186 5.53 2.22 
39.10 .000** 

Post-test 186 11.69 1.94 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

จากตารางที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบจากแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) และแบบทดสอบหลัง
อบรม (Post-test) โดยทดสอบสมมติฐานด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยสถิติที่ (t-test) คือ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ท าแบบทดสอบก่อนอบรมและท าแบบทดสอบหลังอบรม ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย (Post-test) มีคะแนนสูงกว่า (Pre-test) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
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ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ของแต่ละภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา 1/2562 
, 2/2562 , 3/2562) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ของแต่ละภาคการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภาคการศึกษา 1/2562 เป็นจ านวนเงิน 6,492,816.14 บาท ภาคการศึกษา 2/2562 เป็นจ านวนเงิน 5,686,268.67 บาท และภาค
การศึกษา 3/2562 เป็นจ านวนเงิน 1,196,910.25 บาท ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนทั้ง 3 ภาคการศึกษา เป็น
จ านวนเงินท้ังสิ้น 13,375,995.06 บาท 

 

 
 

ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงผลการเบกิจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 
(ภาคการศึกษา 1/2562 , 2/2562 , 3/2562) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของกองนโยบายและแผน หน่วยงานการเงิน 
กองกลาง ร่วมทั้งกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในมิติของหลักฐานในการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน การคิดค านวณค่าตอบแทนการสอน หลักเกณฑ์การท าบันทึกข้อความขอเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิน
เกณฑ์ การเปิดหมู่เรียน กับอาจารย์ที่มีภาระงานในการสอน และบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
สอน และผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน กรณีต่าง ๆ ที่บางคณะพบเจอปัญหา 

2. อาจารย์แต่ละคณะที่มีภาระงานในการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน
ส่วนมาก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560, 2560 : ข้อ 6 หน้า 3 , ข้อ 19 หน้า 9) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. 2560 (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
พ.ศ. 2560, 2560, 19 เมษายน, ประกาศท่ี 0183.4/2560 : หน้า 1-3, ประกาศท่ี 0183.1/2560 : หน้า 1-3, ประกาศที่ 
0183.2/2560 : หน้า 1-3,  ประกาศท่ี 0183.3/2560 : หน้า 1-3) และขาดความรู้ความเข้าใจในการคิดค านวณค่าตอบแทน
การสอนและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยสถิติการทดสอบ (t-test) สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีภาระงานในการ
สอน และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจ าแต่ละคณะ จ านวน 10 คณะ ภายใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และสถิติ (Z-test) เป็นสถิติทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ค านวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcice&Morgan) 

3. ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ของแต่ละภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา 1/2562 , 
2/2562 , 3/2562) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,375,995.06 บาท ซึ่งการประมาณ
การรายจ่ายขั้นต่ า รายการเงินค่าสอนและคุมสอบ ในกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประมาณการไว้ท่ี 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นการประมาณการสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. กองนโยบายและแผน หน่วยงานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี สามารถน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มี
ภาระงานในการสอน บุคลากรสายสนับสนุนท่ีรับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนทุกคณะ น าเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเพื่อปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนและการจ่ายค่าตอบแทนการ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ใน ข้อ 6 (1) หากภาระงานการ
สอนไม่ครบตาม (1) สามารถน าภาระงานสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) มาคิดเป็นภาระงานสอนได้ โดยไม่เบิกค่าตอบแทนการ
สอน ซึ่งประกาศมหาวิทยาลัยขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยในเรื่องของภาระงาน 

2. การประมาณการรายจ่ายขั้นต่ า รายการเงินค่าสอนและคุมสอบ ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 20,000,000 บาท เป็นการประมาณการที่สูงกว่าค่าตอนแทนการสอนที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะในส่วนของผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 13,375,995.06 บาท 
แต่การประมาณการรายการเงินค่าสอนและค่าคุมสอบยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าคุมสอบ ค่าพิจารณาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์สอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการไว้ล่วงหน้าได้ อีกทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้อง
จ่ายตามปีงบประมาณนั้น ๆ จึงต้องประมาณการงบประมาณแบบเผื่อขาดเอาไว ้

 
เอกสารอ้างอิง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560. (2560, 13 มกราคม)  ข้อ 6: 3 , ข้อ 19: 9. 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคปกติ พ.ศ. 

2560. (2560, 19 เมษายน) ประกาศที่ 0183.4/2560: 1-3. 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคพิเศษ พ.ศ. 

2560. (2560, 19 เมษายน) ประกาศที่ 0183.1/2560: 1-3. 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ 

พ.ศ. 2560. (2560, 19 เมษายน) ประกาศที่ 0183.2/2560: 1-3. 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ใน

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2560. (2560, 19 เมษายน) ประกาศที่ 0183.3/2560: 1-3. 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. (2547, 30 ตุลาคม) เป็นปีท่ี 

59 ในรัชกาลปัจจุบัน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70 ก: 33-55. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549. (2549, 30 มีนาคม 2549):  

1-7. 
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รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม  
ในพ้ืนที่ชาติพันธุ์เยอ จังหวัดศรีสะเกษ 

The Development  Model  of Appropriate  Non- Formal  Education 
Children  and  Youth in the Area of  Yer Ethnic Group in Sisaket  Province. 

พิมพ์ลภัส  สุขคุม้ 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ 

 
บทคัดย่อ 

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นท่ี
ชาติพันธุ์เยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับพ้ืนท่ีชาติพันธ์ุเยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ เด็กและเยาวชน ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ 
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ วิเคราะห์เนื้อหา
แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ด้านสังคมพบปัญหาลักษณะนิสัยส่วนตัวของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 4 ประเด็นได้แก่         
1) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาบางคนมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 2)  เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาบางคนมีปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นติดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด  3) เด็กและเยาวชนบางคนมีปัญหาที่
เกิดจากค่านิยมบริโภคทางวัตถุ ฟุ้งเฟื้อใช้จ่ายเงินเกินตัว   4) การใช้เวลาของเด็กและเยาวชนส่วนมากใช้ไปกับการเล่น
เกม  อินเตอร์เน็ตและฟังเพลงชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัว  
  2. รูปแบบการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์เยอ ได้แก่          
1) การสร้างความเข้าใจเป็นขั้นตอนของการสร้างแนวคิดและค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่พึงประสงค์โดยผ่านบุคคลที่เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษายอมรับ  2) มีการวางแผนด าเนินการโดยความร่วมมือของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับสภาพชุมชน 3) การประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอน   
ที่แจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึงเชิญชวนเข้าร่วมอย่างมีศิลปะโดยผ่านสื่อในชุมชนอย่างหลากหลายที่บางคนเข้าถึงได้ง่าย            
4) การด าเนินการภายใต้หลักมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่มีจิตสาธารณะผ่าน
หน่วยงานที่เด็กและเยาวชนเช่ือมั่นในศักยภาพ  และให้การยอมรับโดยค านึงถึงเง่ือนไขแห่งความส าเร็จ 5) มีการ
ประเมินผลด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือที่ยอมรับได้มีความน่าเชื่อถือ และ 6) ควรปรับปรุงพัฒนาเป็นขั้นตอนของประเด็น  
ที ่บกพร่องที่ได้รับทราบเพื่อก่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา, เด็กและเยาวชน, การศึกษานอกระบบ, ชาติพันธ์ุเยอ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

Abstract 
  The purposes of this research were  1)  to study the problems of the non- formal education 
children and youth development in  the  area  of  Yer  ethnic group in Sisaket  Province; 2)  to develop 
the appropriate non- formal  education  children and youth development model for the area  of  Yer 
ethnic group in Sisaket Province. Important informants were  children  and youth  community  leader 
collecting data by depth interview, focus group  formal observation and informal observation analyzing 
content and then descriptive writing. 
                The research findings were as follows: 
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เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

428 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

    1. On the society, it was found that there were four problems of personal characteristic of 
the non- formal education children and youth: 1)  some non-formal education children and youth   had 
sexual intercourse problem in studying age; 2) some non-formal education children and youth had 
problems occurred from deviant behavior such as alcohol addiction, being addicted to smoke and 
being addicted to drugs; 3)  some non-formal education children and youth had  problems occurred 
from value of the consumer object, being extravagant with money; and  4)  the non- formal education 
children and youth spent time with  games, the internet, listening to music and being with their friend 
more than their family.  
  2. The model developed from the study was based on the principles of understanding, 
connecting, development. 1) the step of creating an understanding, it was the step of creating the idea 
and the values in desirable way of life by through people who the non- formal education children and 
youth believe; 2)  the step of planning by cooperation of the non- formal education children and youth 
and people who were seriously concerned with possibility and correspond community status; 3)  the 
step of public relations, it was  the step of informing thoroughly and inviting to join artfully through the 
media in community variously that everyone could be very accessible; 4)  the step of operating, it was 
the operation under the principle of participation of the non- formal education children and youth 
including people who were concerned with public mind through institutes that children and youth had 
confidence in their potentials and accepted  by considering successful condition; 5)  the step of 
operating evaluation by the use of accepted and reliable instrument and  and  6) it should be adjusted 
and developed in the case of defective issues that had been acknowledged to be effectively useful for 
children and youth continually. 
Keywords:   The Development model of non- formal education children and youth, children  and 
youth,  non- formal  education,  Yer ethnic group in Sisaket  province. 
 
บทน า 

เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งเพราะต้องเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ         
ในภายภาคหน้าจนเคยชินกับค าพูดที่เปรียบเด็กกับกล้าไม้ที่รอวันเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่ให้คุณค่าแก่ระบบนิเวศในอนาคต  
แต่วันนี้ทรัพยากรอันมีค่ายิ่งก าลังถูกกระแสโลกาภิวัตน์และโซเชียลมีเดียบ่อนท าลายความดีงามและความมั่งคงทาง
ศีลธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน  และสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ท าให้สถาบันครอบครัวเกิดความอ่อนแอ ไม่มั่นคง  อีกทั้งปัจจัยครอบครัวมีผลกระทบต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กและ
พัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไม่ดีจะเกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบคร้ว ท าให้เกิด
ความไม่มั่นคงต่อพฤติกรรมการแสดงออกในช่วงระยะวัยรุ่น  ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนท่ีท าให้สัมพันธภาพในครอบครัวเปราะบาง  
(ภัทรา สง่า, 2547: 62) 

ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนมีจ านวนมาก  ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความสุขกับความพอเพียง  จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งเพราะทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่ง
สร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศ
จะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง        
เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”     
ในอนาคต  (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 14) 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นไม่เฉพาะเจาะจงอยู่ที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น ในภาค
ของชุมชนเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านศาสนา  หน่วยงานด้านการปกครองก็ต้องมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน  เนื่องจากในชุมชนยังมีเด็กอีกกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน
กลุ่มนี้ซึ่งเรียกว่าเด็กนอกระบบก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเช่นกัน  ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษาจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง  แต่การพัฒนานั้นจ าเป็นต้องเข้าใจ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ รวมถึงความต้องการของเด็กและเยาวชน อีกทั้งการพัฒนาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่รวมถึงค่านิยมของชาติพันธุ์นั้นๆ ท าให้การพัฒนาไม่เข้าไปท าลายโครงสร้างวัฒนธรรมเดิมหรือเปลี่ยนแปลง
ใดๆ จนก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการถูกรุกรานอันส่งผลให้เกิดการต่อต้านในท่ีสุด  หากวันนี้สังคมเปรียบเด็กและเยาวชนกับ
กล้าไม้ที่จะเติบโตในอนาคตผู้เกี่ยวข้องคงต้องหันมาช่วยกันดูแลให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่งคงในวัน
ข้างหน้าโดยเฉพาะเด็กท่ีหลุดออกนอกระบบการศึกษาแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะด าเนินการนั้นย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมของสังคมนั้นๆ  ส าหรับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ท่ีมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีความเป็นอัตลักษณ์แตกต่าง
จากส่วนอื่นของประเทศ  (กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ และคณะ, 2560: 10) 

ชนเผ่าเยอในจังหวัดศรีสะเกษเป็นชนส่วนน้อยที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุข ท่ีน่าสนใจว่า เด็กและ
เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนท าให้สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างสงบด้วย ซึ่งการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ร่วมกัน  ถ้าความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีรักใคร่สามัคคีไว้วางใจซึ่งกันและกัน
การอยู่ร่วมกันย่อมมีความเรียบร้อยและสันติ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความสัมพันธ์อย่างไม่ไว้วางใจต่อกัน  มีความ
ขัดแย้งกันในทางปฏิบัติ และความรู้สึกนึกคิด ก็ย่อมมีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน  ปัญหาส าคัญคือการบูรณาการเพื่อรวม
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนพ้ืนฐานของความแตกต่างของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
แต่ละกลุ่ม ปัญหาการสร้างบูรณาการหรือประสมประสานประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาความ
มั่นคงของชาติ ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอระหว่างคนกลุ่มต่างๆที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความคิดทาง
การเมืองต่อกันความขัดแย้งนี้จะรุนแรงยิ่งขึ้นในเมื่อความแตกต่างในเรื่องชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (เทอดชาย เอี่ยม
ล าน า.  2552: 12-14)   
 ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
จ าเป็นต้องมีรูปแบบเฉพาะส าหรับพื้นที่นี้  เนื่องจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุก
หน่วยงานต้องตระหนักให้ความสนใจและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังอีกทั้งต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน  จ าเป็นต้องมีรูปแบบ
หรือแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ซึ่งมีความซับซ้อนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ความเข้าใจในวิถี
ชีวิต ค่านิยม และปัจจัยก าหนดอื่นๆ  จึงเกิดค าถามกับผู้วิจัยถึงรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  
รูปแบบใดจึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่เกิดการต่อต้านและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วน     
จึงเลือกศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับชาติพันธุ์เยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปัญหาของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  ในพื้นที่ชาติพันธ์ุเยอ ในจังหวัด    
ศรีสะเกษ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ชาติพันธุ์เยอ    
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่วิจัยคือชุมชนต าบลเมืองคง  อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สุดหรือมีความเกี่ยวข้องมาก
ที่สุด โดยก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชน จ านวน 125 คน  ผู้น าชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมายที่ จ านวน 44 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant interview) การสนทนากลุ่มย่อย 
และการสังเกต ซึ่งได้แต่งตั้งผู้ทรงวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์     
ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต  ศิรวงศ์เดชา 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วระเดช ภาวัติเวคิน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์เด็กและ
เยาวชน   ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่  2) แนวทางการสนทนากลุ่มย่อย (focus group discussion) ประเด็นการ
สนทนากลุ่มย่อยเป็นการพูดคุยถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม 3) การสังเกตอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวบรวมโดยผู้วิจัยและผู้ช่วย
นักวิจัยระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินไปพร้อมกับ      
การด าเนินการเก็บข้อมูล  โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อความถูกต้องและตอบค าถาม     
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยเป็นแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์  (Analytical Description)  
 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  ในพ้ืนท่ีชาติพันธุ์เยอ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่มีปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมมากกว่าเพศชาย ทางด้านสังคมพบปัญหาลักษณะนิสัยส่วนตัวของเด็กและเย าวชนนอกระบบ
การศึกษา 4 ประเด็นได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาบางคนมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน พบว่ามี
ปัจจัยที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้แก่ การเที่ยวกลางคืนและดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืนของเด็กและเยาวชน
เป็นพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นการเข้ากลุ่มเพื่อน จากการเที่ยวกลางคืนนี้เองน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย ความ
เหงา ความว้าเหว่ ท าให้วัยรุ่นแสวงหาคนรู้ใจด้วยการคบเพื่อน และจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์เพียงแค่เป็นคนที่รู้ใจกัน 
แต่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จนมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องความสนุกและตื่นเต้น กลายเป็นสิ่งท่ี
ลดความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีลงไปและสร้างแนวคิดใหม่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มขึ้นมาแทน เพศสัมพันธ์จึงเป็นเพียงเกมอย่าง
หนึ่งที่เพียงผ่านความท้าทายบางอย่าง ซึ่งหากใครท าได้ยิ่งมากที่สุดยิ่งได้รับการยกย่องเช่ือถือมาก 2)  เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาบางคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี มีปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เช่นติดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด 3) เด็กและเยาวชนบางคนมีปัญหาที่เกิดจากค่านิยมบรโิภคทางวัตถุ ฟุ้งเฟื้อใช้จ่ายเงินเกินตัว 
ในเรื่องข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จ าเป็นหรือซื้อของราคาแพง พบว่าเด็กและเยาวชนบางคนมีเครื่องประดับในตัวมากมาย   
แล้วในที่สุดก็จะเบื่อง่าย ไม่รักษาข้าวของ ไม่ได้เห็นคุณค่าของที่ซื้อมา ไม่ดูแลทะนุถนอม เมื่อของเสียหรือหายก็ซื้อใหม่
และไม่สามารถที่จะมีความยั้งคิด หรือจัดการกับเรื่องการใช้เงินได้ 4) การใช้เวลาของเด็กและเยาวชนส่วนมากใช้ไปกับ
การเล่นเกม  อินเตอร์เน็ตและฟังเพลงชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัว  พบว่าเด็กติดเกมมีลักษณะเล่นเกมมากจน
รบกวนกิจกรรมอื่นในชีวิตประจ าวัน ในความคิดจะวกวนอยู่กับเรื่องเกม แม้ในขณะท ากิจกรรมอื่นอยู่ไม่มีแก่จิตแก่ใจจะ
ท าอย่างอื่นนอกจากเล่นเกม  มีความรู้สึกอยากเล่นเกมอยู่ตลอดเวลา  หากมีสิ่งที่มาขัดขวางการเล่นเกมจะรู้สึกหงุดหงิด  
ฉุนเฉียว  มีความกระวนกระวาย กระสับกระส่ายหากไม่ได้เล่นเกม ไม่มีการแบ่งเวลา โดยเวลาส่วนมากจะเอาไปเล่นเกม 
บางรายโดดเรียนไปเล่นเกม หรือไม่ยอมนอนเพราะมัวแต่เล่นเกม รวมถึงไม่กินข้าวตามเวลา นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและ
เยาวชนชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัวคือมีความรู้สึกเป็นอิสระ รู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องอยู่ในกรอบหรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เคยท ามาตั้งแต่เด็ก อาจจะได้ท าอะไรใหม่ๆ ท่ีไม่เคยลองมาก่อน มีโอกาสได้พูดในสิ่งที่คิดได้แบบไม่ต้องเกรงใจ 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 ซึ่งเป็นรูปแบบของการการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นการพูดคุยถึงปัญหาของเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
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รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ชาติพันธุ์เยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ       
จากกลุ่มผุ้น าชุมชนในการให้ข้อมูล  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาที่ได้จากการศึกษาคือ  รูปแบบการด าเนินการ
ตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” น าไปปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ ข้ันสร้างความเข้าใจเป็นขั้นตอนของการ
สร้างแนวคิดและค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่พึงประสงค์โดยผ่านบุคคลที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษายอมรับ    
ขั้นวางแผนด าเนินการโดยความร่วมมือของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังมีความเป็นไป
ได้และสอดคล้องกับสภาพชุมชน ขั้นประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง เชิญชวนเข้าร่วมอย่างมีศิลปะ 
โดยผ่านสื่อในชุมชนอย่างหลากหลายที่บางคนเข้าถึงได้ง่าย ขั้นด าเนินงานเป็นการด าเนินการภายใต้หลักมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่มีจิตสาธารณะผ่านหน่วยงานที่เด็กและเยาวชนเช่ือมั่นใน
ศักยภาพ และให้การยอมรับโดยค านึงถึงเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ ขั้นประเมินผลด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือท่ียอมรับได้มี
ความน่าเชื่อถือ และขั้นปรับปรุงพัฒนาเป็นขั้นตอนการปรับปรุงในประเด็นที่บกพร่องที่ได้รับจากการประเมินและพัฒนา
ให้ดียิ่งข้ึน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัคือ 
 1. สภาพปัญหาของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในชาติพันธุ์เยอในจังหวัดศรีสะเกษ 

 ปัญหาการด าเนินงานโดยรวมพบปัญหา 4 ประเด็นได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาบางคนมี

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาบางคนมีปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน

เช่นติดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด  3) เด็กและเยาวชนบางคนมีปัญหาที่เกิดจากค่านิยมบริโภคทางวัตถุ ฟุ้งเฟื้อใช้จ่ายเงินเกิน

ตัว 4) การใช้เวลาของเด็กและเยาวชนส่วนมากใช้ไปกับการเล่นเกม  อินเตอร์เน็ตและฟังเพลงชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่า

ครอบครัว  
  2. รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในชาติพันธุ์เยอ  ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 รูปแบบการพัฒนาที่ได้จากการศึกษาคือ  รูปแบบการด าเนินการตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” น าไป
ปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้น ได้แก่ 
 1. ขั้นสร้างความเข้าใจ  เป็นขั้นตอนของการสร้างแนวคิดและค่านยิม ในการด าเนินชีวิตที่พึงประสงค์โดยผ่าน
บุคคลที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษายอมรับ 
 2. ขั้นวางแผนด าเนินการ  โดยความร่วมมือของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและผู้เกีย่วข้องอย่าง
จริงจังมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับสภาพชุมชน 
 3. ขั้นประชาสัมพันธ์  เป็นขั้นตอนท่ีแจ้งให้ทราบอย่างท่ัวถึงเชิญชวนเข้าร่วมอย่างมีศลิปะโดยผ่านสื่อในชุมชน
อย่างหลากหลายที่ทุกคนเข้าถึงไดง่้าย 
 4. ขั้นด าเนินงาน เป็นการด าเนินการภายใต้หลักมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องที่มีจิตสาธารณะผ่านหน่วยงานที่เด็กและเยาวชนเช่ือมั่นในศักยภาพ  และให้การยอมรับโดยค านึงถึงเง่ือนไข
แห่งความส าเร็จ 
 5. ขั้นประเมินผลด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือท่ียอมรับได้มีความน่าเช่ือถือ 
 6. ขั้นปรับปรุง พัฒนา  เป็นขั้นตอนการปรับปรุงในประเด็นที่บกพรอ่งที่ได้รับจากการประเมินและพฒันาให้ดี
ยิ่งขึ้นในส่วนท่ีดีอยู่แล้วโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงค่านิยมในชุมชนท้องถิ่น 

การอภิปรายผล        
 1. สภาพปัญหาของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในชาติพันธุ์เยอ  ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ปัญหาของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการศึกษาส่วนมากเจอปัญหา 4 ประเด็น
ได้แก่  1) ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรม
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เบี่ยงเบนเช่นติดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด  3) ปัญหาที่เกิดจากค่านิยมบริโภคทางวัตถุ ฟุ้งเฟื้อใช้จ่ายเงินเกินตัว 4) การใช้เวลา
ของเด็กและเยาวชนส่วนมากใช้ไปกับการเล่นเกม  อินเตอร์เน็ตและฟังเพลงชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และคณะ (2551: 27-53) พบว่า สภาพปัญหาของเยาวชนไว้ 8 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านสุขภาพกายและจิตของเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพกายและจิตคือเรื่องเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุ  15-17 ปี
ซึ่งเป็นไปโดยสมัครใจท้ังชายและหญิงวัยรุ่นหญิงกลุ่มอายุ 13-19 ปีมีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นวัยรุ่นกลุ่มอายุ 15-17 ปีมีการดื่ม
สุราเพิ่มขึ้นซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวเป็นสาเหตุท าให้เยาวชนตายด้วยอุบัติเหตุ 2) ด้านการจัดการศึกษาเยาวชนวัย 18-
21 ปี  มีโอกาสในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพียง 1 ใน 10 สาหรับคุณภาพการศึกษาพบว่าระดับเชาว์ปัญญาเฉลี่ยของ
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า 3) ด้านครอบครัวพบว่า มีแนวโน้มเล็กลง การจดทะเบียนสมรสลดลง  
สภาพสังคมท าให้คาดว่าคนไทยจะแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้น ขณะเดียวกันมีอัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาครอบครัว
ส่วนมากเกิดจากการประพฤตินอกใจ  การติดในอบายมุข การใช้ความรุนแรง  เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอนาคต
ของเยาวชนทั้งสิ้น 4) ค่านิยมวัฒนธรรม จริยธรรมพบว่า เด็กและเยาวชนไทยถูกเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมที่
สะดวกสบายเกิดค่านิยมบริโภคทางวัตถุ  ฟุ้งเฟื้อใช้จ่ายเงินเกินตัว  วัยรุ่นหญิงจ านวนไม่น้อยไม่มีการรักนวลสงวนตัว  
 2. รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชาติพันธุ์เยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 รูปแบบการด าเนินงานตามหลัก“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจ   
2) ขั้นวางแผน  3) ประชาสัมพันธ์  4) ขั้นด าเนินงาน 5) ขั้นประเมินผลการด าเนินงานและ 6) ขั้นปรับปรุง พัฒนารูปแบบ
ที่ได้เป็นกรอบแนวคิดหลักของการท างานในระดับพื้นที่  ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์จากแนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
รูปแบบดังกล่าวผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเป็นขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนเหมาะแก่การน าไปปฏบิัติ  ท้ังนี้การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาชาติพันธุ์เยอ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแตกต่างกันในเรื่องของการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  เพราะยังขาดการ
ประสานงานกันในระดับชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานที่ด าเนินการส่วนใหญ่ยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายยังไม่สามารถสร้างกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรอย่างไม่เป็นทางการให้เข้ามามีบทบาทมากนัก  ซึ่งการศึกษาที่ได้
กลับพบว่ากลุ่มบุคคลที่ไม่มีต าแหน่งใดๆ ในชุมชนคือกลุ่มที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษายอมรับในศักยภาพใน
การด าเนินงานและต้องการให้เป็นผู้ด าเนินงานหลักโดยมีหน่วยงานต่างๆ  ในชุมชนให้การสนับสนุน โดยรูปแบบการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริวัฒน์  ช่างคิด  
(2554 :บทคัดย่อ)  ปัญหาและความต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
ครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีเง่ือนไขความส าเร็จของการพัฒนาคือ ต้องมีผู้ประสาน
และส่งเสริมงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในชุมชนอย่างเพียงพอ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาแสดงความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องให้ความส าคัญและส่งเสริม โดยให้
โรงเรียนสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน  และสอดคล้องกับแนวคิด
การท างานเชิงพื้นที่ดัง  สีลาภรณ์ บัวสาย (2551: 11) ซึ่งกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเหมาะเป็นงาน
เชิงพื้นที่มากเพราะผู้ที่จะแก้ปัญหาและดูแลเด็กได้ดีที่สุดคือ  สถาบันครอบครัว  ชุมชน  โรงเรียน  ดังนั้นยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีตรงจุดที่สุดและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมคือยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ในประเด็นปัญหาเด็กและเยาวชนบางคนมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ควรได้รับการบ าบัดโดยทีมจิตบ าบัด 
เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้ในระดับปกติ ด้วยกิจกรรมสร้างความสุขและออกก าลังกาย ไม่ว่าจะ
เป็นการเต้นแอโรบิก การท่องเที่ยวปีนเขา เล่นดนตรี เล่นกีฬา ท างานศิลปะ 

2. ควรมีการก าหนดนโยบายในพื้นที่ให้มีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ในการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบสารเสพติดทุกชนิด อันน ามาสู่การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยให้แก่ชุมชน 

3. ควรมีโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด 
ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป  รวมทั้งฝึกการออมเงินโดยอาจจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้น 
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 4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยมีการอบรมผู้ให้ค าปรึกษาให้มีความรู้และทักษะในการ
ให้บริการปรึกษา ทักษะในการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว รวมทั้งมีสายด่วนให้บริการเพื่อรับค าปรึกษาทาง
โทรศัพท์หรือติดต่อนัดหมายการเข้ารับบริการ 
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การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  
ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

Community Development on the Basis of Hmong Cultures 
 at Mahawan Sub-district, Mae Sot District, Tak Province 

สุขเกษม  ขุนทอง, เกรียงไกร กันตีมูล, ธารทิพย์ ขุนทอง  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ         
2) เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ผู้ใหข้้อมูลส าคัญ ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน จ านวน 8 คน เป็นการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านเนื้อหา มีการตีความ การจ าแนกชนิดหมวดหมู่ พิจารณาหาความเกี่ยวโยงของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ  และการสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า 1) วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ 
ภาษาพูด การแต่งกาย และความเชื่อแบบดั้งเดิม (วิญญาณบรรพบุรุษ) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับความเชื่อ และคนกับธรรมชาติ และ 2) วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ม้ง คือ ฐานรากของการพัฒนาชุมชน เป็นระบบคุณค่าที่เกิดจาก “ความเช่ือแบบดั้งเดิม” อันเป็นกลไกการ “เช่ือม
ประสาน” ความสัมพันธ์ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของความรัก และความผูกพัน อันเป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่การพัฒนาคนด้าน
จิตใจ (นามธรรม) ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในอย่างเป็นองค์รวม  
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุมชน, วิถีวัฒนธรรม, กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 

 
Abstract 

  The objectives of this study were 1) to investigate Hmong cultures at Mahawan Sub-district, 
Mae Sot District, Tak Province and 2) to analyze the community development on the basis of Hmong 
cultures at Mahawan Sub-district, Mae Sot District, Tak Province.  The research informants were 8 local 
wisdom people, purposively selected. Instruments; interview and observation were employed. The 
data were analyzed through data analysis, interpretation, classification, a consideration of the 
phenomena, and analytic induction. The findings shown that; 1) Hmong culture has unique 
characteristics such as language, costumes, and traditional beliefs (ancestral spirit) that appears as a 
social interaction of balanced coexistence between people and people, people and beliefs, and people 
and nature, and 2) Hmong culture is the foundation of community development. It is a value system 
created by traditional beliefs, which is a mechanism for linking relationships. In which it appears in the 
form of love and attachment. It is a condition that leads to the psychological human development of 
(abstract). This is the relationship of structure of economic, social, and internal political in holistically. 

Keywords: community development, culture, Hmong 
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บทน า 
ปัจจุบันนี้การพัฒนาชุมชน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารการพัฒนา ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาประเทศ ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา อย่างไรก็ดีการพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ยาก เสียสละ และท้าทาย ดังที่ 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรธิราช บรมนาถ
บพิตร เคยมีพระราชด ารัสแก่ นักพัฒนาของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน กล่าวว่า “การพัฒนา
ชนบทเป็นงานที่ส าคัญ เป็นงานที่ยาก เป็นงานที่ต้องท าให้ได้ด้วยความสามารถ ด้วยความฉลาด คือ ทั้งเฉลียว ท้ังฉลาด 
ท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีการใดๆ   ใครอยากหากินขอให้ลาออกจากต าแหน่งไปท าการค้าดีกว่า 
เพราะว่าท าผิดพลาดไปแล้ว บ้านเมืองเราล่มจมแล้วเราอยู่ไม่ได้ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่าง” (ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 2551: 
328) 

พระราชด ารัส ดังกล่าวไม่สอดรับกับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
เป็นการพัฒนาเชิงเดียวหรือเน้นมิติเดียวตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษท่ีผ่านมา นั่นคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
โดยเร่งรัดการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่ป่าไม้ ทั้งบนดินและใต้ดิน การปรับปรุงที่ดิน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงสาย
พันธุ์พืช และสัตว์ ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ท าให้มนุษย์กลายเป็นผู้บริโภคที่ส าคัญในวิถีวัฒนธรรม โดยอาศัย
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและพลังงานในรูปของมวล
ชีวภาพออกไปจากระบบอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามจนเป็นสถาบัน และรูปแบบพฤติกรรม
ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมเศรษฐกิจ” และได้สร้างปัญหาขึ้นใหม่เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จนท าให้กลไกการ
ควบคุมตัวเองของธรรมชาติถูกท าลาย อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวของมนุษย์เป็นกระบวนการที่เป็นโลกวิสัย     
ทางวัตถุนิยมอย่างสุดโต่ง และทุกข์ซึ่งจิตวิญญาณอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิถีวัฒนธรรม รวมทั้งเน้นความ
เป็นปัจเจกบุคคลนิยมที่ขัดแย้งต่อธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นเหล่าในลักษณะครอบครัวและชุมชน 
ขณะเดียวกันก็ท าลายความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพระหว่างคนกับธรรมชาติโดยสิ้นเชิง 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คือ การเรียนรู้ถึงความหลากหลายในวิถีวัฒนธรรมกับ
กระบวนการคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  ที่ใช้ชีวิตในลักษณะของการพัฒนาตนเอง บนฐานของความผูกพันกับธรรมชาติ
มานานนับพันปี จะต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการเข้าใจถึงองค์รวม เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม    
ความเชื่อ พิธีกรรม และเรื่องเล่าแบบดั้งเดิม ตลอดรวมถึงวิธีคิด และการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างไปจากวิธีคิดแบบ
ที่เราคุ้นเคยและเข้าใจ การศึกษาวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มของชนกลุ่มต่างๆ  ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์
แต่ละกลุ่มมีการตีความเข้าใจสภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างลกึซึ้ง ความเข้าใจเหล่านี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในรูปของ
ชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านอาหาร และยา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ป่า น้ า และสัตว์ 
แสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพอันลึกซึ้งระหว่างคนกับธรรมชาติ มนุษย์จึงมิได้เป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น 
หากแต่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาธรรมชาติแวดล้อม ด้วยการใช้ประโยชน์เท่าที่จ าเป็น และด้วยความอ่อนน้อมตระหนักรู้
ในคุณค่าและบุญคุณของธรรมชาติไปพร้อมกัน 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คือ ศาสตร์ทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ท่ีมนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการในการด ารงอยู่ของตนเอง  ไม่ว่ามนุษย์จะคิด
อะไร ปัจจัยที่มากระตุ้นความคิดก็มาจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ท้ังสิ้น ขณะเดียวกัน สังคมวิทยาเป็นวิชาที่ว่า
ด้วยการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และปรากฏการณ์ทางสังคม รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็น
พื้นฐานความคิด ความเช่ือของชาวบ้าน ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสังคมยังคงต้องอาศัยของมูลคติชนวิทยา เนื่องจากมี
เนื้อหาที่สัมพันธ์จนบางครั้งแยกจากกันไม่ออก กล่าวคือ “คติชาวบ้าน” ซึ่งเป็นกระจกส่องสังคม ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์    
3 ประการ คือ ความคิด การกระท า และผลของการกระท า เป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้
อย่างชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบทเงือนไขสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนอาศัยอยู่ จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ และเมื่อได้รับการยอมรับปฏิบัติตามกันในรูปแบบเดียวกันจนเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า “วิถีวัฒนธรรม” (นิยพรรณ 
(พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550: 16 ; ยศ  สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย, 2547: 1-28 และสุขเกษม ขุนทอง, 2561: 2) 
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“วิถีวัฒนธรรม” จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม ครั้งเมื่อตกผลึกแล้วอาจจะมีความหมายคงที่ 
ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั้งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก กล่าวอีกในหนึ่ง วิถี
วัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร นั่นคือการแสดงว่าเรารับรู้เกี่ยวกับ
ตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอด ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบท
ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคนหรือกลุ่มคนอื่นๆ  ด้วย และวิถีวัฒนธรรมมีทั้งเป็นระดับปัจเจก (Individual)  และ    
อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective) ในระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายวัฒนธรรมอยู่ในตัวเอง เช่น  เพศสภาพ 
กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติ ช่วงช้ันทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น ในขณะที่วัฒนธรรมร่วมของกลุ่มจะถูกสร้างบนพื้นฐาน
ของความเหมือนกันของกลุ่ม 

และในความเหมือนกันของกลุ่มนั้น ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น มาเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม เฉพาะของ
กลุ่มตนเองด้วย ฉะนั้น เมื่อพูดถึงวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นลักษณะของพฤติกรรมร่วมสมาชิกในสังคม
เดียวกัน ซึ่งแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่นๆ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547: 32-34) สอดคล้องกับ วสันต์  ปัญญาแก้ว, 
(2559: 50) กล่าวเสริมว่า ความเชื่อใน “ความเป็นปัจเจก” ที่เช่ือมต่อกับสังคม สังคมก าหนดบทบาทหน้าท่ีและระบบคณุ
ค่าที่ติดมากับความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน ความเป็นมิตร ความเป็นครูกับศิษย์ ในมิตินี้วิถีวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องของการ
ใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก    
ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกันตนเอง                  
ในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆ  ในแต่ละกลุ่มชน 

และในแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural traits) ที่เป็นของตนเอง การบ่ง
บอกความเป็นตัวตน และมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นต้นว่าความผูกพันของระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา และพฤติกรรม
ทางสังคม เป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็นภาพนิ่ง และมีความเป็น
พลวัตของกลุ่มคนและวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม แต่คนก็สามารถข้ามไป
ข้ามมาระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ จะบอกว่าตนเองเป็นใครนั้น ต้องขึ้นอยู่กับบริบท
ของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่นๆ ด้วย และเป็นการหล่อหลอมที่มีความยาวนานของความรู้สึกร่วมกัน
ในสายเลือด (Shared Descent) ซึ่งปรากกฎออกมาในรูปของภาษา เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามี
จุดก าเนิดร่วมกัน และบริบททางประวัติศาสตร์  และในประเด็นจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Consciousness) เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะเลือกน าเสนอเรื่องเล่าที่ส าคัญๆ         
ทางประวัติศาสตร์ มาสร้างวาทกรรม เพื่อท าให้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง (ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547: 32-34) 

วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นผลผลิตจากสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ภาพ คือ ภาพแรกเกี่ยวกับตัวตน เป็นภาพ
ตัวตนของตัวเราเองที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้อื่นเป็นภาพลักษณ์หรือความคิดแรกที่คนอื่นคิดเมื่อมีคนพูดถึงตัวเรา ซึ่งภาพ
เกี่ยวกับตัวตนอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงของตัวเรา โดยทั่วไปย่อมไม่มีใครต้องการให้ผู้อื่นระลึกถึงเราในภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 
ภาพที่สองเป็นตัวตนในอุดมคติ เป็นภาพตัวตนที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเราเองหรือตัวตนท่ีเราต้องการจะเป็น ตัวตนใน
อุดมคติจึงเป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้เป็นไปตามคาดหวัง และภาพสุดท้าย คือ ตัวตน
ที่มนุษย์แสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับตัวตนในอุดมคติ เพราะจะท าให้บุคคลเกิดการพัฒนา และเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความเช่ือในแต่ละสังคมของกลุ่มชนต่างๆ  ก็จะมีชุดของความเช่ือที่เป็นพื้นฐานที่ผู้คนในแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมถือปฏิบัติ 
เพราะวิถีวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความคิด ความเช่ือที่ก าหนดพฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้
เกิดการ “การพัฒนา” และเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ การพัฒนา “คน” (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 
2559: 75 ; จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551: 60 ; เมตาตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล, 2559: 179 ศิราพร  ณ ถลาง, 
2559: 34, 181 และ สุขเกษม  ขุนทอง และ ถิรวิท  ไพรมหานิยม, 2562: 2) 

การพัฒนา “คน” ในชุมชนให้มี “คุณค่า” ต่อตนเอง ต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง โดยเริ่มจาก 1) ใช้กระบวนการพัฒนาที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การคิดหรือวางแผน 
(Thinking or Planning) การลงมือปฏิบัติจริง (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) กระบวนการ พัฒนานี้ถือว่า 
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เป็นกลยุทธ์ มรรควิธี หรือแนวทางที่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา และหรือประชาชนน ามาใช้เพื่อน าไปสู่จุดหมายของการพัฒนา 2) 
กระบวนการพัฒนานี้จะน าไปสู่การพัฒนาคน และการพัฒนาวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างพื้นที่ท ากิน และที่อยู่
อาศัย เป็นต้น เฉพาะการพัฒนาวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายของการพัฒนาด้วย แต่เป็นเป้าหมายรอง และ
จ าเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนอย่างสมดุล เพื่อเป็นสื่อน าไปสู่การพัฒนาคนให้มี “คุณค่า” ซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดหรือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาในที่สุด 3) ในส่วนของการพัฒนาคน ตามกระบวนการพัฒนานั้น 
จะต้องด าเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนาทั้งหลายในชุมชนที่มุ่ง “การพัฒนาคนด้านจิตใจ” ควบคู่กับ “การพัฒนาคนด้าน
วัตถ”ุ อย่างสมดุล (วิรัช  วรัชนิภาวรรณ, 2549: 53-56 และสุขเกษม  ขุนทอง, 2558: 2)  
 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของการพัฒนาชุมชนกับวิถีวัฒนธรรมจะต้องท าหน้าที่ประสาน
สัมพันธ์กัน กล่าวคือ วิถีวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมทางสังคมเป็นตัวก าหนดวิถีปฏิบัติที่
จะบรรลุเป้าหมายของค่านิยม มีการผลิตซ้ า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อ านาจขึ้นมาใหม่ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ทางสังคมอย่างจ าเพาะเจาะจงท่ามกลางสภาวะวิกฤติ 
ดังนั้น วิถีวัฒนธรรม  เปรียบเสมือนรากเหง้าดั้งเดิม และเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งของ
ชุดความรู้แบบดั้งเดิม ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาคน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการพัฒนาคนด้านวัตถุ (รูปธรรม) และ
การพัฒนาคนด้านจิตใจ (นามธรรม) ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยผู้วิจัย
มุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ ในระดับพื้นท่ีให้สอดรับกับความเป็นพหุวัฒนธรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก  
 2. เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุม่ชาติพันธุม์้ง ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด  
จังหวัดตาก   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้   
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ศึกษาประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (The Historical Method)     
ซึ่งเป็นการศึกษาเหตุการณ์ วิวัฒนาการต่างๆ  ทางวัฒนธรรมในอดีต ท าให้ทราบถึงสาเหตุหรือความเป็นมาของสังคม
ตลอดรวมถึงความเช่ือแบบดั้งเดิม เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนม้ง (Community Education Participation : 
CEP) โดยให้สมาชิกของชุมชน (ปราชญ์ชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและเก็บข้อมูล โดยใช้เทคนิคการศึกษา   
และการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้    
  1.1 ผู้วิจัยร่างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อค าถามในประเด็น ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง และน า
แบบสัมภาษณ์ที่ร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบโครงสร้างด้านเนื้อหาและภาษา จ านวน 3 คน 
  1.2 กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในระดับบุคคล ( Individual Unit of Analysis) 
ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน จ านวน 8 คน เป็นการสุ่มแบบเจาะจง ที่สมัครใจและยินดีให้ข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์ เพื่อวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง  
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  1.3 การสัมภาษณ์ โดยใช้แนวค าถามหลักเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม ที่เช่ือมโยงในกิจกรรมของวิถีด ารงอยู่ของ
กลุ่มชาติพันธ์ุม้งอย่างเป็นองค์รวม ในประเด็น พิธีแต่งงาน พิธีตู่-ชู้ และพิธีบ าเพ็ญกุศลศพขณะเดียวกันก็เปิดกว้างส าหรับ
ประเด็นท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อการพัฒนาชุมชน   

   1.4 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเข้าไปร่วมในการประกอบกิจกรรมพิธีกรรมตามความเช่ือตาม
ความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวว่า
ก าลังถูกสังเกต 

   1.5 การตรวจสอบระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้ “ล่าม” ที่มีความรู้ในภาษาม้ง เข้ามาช่วยในทุกข้ันตอน 
เพื่อให้ง่ายต่อการเรียบเรียงข้อมูล และขั้นการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูล พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานท่ี และบุคคล ที่ให้ข้อมูลนั้นๆ  หากได้ข้อมูลเหมือนกันแสดงว่าเป็น
ข้อมูลที่เช่ือถือได้ 

  1.6 สรุปวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อปรากฏการณ์ที่พบพร้อมน าส่ง    
ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง    
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก   
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
 1. อธิบายความสัมพันธ์ของการพัฒนาชุมชน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนด้านจิตใจ (นามธรรม)            
ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (วิรัช  วรัชนิภาวรรณ, 2549 : 53-56)  
 2. การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา ได้แก่ การตีความ การจ าแนกชนิด หมวดหมู่ และพิจารณาหาความเกี่ยวโยง   
ของปรากฏการณ์ต่างๆ  และการสร้างข้อสรุป  

 3. การตรวจสอบข้อมูล ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา จ านวน 3 คน ตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหา เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ (กิตติกรรมประกาศ)     
 4. สรุปการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และน าผลที่ได้น ามาเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
  4.1 พื้นที่ชุมชนม้ง จังหวัดตาก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.ตาก) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
  4.2 บทความทางวิชาการระดับพ้ืนท่ี และระดับประเทศ    

   
ผลการวิจัย 
  1. วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง พบว่า ด้านการจัดความสัมพันธ์มีความผูกพันทางสายเลือดเหนียวแน่น และ
มีการสืบทอดสายสกุลแซ่จากบิดา ของสมาชิกครอบครัวทุกรุ่น (Generation) จึงเป็นที่มาของการจัดระเบียบสังคม และ
ปรากฏออกมา 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับครัวเรือน จะใช้ระบบอาวุโส (ชาย) ในบ้านเป็นหลัก เช่น บิดาหรือมารดาจะมี
อ านาจในการตัดสินใจเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ พี่มีอ านาจการตัดสินใจเหนือน้องๆ  และสิ่งส าคัญ คือ ผู้ชายจะมี
อ านาจการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิง 2) ระดับสายสกุลแซ่ จะมีผู้อาวุโสประจ าตระกูลเป็นตัวแทนในการตัดสินใจ เรื่องราว
ต่างๆ  ตลอดรวมถึงเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ และ 3) การจัดระเบียบสังคมระหว่างสายสกุลแซ่    
จะมีหน้าท่ีไกล่เกลี่ย กรณีเกิดข้อพิพาทภายระหว่างสายสกุลแซ่  
 ความเชื่อ พบว่า คนม้งเช่ือในเรื่องของวิญญาณบรรพชน และวิญญาณเจ้าที่ (ผี) แบบดั้งเดิม เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ (เพิ่มผลผลิต) เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสายสกุลแซ่ และความ
อุดมสมบูรณ์ของอาหารและสัตว์เลี้ยง ตลอดรวมถึงการปกป้องคุ้มครองดูแลคนในในสายสกุลแซ่ และในประเด็นนี้ คนม้ง
จะนับถือ วิญญาณบรรพชนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน จ านวน 5 ตน คือ  
 1) ผีสือกลั้ง (xwm kab) จะสิงสถิตอยู่ในบ้านและอาศัยอยู่ที่ฝาบ้าน ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออก 
(หลัก) สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นกระดาษเงินหรือกระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว จะมีขนไก่ติดอยู่บนกระดาษ 
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(ขนไก่ตรงบริเวณคอ “ไก่ตัวผู้”) เป็นตัวแทนวิญญาณบรรพบุรุษที่ถูกเชิญมาประจ าบ้าน ท าหน้าที่ช่วยปกปักรักษาสมาชิก
ในครัวเรือนให้มีความสุข อยู่ดี กินดี และช่วยดลบันดาลให้ ทรัพย์สินต่างๆ  เข้ามาในบ้าน และท าการเซ่นไหว้เป็นประจ า
ทุกป ี
 2) ผีเสากลางบ้าน (ncij daab) เปรียบเสมือน “เสาเอกของบ้าน” คนม้งเช่ือว่าเป็นตัวแทนของความมั่นคง
ของสมาชิกในครอบครัว การเซ่นไหว้จะบูชาด้วยกระดาษขาวเจาะรู  ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุกปี เปรียบเสมือนการให้เงินให้
ทอง เป็นสัญลักษณ์ของการสืบสายตระกูลแซ่ (กรณีที่ “รก” ของเด็กผู้ชายจะต้องน ามาฝังไว้ที่เสากลางบ้าน) แสดง
สถานภาพทางสังคม คือ “ชายเป็นใหญ่”  
 3) ผีประตูหน้าบ้าน (khov rooj tas) จะสิงสถิตอยู่ที่บานประตูหลักของบ้านเท่านั้น เพื่อคอยคุ้มครองดูแล   
มิให้สิ่งไม่ดีจากภายนอก เข้ามาภายในบ้านได้ และช่วยป้องกันเงินทองไหลออกจากบ้าน นอกจากนี้แล้วการประกอบ
พิธีกรรมใดๆ  ต้องกราบไหว้ขออนุญาตผีประตูหน้าบ้านก่อน จึงจะเริ่มพิธีกรรมอื่นๆ ภายในบ้านได้  
 4) ผีเตาไฟเล็ก (dab ghov cub) จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดิน ซึ่งเป็นท่ีตั้งเตาไฟ เมื่อเดินเข้าทางประตูหน้าบ้าน
จะอยู่ทางขวามือ เป็นสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร เลี้ยงคนในครอบครัว หรือกล่าวอีกในหนึ่ง คือ เป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย เจ้าของบ้านจะต้องดูแลรักษา และท าความสะอาดอยู่เสมอ  
 5) ผีเตาไฟใหญ่ (dab ghov txug) จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดินเป็นที่ตั้งของเตาไฟขนาดใหญ่ ส าหรับประกอบ
อาหารเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู และไก่ เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ในสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านดูแล    
ท าความสะอาดอยู่เสมอ ก็จะมีสัตว์เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และใช้ประกอบพิธีกรรมมิให้ขาดแคลน  
 และในประเด็นความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน ยังพบว่า คนม้งยังให้ความส าคัญกับวิญญาณเจ้าที่ 
(ผี) “ชะเช่ง” มีการสร้างศาลไว้ท้ายหมู่บ้าน และจะสร้างศาลขึ้นพร้อมๆ  กับการสร้างหมู่บ้านครั้งแรก เพื่อปกปักษ์
รักษาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาวะปกติสุขตลอดไป ทุกๆ ปีจะมีการเซ่นไหว้ทุกปี ในประเด็นนี้ “ชะเช่ง” เปรียบเสมือน 
“หลักเมือง” ของคนม้ง  
 ด้านประเพณี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ท่ีคนม้งยังคงรักษาและสืบทอด ได้แก่   
 1) ประเพณีการแต่งงาน คนม้งมีกฎเกณฑ์ส าคัญ คือ ห้ามแต่งงานในสายสกุลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด จะท า
ให้การใช้ชีวิตไม่มีความสุข อยู่อย่างล าบาก ถึงจะอยู่ต่างถิ่นกันก็ตามให้ถือเสมือนเป็นพี่เป็นน้อง และในประเด็นนี้คนม้ง 
น าเรื่องเล่าที่กล่าวเกี่ยวความเช่ือที่ว่า “ครั้งหนึ่งมีสิ่งไม่ดีงามเกิดขึ้นบนโลกท าให้ “เหย่อเซ้า” (YAWM SUAB) เทพเจ้า
ตามความเช่ือของคนม้ง ได้ดลบันให้น้ าท่วมโลก ขณะที่น้ าก าลังจะท่วมโลกอยู่นั้น ได้มีพี่น้องคู่หนึ่งได้ไปหลบอยู่ภายใน
หม้อนึ่งข้าวไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถลอยอยู่เหนือน้ า และเมื่อน้ าได้ลดลง ท้ังคู่จึงรอดชีวิต จึงได้ออกจากหม้อน่ึงข้าว และ
ได้ตามหาผู้ที่รอดชีวิตบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่พบผู้รอดชีวิต ดังนั้น พี่น้องจึงปรึกษากันว่า เราเป็นพี่น้องกันจะไม่สามารถ
แต่งงานกันได้ ดังนั้นพี่น้องได้แต่งตัวด้วยชุดม้งที่สวยงาม แล้วให้น้องสาวออกตามหามนุษย์ผู้ชายที่รอดชีวิตเพื่อจะได้
แต่งงาน แต่เมื่อหาจนท่ัวแล้วไม่พบ จึงได้กลับมา และให้พี่ชายออกตามหามนุษย์ผู้หญิง ซึ่งก็ไม่พบผู้ใดเช่นกัน  
 เมื่อเป็นเช่นนี้ท้ังพี่น้อยจึงเดินทางไปปรึกษา “เหย่อเซ้า” และเหย่อเช้าได้แนะน าให้พี่น้องว่า ใหน้ าหินท่ีใช้บด
อาหารสัตว์ไปกลิ้งบนภูเขาลงมา 3 ครั้ง หากฝาทั้งสองของหินบดกลิ้งมาประกอบกันครบ 3 ครั้ง ก็สามารถแต่งานกันได้ 
ดังนั้น พี่น้องจึงปฏิบัติตามที่ “เหย่อเซ้า” บอก ซึ่งผลปรากฏว่า ฝาทั้งสองด้านมาประกบกันครบ 3 ครั้ง ทั้งสองจึงได้
แต่งงานกัน ต่อมาฝ่ายหญิงได้ตั้งครรภ์ และเมื่อคลอดลูกออกมากลับมีลักษณะเหมือนลูกฟักเขียว ด้วยความโกรธ        
ของผู้เป็นพ่อ จึงใช้มีดผ่าลูกของตนเอง ปรากฏว่าภายในมีลักษณะเหมือนเครื่องในของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสอง    
จึงสับเป็นช้ินๆ  โดยโยนส่วนหนึ่งลงล าห้วยแล้วเสกให้เป็นชาวพื้นราบ อีกส่วนหนึ่งโยนขึ้นบนภูเขาแล้วเสกให้กลายเป็น
ชนเผ่าต่างๆ  
 ส าหรับในส่วนของม้งได้สับย่อยเป็น 12 ช้ิน แล้วเสกให้เป็นแซ่ต่างๆ 12 แซ่ เพื่อให้ลูกหลาน มีแซ่ที่ต่างกัน   
ท าให้สามารถแต่งงานกันได้ และก าเนิดลูกหลานที่สมบูรณ์เหมือนมนุษย์ทั่วไป ซึ่ง 12 แซ่ ได้แก่ 1) แซ่ว่าง 2) แซ่จาง 3) 
แซ่ม้าหรือแซ่มัว 4) แซ่ย่าง 5) แซ่โซ้งหรือม้งเมาะ 6) แซ่ท่อหรือแซ่ท้าว 7) แซ่เล้าหรือม้ง กือ 8) แซ่ค้างหรือแซ่จ๋าว
หรือม้งปลัว 9) แซ่กือ 10) แซ่หาญ 11) แซ่ลีหรือม้งจาย และ 12) แซ่เฮ้อ ในประเด็นนี้ เมื่อพ่ีน้องแต่งงานกันแล้วลูกท่ีเกดิ
มาจะไม่มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ จะไม่มีใบหน้า แขน และขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโป่ง อ่อนปวกเปียก และกลิ้ง
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ไปมาเท่านั้น ความเช่ือดังกล่าว ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ม้งสร้างกฎจารีตขึ้นมา คือ “ห้ามมิให้หญิงกับชายในสายสกุลแซ่
เดียวกันแต่งงานกันเป็นอันขาด”     
 2) ประเพณีการเกิด เด็กม้งที่เกิดขึ้นใหม่ จะต้องท าพิธีเรียกขวัญ พร้อมกับตั้งช่ือให้ และจะกระท าต่อเมื่อเด็ก
เกิดได้แล้ว 3 วัน คนม้งมีความเช่ือว่า ถ้ายังไม่ถึง 3 วัน ก็ถือว่าเป็นลูกผีอยู่ และเมื่อครบเวลาที่ก าหนด หัวหน้าครอบครัว
จะประกอบพิธีต่อหน้าวิญญาณบรรพชน (ประจ าสายสกุลแซ่) ให้มาปกป้อง คุ้มครองเด็ก เป็นการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้
ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น พร้อมกับตั้งช่ือ และกรณีที่เด็กเกิดมาแล้วตายก่อนอายุครบ 3 วัน ญาติต้องน าศพไปฝัง ที่สุสาน
ทันที โดยมิต้องท าพิธีกรรมใดๆ  ทั้งสิ้น   
 “รก” เด็กผู้ชายจะน าไปฝังไว้ตรง “ผีเสากลางบ้าน” เป็นการบอกถึงสถานภาพของเด็กที่เกิดมาจะต้องท า
หน้าที่เป็นผู้สืบสายสกุลแซ่ทางฝ่ายบิดา (Patrilineal Descent) และ “รก” ของเด็กผู้หญิงจะน าไปฝั่งใต้ “เตียงนอน” 
ของพ่อ-แม่ ซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กผู้ชาย คือ บอกถึงต าแหน่งการท าหน้าเป็นแม่บ้าน  
 3) ประเพณีการตาย คนม้งจะประกอบพิธี ณ บ้านของผู้ตาย ญาติจะท าการล้างหน้าและอาบน้ าให้กับผู้ตาย 
พร้อมกับแต่งตัวให้ตามประเพณี คือ แต่งกายชุดยาวหรือชุดคนแก่ “เค้าลัวเล่า” (ครั้งหน่ึง คือ ชุดเจ้าสาว เมื่อใส่ชุดนี้แลว้ 
คือ การออกจากสายตระกูลแซ่ของตน และไปใช้แซ่ใหม่ของสามี) จากนั้นก็น าศพไปวางไว้ที่แคร่ไม้หรือที่คนม้งเรียกว่า 
“ม้าผี” วางศพไว้ตรงหน้าหิ้งผีสือกลั้ง หันศีรษะไปทางผีเตาไฟใหญ่ พร้อมกับถักรองเท้าคู่ใหม่ซึ่งท าจากใยกันชง (Htaub 
maj) ให้อีก 1 คู่ เพื่อใช้ในการเดินทางไปพบกับวิญญาณบรรพชนที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้น จากนั้นผู้อาวุโสจะน าผ้า
แดงมาปิดหน้าของผู้ตาย (ปิดบริเวณหน้าผากคลุมศีรษะของผู้ตาย)   
 มีการบอกกล่าวเรื่องเล่าให้ผู้ตายฟังหรือที่เรียกว่า “การช้ีน าทางให้กับผู้ตาย” เพื่อที่จะได้กลับไปหาบรรพชน
ของตนเองว่า ผู้ตายเป็นใคร มาจากที่ไหน จะได้เดินทางกลับได้ถูกต้อง ต่อจากนั้นก็จะมีหมอแคนมาท าพิธีต่อ คือ        
การร้องประกอบเสียงแคนในลักษณะของการบอกผู้ตายว่า ขณะนี้ได้ตายแล้วนะ คุณไม่ใช่คน คุณต้องกลับไปหาบรรพ
บุรุษ 
 ในประเด็นการฆ่าวัว กล่าวไว้ว่า ผู้ตายมีลูกชาย 1 คน ก็จะฆ่าวัว 1 ตัว ถ้ามีลูกชาย 2 คน ก็ฆ่า 2 ตัว ในกรณี
ที่ลูกชายมีเมีย 2 คน ต้องฆ่าเพิ่มอีก 2 ตัว (ญาติของภรรยาเป็นผู้ฆ่า) เช่นกัน แต่ในกรณีที่ผู้ตายเป็นคนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ก็จะฆ่าวัวเพิ่มอีกหนึ่งตัว ส าหรับผู้ตาย วัว คือ พาหนะส าหรับให้ผู้ตายไว้เดินทางกลับไปหาบรรพบุรุษ (ตาม
ความเชื่อแบบดั้งเดิม) 
 ที่มาของการเป่าแคนและฆ่าวัวในงานศพ จาก “ต านาน” กล่าว่า  “ครั้งนี้มีคนม้ง “ตาย” เกิดขึ้นที่บ้านของ
ตนเอง แต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับคนตายอย่างไร ท าให้คนม้ง (ชาย) ต้องเดินทางไปถาม “เหย่อเซ้า” (YAWM SUAB)     
(พระเจ้าของคนม้ง) ว่าจะประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตายอย่างไร คนม้งจึงเดินทางออกไปพบเหย่อเซ้า แต่เส้นทางไกล
มากจึงต้องหยุดพัก เพื่อประกอบอาหาร และขณะที่ก าลังประกอบอาหารอยู่นั้น ได้มีหนูมาขอกินอาหาร แต่คนม้งไม่ยอม
แบ่งอาหารให้หนู และยังได้ฆ่าหนูตายเป็นจ านวนมาก ท าให้หนูโกรธ ในประเด็นนี้หนูได้รู้ถึงความต้องการของคนม้งว่า 
ก าลังจะเดินทางไปของหนังสือจากเหย่อเซ้า เพื่อน ามาประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตาย จึงได้เดินทางไปก่อนและได้กัด
หนังสือท่ีเหย่อเซ้าเตรียมไว้  
 เมื่อคนม้งเดินทางไปถึงก็พบว่าหนังสือที่เหย่อเซ้า เตรียมไว้ให้นั้นได้ถูกหนูกันขาดหมด คนม้งจึงได้ถาม         
เหย่อเซ้าว่า จะท าอย่างไร ในเมื่อไม่มีหนังสือแล้ว เหย่อเซ้า บอกว่าให้คนม้งคิดเองว่าจะจัดการกับคนตายอย่างไร  ดังนั้น 
คนม้งได้ท าแคนและท ากลองขึ้นมาประกอบเป็นเพลง เพื่อน าทางคนตายให้เดินทางกลับไปหาวิญญาณบรรพชน        
และคนม้งได้คิดที่จะแก้แค้นหนู แต่ก็ท าไม่ได้ จึงคิดถึง “วัว” เนื่องจากวัวเป็นเพื่อนกับหนู จึงเป็นที่มาของการฆ่าวัว      
เพื่อเป็นทุนให้กับผู้ตาย”  
 4) ประเพณีการท าผี “อัวเน้ง” (ua neeb) กรณีที่มีคนม้งไม่สบาย (เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ) เกิดขึ้น 
หัวหน้าครอบครัวจะเชิญผู้ประกอบพิธี (หมอผี) มาท าพิธีต่อหน้าผีสือกลั้ง เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ธูป เทียน ข้าวตอก 
กระดาษเงิน กระดาษทอง หมู และหรือไก่ 1 ตัว มาเป็นตัวแทนในการสะเดาะเคราะห์ โดยวิธีเผากระดาษเงิน กระดาษ
ทองชดใช้ หรือจะชดเชยด้วยหมูและหรือไก่ (ฆ่า) เพื่อให้เป็นสิ่งแทนคนท่ีไม่สบาย (แลกเปลี่ยน) เป็นเสร็จพิธีและการท าผี 
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ด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อคุ้มครองคนในครอบครัวมิให้เจ็บป่วย หรือให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นด้วย (การปอ้งกัน)  

 5) ประเพณีการกินข้าวใหม่ “น้อหมอเบ้ชะ” เป็นพิธีกรรมในระดับครอบครัว บนพื้นฐานของความ
กตัญญู คือ การเซ่นไหว้ผีบรรพชนประจ าตระกูล เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของผลผลผลิตที่จะเกิดขึ้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับความเช่ือ  

 ขั้นตอนการท า คนม้งจะเกี่ยวข้าวในขณะที่ยังไม่สุกมาก แล้วเอามาคั่วด้วยไฟอ่อนในกระทะใบบัวขนาด
ใหญ่ประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยการสังเกตว่าน้ านมในเม็ดข้าวเริ่มแข็งตัว จากนั้นจึงน ามาต า (สี) เพื่อให้เปลือกข้าวหลุด
ออก และวิถีการหุงแบบข้าวเช็ดน้ า (รินน้ าข้าว) จะได้น้ าข้าวไว้ดื่ม ซึ่งมีความหอมและอร่อยมาก  

 ส าหรับเครื ่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ข้าวสุก 1 ถ้วย (ข้าวใหม่) ไก่ต้ม 1 คู่ และเหล้า 1 ขวด ผู้น าในระดับ
ครัวเรือนจะท าพิธีเลี้ยงวิญญาณบรรพชนประจ าสายสกุลแซ่ภายในบ้านก่อน เมื่อเสร็จพิธี หัวหน้าครอบครัว จะเชิญ
ญาติกลุ่มเครือญาติ และเพื่อนบ้านมาร่วมกินข้าวใหม่พร้อมหน้าพร้อมตากัน 

 6) ประเพณี “ตู่ ซู้” (tus xub) เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
ซึ่งคนม้งรุ่นปัจจุบันได้รักษาและสืบทอดพิธีกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการประกอบพิธีกรรม จะเริ่มข้างแรม 
29 ค่ า (แรม 14 ค่ า) เดือน 9 ของทุกปี  “ตู่ ซู้” คือ กลยุทธ์การสร้างส านึกความเป็นกลุ่มเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีผี
บรรพชนร่วมในสายสกุลแซ่  

 การประกอบพิธีกรรม แต่ละครัวเรือนจะใช้ต้น “เต้า” หรือต้นพรม จ านวน 3 ต้น (มัดด้วยด้ายสีแดงกับ
สีขาว) น ามาปัดกวาดบ้านตนเองก่อน ในที่นี้หมายถึงปัดสิ่งไม่ดีไม่งามให้ออกจากบ้านให้หมด จากนั้นก็จะส่งให้กับ
เจ้าพิธี “จื่อซุ” เพื่อน าออกไปต่อสู้กับมาร “ปู่ซุ” (มารผู้หญิง) และเจ้าพิธีจะได้รับต้นพรมจากครัวเรือนบ้านละ 3 
ต้น น ามาร่วมกัน เพื่อปัดสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชุมชน เจ้าพิธีมีอาวุธประจ ากายเป็นดาบ 1 เล่ม และหน้าไม้ 1 อัน 
(ลักษณะคล้ายธนู) เปรียบเสมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์ไล่ผีไม่ดี หรือสิ่งช่ัวร้ายที่มาจากภายนอกชุมชน (ผีที่มาจาก
อเวจี) ให้ออกจากชุมชน     

 7) ประเพณีประจ าปี (ปีใหม่ม้ง) เป็นระบบคุณค่า ที่ให้ความส าคัญกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ บนพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ประเพณีจะเริ่มขึ้นเมื่อ 1 ค่ า เดือน 2 ซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม จะมีการเรียก
ขวัญตอนเย็นตอนกลางคืน แรม 15 ค่ า เดือน 1 พอรุ่งเช้า ขึ้น 1 ค่ า คนม้งทุกคนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ได้เตรียม
ไว้ เป็นการเริ่มชีวิตใหม่ ในปีพุทธศักราชใหม่ โดยมีความเชื่อว่าจะได้พบแต่สิ่งดีๆ  เข้ามาในชีวิตตนเอง ครอบครัว 
และกลุ่มเครือญาติของสายสกุลแซ่ 

 มีการเล่น คือ การโยนลูกช่วง เป็นการฝึกในเรื่องของความเป็นเจ้าของ กล่าวคือ การรู้จักให้และรู้จักรับ 
จะแสดงออกมาในเรื่องของความรัก และการแบ่งปัน เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ที่คนม้งจะต้องดูแล
ซึ่งกันและกัน การตีลูกข่าง ฝึกในเรื่องของ การรู้แพ้-รู้ชนะ และการให้อภัย เป็นรูปแบบของการอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานของกฎกติกาและหรือกฎจารีตทางสังคม และการร้องเพลง สื ่อถึงวิถีแบบดั ้งเดิมของบรรพบุรุษที ่ใช้         
ในลักษณะของการเฉลิมฉลอง และเพื่อลดช่องว่างของความห่างของสายสกุลแซ่ให้เหนี่ยวแน่นและเป็นหนึ่งเดียว   

สรุปผลและอภิปรายผล 
  วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง คือ องค์ประกอบการคัดสรรค์ทางวัฒนธรรมที่ผ่านเรื่องเล่าที่มาของบรรพชน 
และการฝ่าฟันอุปสรรค์ร่วมกัน มีการจัดความสัมพันธ์บนพื้นฐานโดยระบบอาวุโส และหรือผู้น าที่มีความน่าเช่ือถือ 
(เคารพ) มีความเช่ือในเรื่องของวิญญาณบรรพชน และตลอดรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งประเพณีและการแต่งกายซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ เข้ามาเป็นกลไกการจัดความสัมพันธ์ เป็นการร้อยลัดกลุ่มชาติพันธ์ุของตนให้เป็นหนึ่ง ซึ่งปรากฏออกมา
ในรูปของระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ที่บ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มเครือญาติ ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการแสดงความยินดี มีการเฉลิมฉลอง และเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤต คนม้งจะสร้างพลังบนฐาน 
“วิถีวัฒนธรรม” ดังกล่าวให้กับมาสู่สภาวะปกติ  
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 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง พบว่า บทสรุปของการอยู่ร่วมกันของ
คนม้ง จะปรากฏออกมาในรูปของ “การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ” มีการจัดความสัมพันธ์ของคนม้งโดยใช้ระบบ
อาวุโส ชายเป็นใหญ่ (ผู้น าสายสกุลแซ่) ผ่านเรื่องเล่าแบบ “มุขปาฐะ” มาก าหนดเป็นวิถีวัฒนธรรม และที่เห็นเด่นชัด คือ 
ประเพณีงานศพ ประเพณีการแต่งงาน ประเพณี ตู่-ชู้ และประเพณีปีใหม่ม้ง ท่ีเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคน และการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (ระบบผลิต) อันมีกลไกของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความเชื่อ 
ได้แก่ 1) ผีสือกลั้ง (xwm kab) 2) ผีเสากลางบ้าน (ncij daab) 3) ผีประตูหน้าบ้าน (khov rooj tas) 4) ผีเตาไฟเล็ก 
(dab ghov cub) และ 5) ผีเตาไฟใหญ่ (dab ghov txug) ซึ่งวิถีวัฒนธรรมดังกล่าวจะซึมซับอยู่ในคนรุ่นปัจจุบัน และส่ง
มอบมรดกให้กับคนรุ่นอนาคตด้วยวิธีการท าให้เห็นและแสดงให้ดู มีความเกี่ยวโยงถึงการพัฒนาชุมขน ในมิติของการ
พัฒนาคนทั้งทางด้านวัตถุ (รูปธรรม) และจิตใจ (นามธรรม) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อย่างเป็นพลวัต 

 สรุปเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคน บนฐานวิถีวัฒนธรรมม้ง คือ บทสรุปวิถีวัฒนธรรม 
โดยเริ่มต้นที่การ “ประเพณีการเกิด” และจุดสิ้นสุดที่ความ “ประเพณีตาย” ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต 
ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ อันเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคน (รูปธรรม และนามธรรม) ในกรอบของ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเป็นองค์รวม  

 อย่างไรก็ดีเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา “คน” อยู่ท่ีการท าให้คนม้งทุกคนมีคุณภาพ และคุณธรรม  
 1. คนที่มีคุณภาพ พบว่า คนม้งมีความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน 
วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม มีการจัดความสัมพันธ์ ความเชื่อ ประเพณี และการแต่งกายตลอดรวมถึงภาษาท่ีใช้เป็นภาษาม้ง 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสม น ามาใช้ได้โดยปกติส าหรับตนเอง ครอบครัว และกลุ่มชาติพันธุ์ 
และการเข้าร่วมในกิจกรรมที่บรรพชนได้ก าหนดขึ้น เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อย่างเป็นองค์รวม  
 2. คนท่ีมีคุณธรรม พบว่า คนม้งจะประพฤติตัวอยู่ในกรอบ “วิถีวัฒนธรรม” เคารพระบบอาวุโสของแต่ละสาย
สกุลแซ่ เริ่มตั้งแต่ สถาบันครอบครัว และกลุ่มเครือญาติสายสกุลแซ่เดียวกัน มีการประกอบอาชีพสุจริต ขยันขันแข็ง 
ประหยัด รู้จักพอ และซื่อสัตย์ ในการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาคน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างเป็น
องค์รวม 
 ท้ายสุดของกระบวนการพัฒนาชุมชน คือ การท าให้คน “มีคุณภาพ” และ “คุณธรรม” ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองไปสู่การเป็นคนที่มี “คุณค่า” ต่อตนเอง ครอบครัว และกลุ่มเครือญาติสายสกุลแซ่เดียวกันในพื้นที่ 
ส่งผลต่อสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ กลุ่มชาติพันธ์ุม้งมีความสุข 
อภิปรายผล 

 1. วิถีวัฒนธรรมม้ง จะวางอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือแบบดั้งเดิมในวิญญาณบรรพชน มีการจัดความสัมพันธ์โดย
ระบบอาวุโส มีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบผลติ ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ อย่างเป็นองค์รวม 
ที่สามารถน ามาถักทอสายสัมพันธ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ส่งผลต่อความรัก ความผูกพัน ความเป็นพี่เป็นน้อง      
เป็นเพื่อนบ้าน เป็นเครือญาติ ส่งผลต่อสายใยของสายสกุลแซ่ ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ร่วม อันมี
ขอบเขตที่ครอบคลุมต่อปรากฏการณ์ด้านพฤติกรรมการปรับตัวที่ท าให้คนม้งทุกคนต้องอยู่ในกรอบแห่ง “วิถีวัฒนธรรม” 
และ “วิถีวัฒนธรรม” คือ กฎจารีตของคนม้ง ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการจัดระเบียบสังคมบนพื้นฐานของวิญญาณ
บรรพชนร่วมกัน สอดคล้องกับ ศิราพร ณ ถลาง, (2552: ค าน า) กล่าวว่า การสืบทอดและการรักษามรดกวิถีวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์ชาติ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในแต่ละประเทศต้องพยายาม
หาวิธีหรือกุศโลบายในเรื่องการแสดงออก เพื่อประกาศวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง และสอดคล้องกับ จุฑา
พรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551: 60) กล่าวถึงหน้าที่ของวิถีวัฒนธรรมสามารถน ามาอธิบายว่า “เราคือใคร บรรพบุรุษ
ของเราเป็นใคร” และมีการอธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่มต่างๆ  ในสังคมที่สูงต่ า ไม่เท่ากันเพราะเหตุ
ใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” ส าหรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน 
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  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
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มนุษย์จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู ้จึงมีรูปแบบการรบัรู้ และวิถีวัฒนธรรมเป็นตัวท าให้เกิดความหมาย โดยส่งผ่าน
ทางประสบการณ์ของมนุษย์ ข้ึนอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 
 2. วิเคราะห์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมม้ง พบว่า แนวทางการพัฒนาที่เช่ือมประสานในวิถี
วัฒนธรรม จะปรากฏออกมาในรูปของทุนทางสังคม มีการสรุปบทเรียนวิถีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเช่ือใน
วิญญาณบรรพบุรุษ เป็นภาพที่มีมาแต่อดีตมีการรักษาและสืบทอดและที่กล่าวมาทั้งหมด มันคือ “รากแก้วของการ
พัฒนา” เป็นระบบคุณค่าทางจิตใจ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อกลุ่มเครือญาติ เป็นกระบวนการอันประณีตที ่“เชือ่ม
ประสาน” ให้คนม้งเกิดความรัก ความผูกพัน เสมือนความเป็นกลุ่มเครือญาติขนาดใหญ่ มีการแสดงออกในเรื่องของความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นพลังให้รู้สึกถึงพลัง ซึ่งตรงและสอดคล้องกับกับเป้าหมายสูงสุดของการ
พัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคนใหเ้ป็นคนดีและมีคุณค่า สอดคล้องกับ สุขเกษม  ขุนทอง, (2557: 55) กล่าวคือ การพัฒนา
คนทางด้านจิตใจหรือนามธรรมเป็นกระบวนการหล่อหลอม กล่อมเกลาคนให้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ความสุจริต 
ความศรัทธา และความเชื่อมั่น อันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาที่น าไปสู่ภาวะสมดุลในวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ตนเอง และ สุภางค์ จันทวานิช, (2552: 168) กล่าวเสริมว่า วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์สามารถถักทอจิตวิญญาณ
ความสัมพันธ์ของคน ท าให้กลุ่มคนมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น รู้สึกได้ถึงความเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นเครือญาติ       
เป็นพลังแห่งเครือข่ายทางสังคม ซึ่งสอดรับกับการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) ของคนม้ง คือ สร้างความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวของค าว่า “วิถีวัฒนธรรม” โดยใช้ความเช่ือในวิญญาณบรรพชน มาเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรม 
พร้อมกับอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ เป็นระบบคุณค่าที่ให้ความหมายของ 
“พลัง” ส าหรับการอยู่ร่วมกัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งต่อไปควรให้ความส าคัญในประเด็นความผูกพันที่มีลักษณะพื้นฐานดั้งเดิมทางสายเลือด (The Tie 
of Blood) สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นบนฐาน “อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง พื้นทีจ่ังหวัดตาก  
 2. กลุ่มชาติพันธุ์ม้งมีชุดความรู้แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง การท่อง เที่ยวชุมชนแบบมีชีวิต      
บนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง แบบมีส่วนร่วม ผ่าน “ประเพณี” ตามปีปฏิทิน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้กรณุาอย่างยิ่งอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้างด้านเนื้อหา ภาษา 
พร้อมกับให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ดังนี้  

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ  คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2) ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 3) ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จังหวัดตาก  
 ขอขอบคุณ ครูเนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า (ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง) ผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่ “ล่าม” ตรวจสอบ
ความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ ผ่าน “ต านาน”  

 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นเครื่องบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และ ผู้มีพระคุณ  

สุขเกษม  ขุนทอง และคณะ 
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การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิตของชุมชนอ าเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

A Study of Local Wisdom for Living of Community in Khanom District, 
Nakhonsithammarat Province 
ภิริญาภรณ์  เจริญโรจนปรีชา, ชุลี  หมีรักษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในอ าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และ            
3) เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้น าหมู่บ้านและผู้ทรงภูมิรู้ในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอ าเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ด้านโภชนาการและอาหาร 2) ด้านหัตถกรรม 3) ด้าน
การแพทย์แผนไทย และ 4) ด้านการท าประมง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 1) น าไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและเศรษฐกิจของชุมชน 2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพใน
ชุมชน 3) สร้างความสามัคคีภายในชุมชน 4) ท าให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5) เกิดการรักษาและสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ 6) ส่งเสริมให้เกิดความรักบ้านเกิด ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ความไม่แน่นอน       
ของตลาด อายุของผลิตภัณฑ์สั้น และข้อจ ากัดของการรับค าสั่งซื้อ 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

Abstract 
This research aimed 1) to investigate the division of local wisdom of community in Khanom 

District, Nakhonsithammarat Province; 2) to study the utilization of local wisdom in Khanom District, 
Nakhonsithammarat Province; and 3) to study the problems of utilization of local wisdom in Khanom 
District, Nakhonsithammarat Province. In this research, the researcher used qualitative research methods 
using observation and interviewing as a tool to collect data from the specific samples who were the 
village leaders and local knowledgeable persons. The study revealed that four divisions of local wisdom 
were 1) nutrition, 2) handicraft, 3) Thai traditional medicine, and 4). agriculture The utilization of local 
wisdom in Khanom District, Nakhonsithammarat Province were enhanced 1) market and economic value 
added, 2) occupation opportunities 3) community cooperation, 4)  natural resource conservation,          
5) local wisdom preservation and inheritance, and 6) a sense of loving their own hometown. The 
problems of utilization of local wisdom were uncertainty market, short lived product, and limited 
purchase order. 
Keywords: Local wisdom 
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บทน า 
 “…การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบ

ของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยาก การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการ
เดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็น สองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มี
จิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญมีปกติละอายช่ัวกลัวบาปส่วนหนึ่ง…” จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช แสดงให้เห็นว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในประเทศ ให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน 
เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมีความดี ไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่
ควร และอ านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2543)  

ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศและสังคม  โดยเฉพาะ
สังคมยุคแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกในสังคมจะต้องมีความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยอมรับและปรับตัวให้ทันต่อสภาพการการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพและมีความสุข  

ปัจจุบันปรากฏการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากกระบวนการสร้างความทันสมัยท าให้สภาพ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสังคมด้อยพัฒนาไปสู่สังคมพัฒนา บางสังคมได้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการ
ด ารงชีวิต จากแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบเทคโนโลยีก้าวหน้า ระบบการเกษตรเปลี่ยนจากระบบเพื่อยังชีพไปสู่ระบบการค้า 
ระบบอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากใช้พลังงานของคนและสัตว์ไปสู่ใช้เครื่องจักรกล  และระบบสังคมเปลี่ยนจากการรวมศูนย์ 
(นิสารัตน์ วรางคณากิจกุล, 2546: 3) 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์                
มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมเป็นปึกแผน่มายาวนาน มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่ง
เป็นเครื่องช่วยค้ าจุนให้สถาบันหลักของสังคม ท้ังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตลอดจนสถาบันครอบครัวสามารถ
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชาติอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง การเป็นสังคมที่ยืดหยุ่นเปิดกว้าง สามารถประสานประโยชน์
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  ดังนั้นการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายในสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ ทักษะและมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้รับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545: 9-10)  ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุได้นั้น
จ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการที่ส าคัญมากระตุ้นและท าให้วิถี ชีวิตไทย วัฒนธรรมไทย ค่านิยมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฟื้นกลับมาอีกครั้ง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนใน
ภาคใต้ที่ประกอบด้วยคนไทยและอีกหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย์ คนจีน และคนที่มาจากอินเดีย
ฝ่ายใต้ แต่กลุ่มชนที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ไทยสยาม โดยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นแหลมทอง มีทะเลกว้างใหญ่ขนาบอยู่ทั้ง
สองข้าง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งในทะเล และบนแผ่นดิน อันล้วนเป็นเขตมรสุมใกล้เส้นศูนย์สูตร มีผู้คน
หลายชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมเดินทางมาทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อมาตั้งหลักแหล่ง แสวงหาโภคทรัพย์และ
ท ามาค้าขายเป็นเวลาติดต่อกันยาวนานกว่าพันปี มีการตั้งถ่ินฐานท ามาหากินกันหลายลกัษณะ ท้ังบริเวณชายทะเล ที่ราบ
ระหว่างชายทะเลกับเทือกเขา หลังเขา และตามสายน้ าน้อยใหญ่จ านวนมากที่ไหลจากเทือกเขาลงสู่ทะเลทั้งสองด้าน     
ภูมิปัญญาของภาคใต้จึงมีความหลากหลาย ทั้งที่ได้พัฒนาการจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หรือคนต่าง
ถิ่นที่พกพามาจากแหล่งอารยธรรมต่างๆ จนหลอมรวมกัน เกิดเป็นภูมิปัญญาประจ าถิ่น 

การสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถแก้ปัญหา และอยู่ได้อย่างสอดรับกับสถานการณ์กระแสสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลง ที่รุนแรง รวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ยุคแห่งโลกาภิวัตน์ การศึกษาในระบบจึงเน้น
การรับรู้เรื่องไกลตัว ไม่ได้เน้นการเรียนรู้จากความรู้ในชุมชนท้องถิ่น เรื่องราวของภูมิปัญญา ทรัพยากรวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตในท้องถิ่นกลายเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรู้ ท าให้เด็กเมื่อเรียนจบกลับเข้าสู่ชุมชนจึงรู้สึกว่าแปลกแยก
แตกต่างกับคนท่ีบ้านเกิด รอยต่อของภูมิปัญญาที่สั่งสมมาของบรรพบุรุษจึงขาดช่วงไป ฉะนั้น ท้องถิ่นที่มาจากองค์ความรู้
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ที่ มีอยู่ในชุมชน โดยการเรียนรู้ร่วมกันไปนั้น น่าจะเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง กับชุมชน
ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับความเฉพาะของท้องถิ่น อย่างเป็นจริง 

ภูมิปัญญาท าให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและด ารงความเป็นชาติ หรือชุมชน เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและ
ความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล เป็นพื้นฐาน
การประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง  การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน และการพัฒนาท่ีเกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ี
เหมาะสมกับยุคสมัย  

ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการ
วางแผนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง ปัญหาคือปัจจุบันข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอ   
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กระจัดกระจายอยู่ในชุมชน หรือตัวบุคคล หรือตัวเอกสาร และเป็นค าบอกเล่าที่ไม่มีการ
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างชัดเจนและ
แพร่หลาย ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะส ารวจถึงข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอยู่เพื่อเป็น
การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศที่มีการสั่ง
สมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไว้มากมาย  เนื่องจากนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1,000 ปี มีประชากรหลากหลายเช้ือชาติเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า สั่งสม สืบทอดไว้มากมาย        
จนนับได้ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอู่วัฒนธรรมและเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญ แห่งหนึ่งของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประเภทของภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ปรากฏในชุมชน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิตของชุมชน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิตของชุมชน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลขนอม ต าบลควนทอง และต าบลท้องเนียน เป็นผลผลิตทางปัญญาของ
ผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง  ที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ประกอบกับแนวความคิดวิเคราะห์
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเอง  จนเกิดเป็นการหลอมรวมเป็นแนวคิดที่เป็นลักษณะของตัวเอง  สามารถพัฒนา
ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  เช่น การถักอวน การ
ท ากะปิ การท ากล้วยฉาบ  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสม พัฒนาและสืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลานาน การศึกษา
ข้อมูลด้านความรู้สึก  โลกทัศน์และวัฒนธรรม  จึงเน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลโดยตรง  ไม่เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บข้อมูลจากการสังเกตและแบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้น าหมู่บ้าน และผู้ทรงภูมิรู้ในท้องถิ่น ตลอดจน
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่หน่วยราชการได้ศึกษาไว้แล้ว โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
การวางแผนการด าเนินงาน การด าเนินการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนี ้
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ด้านโภชนาการและอาหาร 
การท าหมูสวรรค์ 
เคล็ดลับ การท าเนื้อ-หมูสวรรค์ นั้น มีเคล็ดลับอยู่ 2 อย่างก็คือ อย่างแรก ถ้าใส่น้ าตาลน้อยเกินไปเนื้อจะไม่ใสไม่นุ่ม   
อย่างที่สอง ต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 คืนทุกครั้ง ถ้าไม่หมักผลที่ได้ก็จะเหมือนกันคือเก็บไว้ไม่ได้นาน และมีกลิ่นเหม็นหนื 
โดยมีส่วนผสมดังนี ้เนื้อหมูส่วนสะโพก 1 กิโลกรัม รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ กระเทียม 10 กลีบ พริกไทยเม็ด 1/4 
ช้อนชา ยี่หร่าคั่ว1/4 ช้อนชา ลูกผักชีคั่ว 1 ช้อนชา ลูกผักชีคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ น้ าตาลทรายแดง 1/4  ถ้วย เกลือป่น 1 ช้อน
โต๊ะ ซีอิ้วขาว  3 ช้อนโต๊ะ  
วิธีการท า ล้างเนื้อหมูให้สะอาด ซับให้แห้ง แล้วแล่บางๆ ต่อจากนั้นโขลกรากผักชี กระเทียม พริกไทย เข้าด้วยกันเคล้า
เนื้อหมูกับเครื่องที่โขลกไว้  ใส่ซีอิ้วขาว เกลือ น้ าตาล ลูกผักชีและยี่หร่าป่น เคล้าหมูกับส่วนผสมให้เข้ากันดี                                                                                                   
ใส่ภาชนะปิดให้มิดชิดแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 3 - 5 ช่ัวโมง หลังต่อจากนั้นบุบลูกผักชีคั่วพอแตก โรยบนเนื้อหมู เคล้าให้
ลูกผักชีติดกับเนื้อหมูจนทั่ว แล้วน าเนื้อหมูที่หมักแล้วเรียงลงถาดน าไปผึ่งให้หมาด แล้วย้ายไปเรียงบนตะแกรงหรือกระดง้ 
น าไปตากแดดพอแห้ง แต่อย่าให้แห้งมาก เมื่อแห้งดีแล้วจึงน ามาทอดในน้ ามันมาก ๆ ใช้ไฟกลาง ทอดให้สุก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การท าหมูสวรรค ์
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท าหมูสวรรค์มาประกอบอาชีพ ตลาดในการขายยังไม่แน่นอน การเก็บรักษา   
ไม่สามารถเก็บรักษาไว้นานๆ ได้ 
 
การท ากะปิ 
วัตถุดิบ กุ้ง ที่ใช้ท ากะปิจะต้องมีขนาดเล็กท่ีสุด ได้แก่ กุ้งร า กุ้งสายไหม กุ้งสารส้มโอ (กุ้งร า) จะมีขนาดเล็กท่ีสุด ลักษณะ
ตัวกุ้งจะเป็นสีชมพูอ่อนๆ เมื่อน าไปท ากะปิ จะได้กะปิเนื้อละเอียด แน่น ให้เนื้อกะปิมาก  และท าง่ายกว่ากุ้งชนิดอื่น      
(กุ้งสายไหม) มีล าตัวยาวและมีหนวดมาก ตัวใหญ่กว่ากุ้งร าเล็กน้อย ตัวกุ้งมีสีชมพู น าไปท ากะปิจะได้กะปิสีสวยน่า
รับประทานกว่ากุ้งชนิดอื่น (กุ้งสารส้มโอ) มีขนาดใหญ่กว่ากุ้งสายไหม สีออกขาว เวลาน าไปท ากะปิจะได้กะปิที่หยาบ 
เพราะกุ้งตัวใหญ่ สีของกะปิจะไม่สวย เกลือจะใช้เกลือเม็ดเล็กๆเพื่อน ามาต ากับกุ้ง น้ าตาลใช้น้ าตาลอ้อย    
อุปกรณ์ ครกต า ควรใช้ครกที่ท าด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่และสากไม้ต า กะละมังใช้ใส่กะปิ และหมักกะปิที่ท าเสร็จแล้ว 
ช้อนใช้ช้อนขนาดใหญ่ ในการตักกะปิท่ีต าเสร็จแล้ว ให้ใช้ใส่กะปิที่ต าเสร็จแล้ว เพื่อให้กะปิเก็บไว้ได้นาน เครื่องบดกุ้งใช้ใน
การบดกุ้งให้ละเอียดและรวดเร็ว 
วิธีการท า น ากุ้งที่ได้มาล้างกับน้ าทะเลไม่ควรล้างในน้ าธรรมดาเพราะจะท าให้กุ้งเสียรสชาติได้ เพื่อให้ได้รสชาติกะปิดี 
และล้างสิ่งสกปรกท่ีติดมากับกุ้งออกแล้วน ากุ้งไปตากแดด โดยไม่ให้แห้งจนเกินไป ควรตากพอหมาดๆเพราะหากตากแหง้
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จะท าให้ต าได้ไม่ละเอียด น ากุ้งที่ตากไว้พอหมาดๆ มาต า ซึ่งขณะที่ต าจะต้องใส่เกลือผสมลงไปด้วย โดยใช้กุ้ง 3 กิโลกรัม 
เกลือ 1 ถ้วยตวง แล้วต าผสมให้เข้ากัน แล้วน ากุ้งตีผสมเกลือและต าเสร็จใส่กะละมัง หมักไว้ประมาณ 3 คืน เมื่อครบ     
3 คืนแล้วน ากุ้งที่หมักไว้ไปปั้นเป็นก้อนแบนๆแล้วน าไปตากแดดอีกครั้งหนึ่งประมาณ 2 วัน เมื่อครบ 2 วันแล้ว ให้น ากุ้งที่
ตากไว้มาต าอีกครั้งหนึ่งให้ละเอียด ใส่เกลือลงไปอีกครั้งหนึ่งประมาณ 1/4 ถ้วยตวง แล้วใส่น้ าตาลเล็กน้อยตามชอบ จะได้
กะปิที่มีรสชาตทิี่ดี ถูกหลักอนามัย มีวิธีเก็บรักษากะป ิ2 ขั้นตอน คืออัดแน่นกับขัดน้ า 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 การท ากะป ิ
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท ากะปิมาประกอบอาชีพ วัตถุดิบในการท ากะปิมีตามฤดูการท าให้ในบางฤดูกาล
ไม่มีกะปิขาย ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการท ากะปิ 
 
กล้วยฉาบ 

การท ากล้วยฉาบ เป็นวิธีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่มีมาแต่โบราณ  เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต 
กล้วยฉาบเป็นขนมท่ีมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของคนไทย 
วัตถุดิบ กล้วยที่แก่จัด แต่ไม่ถึงกับสุก กล้วยที่นิยมน ามาฉาบจะเป็น กล้วยน้ าหว้า น้ ามันส าหรับใช้ทอด น้ าตาลทราย 
เกลือ เนย ใบเตย 
อุปกรณ์ กระทะ ตะหลิว ที่ปอกผลไม้ ถาด 
วิธีการท า น ากล้วยที่แก่จัดและสดมาปอกเปลือกแล้วน ามาแช่น้ าเกลือ ประมาณ 5 นาที เพื่อไม่ให้กล้วยมีสีด า พอได้ที่    
ก็น าข้ึนมาฝานเป็นช้ินบางๆ ด้วยที่ปอกผลไม้ จะหั่นตามยาวหรือตามขวางก็ได้  ขั้นตอนต่อไปน ากล้วยมาตากแห้งหมาดๆ
ประมาณ 5 นาที พอน้ ามันพืชเดือดก็เอากล้วยที่ตากแห้งมาทอดในกระทะที่ตั้งไฟไว้  การตากก่อนทอดจะท าให้กล้วย     
ไม่อมน้ ามัน พอทอดได้ที่แล้วก็น าข้ึนมาพักไว้จนน้ ามันแห้ง  ไม่ต้องให้กล้วยเหลืองจากกระทะ คือเอาให้พอกรอบ แล้วพอ
ตั้งไว้ให้สะเด็ดน้ ามัน กล้วยจะเหลืองเอง พักในหม้อให้เย็น ตอนนี้จะกรอบ ข้อระวัง ถ้ายังไม่ฉาบทันที  ต้องเอาใส่ถุง
ร้อน 2 ช้ัน มัดยางให้แน่นท้ัง 2 ช้ัน ขั้นฉาบ  ใส่น้ า  น้ าตาลทราย (ดูปริมาณกล้วย) และเนยเค็ม(เต็มช้อนส้อม) และเกลือ 
(ครึ่งช้อนชา)  ตั้งให้เดือด  คนได้ที่เป็นน้ าเช่ือม ก็ใส่กล้วย คลุกเบาๆ ให้เข้ากัน แล้วตักขึ้นกระจายในถาด ตั้งกระทะไฟ
กลาง(อีกรอบ) ใส่น้ ามัน(ใหม่) แล้วเอากล้วยที่ฉาบน้ าตาลแล้ว ลงไปทอด ใส่ใบเตยหอมลงในน้ ามันทุกครั้ง ตักขึ้นให้
สะเด็ดน้ ามัน(สังเกตสีวาวๆ) พอเย็นก็แพ็คถุง   
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ภาพที่ 3 การท ากล้วยฉาบ 
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับกล้วยฉาบมาประกอบอาชีพ ไม่สามารถเก็บกล้วยฉาบไว้ไดน้าน เพราะถ้าเก็บไว้นาน
จะไม่กรอบท าให้ขายไม่ได้  บางครั้งกล้วยที่น ามาท ากล้วยฉาบมีเมล็ดเยอะท าให้ได้แผ่นกล้วยฉาบที่ไม่สวยงาม แตกหัก 
ขายยาก ตลาดในการวางจ าหน่ายมีน้อย 

 
การท าน้ าปลา 
วัตถุดิบ ปลาทั้งตัวล้างท าความสะอาด 5 ถัง เกลือทะเล 2 ถัง สัปปะรด  1 กิโลกรัม น้ าตาลทราย  3  กิโลกรัม 
อุปกรณ์ โอ่ง อวนเขียวตาละเอียด กระชอน (ส าหรับใช้ตักไขท่ีเกดิจากปลาและเกลือ) ผ้าดิบ 
วิธีการท า น าปลากับเกลือมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักไว้ในโอ่งหรือไหปิดปากให้สนิทอย่าให้น้ า ฝุ่น หรือ แมลงวันเข้าได้ 
ตั้งทิ้งไว้กลางแดดนาน 1 ปี หมักครบ 1 เดือนให้น าสับปะรดหมัก (สับปะรดปอกเปลือกหั่นเป็นช้ินเล็กๆ 10 กก. ผสม
น้ าตาล 3 กก. ผสมเกลือนิดหน่อยหมักไว้ในถังปิดฝาสนิท นาน 10 วัน) มากวนผสมในโอ่งหรือไหที่หมักปลาไว้ ครบ 1 ปี 
ให้ตักเอาแต่น้ าปลาดิบไปต้มให้สุก กากที่เหลือหมักต่อไปอีก 7-8 เดือน ต้มนานประมาณ 1 ชม. เริ่มนับตั้งแต่น้ าปลาเริ่ม
เดือด เสร็จแล้วพักน้ าปลาไว้ในโอ่ง 2 วัน น ากระชอนช้อนคราบไขมันออก น าน้ าปลาไปกรองผ่านผ้าดิบเพื่อดักกากและ
ตะกอน จากนั้นน าไปบรรจุขวดเก็บไว้บริโภคหรือจ าหน่ายต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การท าน้ าปลา 
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ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับน้ าปลามาประกอบอาชีพ กระบวนการผลิตน้ าปลาใช้เวลาในการผลิตนาน  อาจท า
ให้มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปเช่น ฝุ่น น้ า แมลงวันเข้าไป ท าให้น้ าปลาที่หมักไว้เสียหรือไม่มีคุณภาพ ตลาดในการน ามาจ าหน่าย
มีน้อย  เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมใช้น้ าปลาที่มีการโฆษนาขายในโทรทัศน ์
 

ด้านหัตถกรรม 
การผูกอวน  

การผูกอวนสามารถพบได้ทั่วไปแถบหมู่บ้านประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่ต้องจับปลา และได้สืบทอด
การผูกอวนมารุ่นต่อรุ่น  ซึ่งอวนมีหลายชนิด  ดังนี้เช่น อวนปู เป็นอวนท าด้วยเส้นเอ็น ขนาดตาอวนประมาณ 4 นิ้ว 
ขนาดกว้างประมาณ 60 ซม. แนวด้านบนใช้ทุ่นเพื่อให้ลอยน้ า แนวด้านล่างใช้ตะกั่วถ่วง ให้อวนจมติดผิวดิน ใช้วางอวน
หน้าดิน วางทิ้งเอาไว้ กู้อวนข้ึนวันละครั้ง 
อวนกุ้ง เป็นอวนท าด้วยเส้นเอ็น 3 ช้ันด้านนอกทั้งสองด้านให้อวนขนาด 4 นิ้ว ช้ันกลางใช้ตาอวนขนาด 3.8 ซม. แนว
ด้านบนใช้ทุ่นผูกเพื่อให้ลอย แนวด้านล่างใช้ตะกั่วถ่วง วางอวนบริเวณผิวดิน อาศัยกระแสน้ าพาอวนไป อวนจับปลา
ขนาดใหญ่ ใช้อวนขนาดตา 4 นิ้ว ขนาดของผืนอวนกว้างและยาวมาก วางอวนบนผิวดิน อวนปลาเสียด ใช้ขนาดตาอวน 
4 นิ้ว เป็นอวนด้ายเนื้อสีเขียว ใช้ลอยอวนดักปลาบนผิวน้ า อวนปลาหมึกหรือปลาประบอกขนาดใหญ่  ใช้อวนเอ็นขนาด
ตาอวน 3.5 นิ้ว วางอวนจับปลาหน้าดิน อวนปลากระบอกขนาดเล็ก ใช้อวนเอ็นขนาดตาอวน 2.7 ซม. วงอวนหน้าดิน 
บริเวณน้ าตื้น อวนปลาทราย ใช้อวนขนาดตาอวน 2.7 ซม. วางอวนหน้าดิน อวนปลาหลังเขียว ขนาดตาอวน 2.7 ซม. 
วางอวนผิวน้ า 
 

 

 

 
ภาพที่ 5 การผูกอวน 
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการผูกอวนมาประกอบอาชีพ อุปกรณ์ในการผูกอวนมีราคาแพงขึ้น  ท าให้มีรายจ่าย
ในการผูกอวนแต่ละผืนสูงมากขึ้น 
 
การท าผ้าบาติก 

กว่าจะว่าเป็นช้ินงานที่สวยงาม ที่ทุกคนได้ใช้ใส่นั้น มีขั้นตอนการท าที่ไม่ยุ่งยากมากมาย เน้นจินตนาการและ
อารมณ์ทางศิลปะจากลายเส้นของผู้เขียน ท่ีถ่ายทอดออกมาด้วยสีสัน เส้นสาย ลวดลายบาติก   
วิธีการท า ออกแบบลวดลายบนกระดาษด้วยดินสอ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใช้ปากกาเมจิกสีด าลากเส้นตามรอยดินสอ
เพื่อให้ลวดลายชัดเจนข้ึน น าเทียนท่ีเขียนบาติกซึ่งหลอมละลายให้เหลวแล้วมาทาลงขอบเฟรม โดยใช้แปรงจุ่มเทียนแล้ว
น ามาทาลงบนขอบเฟรมให้ทั่วท้ัง 4 ด้าน ระวังอย่าให้หนาเกินไปเพราะจะท าให้ผ้าหลุดรนได้ง่าย หลังจากนั้นจึงน าผ้าไป
ติดบนเฟรมโดยใช้วัสดุหรือของแข็งหน้าเรียบ เช่น ก้นขวด เหรียญ กุญแจ กดลงบนขอบเฟรมและถูเบา ๆ ทีละด้านทั้ง 4 
ด้านของกรอบเฟรมน าลายที่เตรียมไว้สอดไว้ใต้เฟรมผ้าที่ขึงตึงเพื่อท าการลอกลายลงบนผ้าด้วยดินสอ 2 Bขึ้นไป ใช้จันติ้ง
ตักน้ าเทียนที่มีอุณหภูมิพอเหมาะโดยตักน้ าเทียนเททิ้ง 2-3 ครั้ง เพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิของจันติ้งแล้วจึงทดลองเขียน
บนเศษผ้าดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นเทียนได้ขนาดตามต้องการ ซึ่งเส้นเทียนไม่ควรใหญ่เกิน  2–3 มิลลิเมตร แล้วจึงเริ่ม
เขียนจริงโดยเริ่มเขียนเป็นสี่เหลี่ยมขอบกรอบรอบนอกก่อนเพื่อกันสีลามไปที่กรอบไม้ ถึงจะเขียนตามลวดลายที่ลอกไว้
ลากช้าๆ ระวังอย่าให้เส้นเทียนขาดตอนเพราะจะท าให้เวลาที่ลงสีสีจะรั่วเข้าหากัน สีจะเน่าไม่สวยและจ าเป็นจะต้องใช้
กระดาษทิชชูซับน้ าเทียนบริเวณรอบนอกตัวปากกาเขียนเทียนทุกครั้งเพื่อมิให้เทียนหยดลงบนช้ินงาน ลงสีที่ต้องการลง   
ในลายคล้ายเป็นการระบายสีลงในช่องว่างด้วยพู่กัน โดยให้น้ าหนักสีอ่อนแก่เพื่อเกิดเป็นระดับ ซึ่งวิธีระบายสีอ่อนก่อน
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แล้วใช้สีกลางและเน้นด้วยสีเข้มจะเกิดเป็นแสงเงาสวยงาม ถ้าต้องการให้มีความพลิ้วหวานก็ให้ใช้น้ าเปล่าระบายเฉพาะ
ส่วนที่ต้องการให้สีอ่อนแล้วแต้มสีเข้มเกลี่ยสีเข้าหากันจนท าให้เกิดแสงเงามีน้ าหนักอ่อน - เข้ม และดูมีความชัดลึก 
สวยงาม แล้วรอจนสีแห้งสนิท น าผ้าที่ระบายสีและแห้งสนิทเคลือบโซเดียมซิลิเกตเพื่อเป็นการกันสีตกมี 2 วิธี คือ การ
เคลือบโดยการจุ่มลงไปในถังน้ ายา โดยกดจมให้น้ ายาเปียกท่ัวทั้งผืน แล้วยกมาพาดขึ้นปากถังเพื่อให้น้ ายาหยดกลับลงไป
ในถังน ากลับไปใช้ได้อีก และอีกวิธี คือ ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งจุ่มน้ ายาแล้วน ามาทาลงบนผ้าที่ขึงอยู่บนเฟรมให้ทั่วทั้งผืน วิธี
นี้เป็นวิธีที่นิยมใช้เพราะกันสีตกได้ดีและชิ้นงานเสียหายน้อย หลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ 6–8 ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ก่อนน าไปล้าง ต่อจากนั้นน าผ้ามาล้างน้ ายาเคลือบเพื่อให้เมือกของโซเดียมซิลิเกตหลุดออกไปในภาชนะที่มีขนาดโต
สามารถใส่น้ าได้ในปริมาณที่มากๆ เพราะจะมีสีส่วนเกินหลุดออกมาและจะต้องเปิดน้ าให้ไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา หรือ
เปลี่ยนน้ าบ่อยๆ จนกว่าน้ าที่ซักจะใสและหมดลื่นมือจึงหยุดขั้นตอนการซัก คลี่ออกผึ่งอย่าให้เป็นก้อน เพราะสีจะตกใส่
กันซึ่งควรล้างทีละผืนจนสะอาดเพื่อให้สีที่หลุดออกไปติดกลับมาใหม่ แล้วน าผ้าไปต้มในน้ าเดือดที่ผสมผงซักฟอกหรือ
น้ ายาซักผ้า ในประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อลอกเอาเส้นเทียนออกจากตัวผ้า โดยใช้มือจับปลายผ้าแล้วจุ่มผ้า
ลงในน้ าเดือดให้ทั่วทั้งผืน แล้วค่อยๆยกขึ้นลงและผึ่งผ้าออกจนเทียนหลุดออก สลับอีกด้านจุ่มลงท าเหมือนเดิม สังเกตว่า
เส้นเทียนหลุดออกหมดหรือยัง ห้ามต้มแช่ไว้นานเป็นอันขาดจะท าให้ผ้าเสียได้  แล้วน าผ้าใส่ลงในถังซักที่มีน้ าเต็มซักผ้า
โดยการจับปลายจุ่มลงเหมือนการลอกเอาเทียนออกเพื่อล้างจนเศษเทียนหลุดจนหมดแล้วน ามาแช่น้ าทิ้งไว้ 1 – 2 ช่ัวโมง 
ถ้าเป็นสีเข้มควรเช็คดูว่ามีสีตกอยู่หรือไม่ ถ้าตกให้เปลี่ยนน้ าในกะละมังใหม่จนมีส่วนเกินตกจนหมด ขั้นตอนสุดท้ายบิดน้ า
ออกพอหมาดๆ ด้วยมือ หรือใช้เครื่องซักผ้าปั่นแล้วน าไปตาก โดยผึ่งออกท้ังผืน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งวางซ้อนกันและใช้ที่
หนีบผ้าหนีบไว้ ส่วนการตากควรตากไว้ในที่ร่มหรือผึ่งแดด เมื่อแห้งแล้วให้รีบเก็บอย่างปล่อยทิ้งไว้นานอาจท าให้สีซีดได้ 
และน าไปรีด ตัดเย็บตามต้องการ 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 การท าผ้าบาติก 
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าบาติกมาประกอบอาชีพ ไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้าครั้งละมากๆได้  เนื่องจาก
เป็นงานที่ต้องการความประณีตจึงใช้เวลาในการท านาน  แต่ผู้สั่งซื้อต้องการครั้งละมากๆในเวลาที่จ ากัด  ผลิตภัณฑ์ที่
ออกมาไม่แตกต่างจากที่อื่นๆ ที่มีวางจ าหน่าย  จึงท าให้มีการขายตัดราคากันท าให้ได้ราคาไม่ดีนัก  ช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีจ านวนน้อย  และไม่มีข้อมูลในด้านการตลาด  นอกจากนี้ยังไม่สามารถขายนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้ 
 
ด้านการแพทย์แผนไทย 
การนวดแผนโบราณ 

มีความเช่ือว่ารากฐานของการนวดแผนโบราณมาจากประเทศอินเดีย  โดยหมอชีวกโกมารภัจจ์แพทย์ประจ า
ราชวงศ์สักยะ และแพทย์ประจ าองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ริเริ่มขึ้นในสมัยพุทธกาล ได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อใด
นั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด พบว่ามีการนวดกันเฉพาะในวัง โดยจะนวด แต่พระเจ้าแผ่นดินหรือข้าราชการช้ันผู้ใหญ่
เท่านั้น ต่อมาภายหลังจึงเริ่มเผยแพร่สู่บุคคลทั่วไป 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดช้ินหนึ่งคือ ศิลาจารึก สมัยพ่อขุนรามค าแหง 
บนศิลาจารึกนั้นมีรอยจารึกเป็นรูปการรักษาโรคโดยการนวด และหลักฐานส าคัญอีกช้ินหนึ่ง เป็นบันทึกจดหมายเหตุของ
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ราชทูตฝรั่งเศส ไซมอน ลา ลู แบร์ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2204 กล่าวถึงการ
นวดเพื่อรักษาโรคของไทยว่า “ในกรุงสยามนั้นถ้าใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มท าเส้นสายยืด โดยให้ผู้ช านาญในทางนี้ขึ้นไปบน
หลังแล้วใช้เท้าเหยียบ กล่าวกันว่า “หญิงมีครรภ์มักใช้ให้เด็กเหยียบ เพื่อให้คลอดบุตรง่าย” ในสมัยของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช จัดได้ว่าเป็นยุคทองของการแพทย์แผนไทย ถึงกับขนานนามวิชาการนวดว่า “หัตถศาสตร์การนวดไทย” 
ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในท าเนียบศักดินา ท าเนียบศักดินาเป็นท าเนียบที่ใช้ส าหรับเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เท่านั้น 
ขั้นตอนการนวด ก่อนการนวด ต้องพนมมือไหว้ครูก่อน ผู้นวดจะนั่งท่าใดก็ได้แล้วแต่ความถนัด  ท่าทางผู้นวดจะมีความ
สุภาพ ผู้ถูกนวดต้องนอนบนพื้น การนวดเพื่อรักษาโรคจะสอบถามอาการก่อน การนวดจะเริ่มจากเท้าข้ึนไปจนทั่วตัว 
ลักษณะการนวด มีวิธีการ เช่น การกด การคลึง การบีบ การดึง การบิด การดัด การตบตีหรือการทุบ การสับ การเหยยีบ  
ประโยชน์ของการนวด ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดซึ่งเป็นยาอันตรายให้โทษ ช่วย
กระจายเลือดลมให้มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดตามปกติ จะหายปวดได้ ช่วยท าให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ตึงหรือ
แข็งตัวเกิดการอ่อนตัว แก้อาการ เคล็ด ยอก ช้ า บวม แก้โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ผ่อนคลายความเครียด ท าให้ผู้ป่วยเกิด
ก าลังใจที่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งเสียเงินน้อย ได้ประโยชน์มาก และสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ช่วยเพื่อนบ้าน 
คนในชุมชนได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด ที่เป็นอันตรายได้ 
โทษของการนวด ท าให้เกิดอาการระบม หรือชอกช้ ามากกว่าเดิม ท าให้เกิดอาการบวมแดงมากกว่าเดิมในกรณีมี
บาดแผลหรือเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยมา ท าให้เกิดอาการหลอดเลือดแตก หรืออักเสบหรือเนื่องจากหมอนวดไม่รู้สมมุติฐาน
ของโรคที่แท้จริงอาจเกิดผิดพลาดได้ ท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนหลังจากการนวดเสร็จเช่น โรคความดัน ท าให้เกิดอาการ
อักเสบติดเชื้อรุนแรงตามหลังมา ท าให้หมอนวดหรือผู้ถูกนวดติดต่อโรคจากกันได้ในกรณีมีเช้ือโรค 
ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด ไม่ควรนวดหลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆ ไม่ควรนวดในขณะร่างกายอ่อนเพลียมาก 
ไม่ควรนวดภายหลังหรืออาบน้ ามาใหม่ๆ ไม่ควรนวดในช่วงมีไข้สูง ไม่ควรนวดผู้หญิงที่มีอาการใกล้คลอด ไม่ควรนวด
ในช่วงที่กระดูกหัก หรือดามเหล็กมาไม่นวดในช่วงที่เป็นโรคหลอดเลือด  หลอดน้ าเหลืองอุดตัน ไม่นวดในช่วงมี
ประจ าเดือนมา 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การนวด 
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกบัการนวดในการประกอบอาชีพ ต้นทุนในการสรา้งอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนวด
มีสูง ลูกค้าท่ีเข้ารับการนวดมีเป็นบางช่วงตามช่วงของการท่องเที่ยวท าให้บางช่วงไม่มีรายได้ 

ด้านการท าประมง 
ชนิดและเคร่ืองมือในการท าประมง  
ถุงโพงพาง เป็นเครื่องมือประมงที่ใช้อวนรูปถุง ปากอวนติดตั้งให้การรับสัตว์น้ าที่พัดตามกระแสน้ าเข้าถุงอวน โพงพาง
หลักเป็นโพงพางที่พบมากที่สุด อวนเป็นรูปถุงปากกว้าง  ปากอวนสูงใกล้เคียงกับความลึกของน้ าช่วงขึ้นสูงสุดขนาด
ประมาณ 4x4 หรือ 8x6 เมตร ความยาวจากปากอวนถึงก้นถุง 20 - 25 เมตร ตัวอวนจะเรียวเล็กลงปากอวนจะวางใน
ทิศทางหันรับกับกระแสน้ า มักห่างกันตามขนาดปากอวน ราว 4-8 เมตร ด้านบนมีไม้คาดไว้กันไม้หลักเอนเข้าหากัน ปาก
อวนจะมัดกับเสาหลัก ส่วนตัวอวนจะกดไว้ด้วยไม้กด โดยไม่ใช้ทุ่นและตะกั่วถ่วง ส่วนเนื้ออวนเป็นโพลีเอทธีลีน ที่บริเวณ
ปากจะมีขนาดใหญ่ที่สุด แล้วเล็กลงมาตามล าดับ ส่วนท่ีเป็นก้นถุงยาว 1.5 - 3 เมตร มักใช้ขนาดตา 1.5 - 2.5 เซนติเมตร 
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ปลายถุงสามารถเปิดออกได้โดยมดัเชือกไว้ การวางโพงพางจะท าหลายช่องเรียงกันเป็นแถวประมาณ 6 -10 ช่อง ท าได้ทั้ง
เวลากลางวันและกลางคืน ในช่วงน้ าขึ้นเต็มที่หรือลงเต็มที่โดยประกอบอวนเข้ากับไม้กดอวน แล้วน าไปผูกกับไม้หลัก แล้ว
จอดเรือไม้ที่ต าแหน่งก้นถุง รอให้กระแสน้ าพัดสัตว์น้ าเข้าอวนสักพักขึงกู้ก้นอวนขึ้นมา เทสัตว์น้ าออก แล้วมัดก้นถุงวาง
ใหม่ต่อไป โพงพางจะใช้ที่ระดับน้ าลึกประมาณ 1 -6 เมตร และสามารถท าได้ตลอดทั้งปี 

 

 

 

 
ภาพที่ 8 การท าประมงโดยโพงพาง 
ยอขันช่อ เป็นเครื่องมือยอชนิดหนึ่งมีขนาดใหญ่โตกว่ายอธรรมดามาก การยกกว้านขึ้นลงจะอาศัยคานดีด ประกอบด้วย
จุดหมุน ท าให้สามารถยกขึ้นโดยแรงของคน ๆ เดียว ลักษณะของเครื่องมือ เช่นเดียวกับยอทั่วไป คือ ประกอบเป็นเนื้อ
อวนท่ีมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคันยอและไม้กว้านใช้ท าการจับสัตว์น้ า    วิธีการใช้จะน าเชือกคร่าวของอวนทั้ง 4 มุม
ผูกเข้ากับไม้แขวนยอ และกว้านให้ยอวางลงไปบนพ้ืนโคลนใต้น้ า สังเกตปลาเข้าก็สาวเชือก ปลายไม้กว้านอีกด้านหนึ่ง กด
ให้ยอยกขึ้นพ้นน้ า และท าการผูกเชือกไว้ให้แน่น ไม่ให้ยอตกลงน้ า จากนั้นใช้สวิงตักสัตว์น้ าที่ตกอยู่ก้นอวน แล้วจึงแก้
ปล่อยให้ยอวางลงดังเดิม 

 

 

 
ภาพที่ 9 การท าประมงโดยยอขันช่อ 
อวนช้อน/อวนยก เป็นเครื่องมือประมงที่ใช้ผืนอวนที่มีลักษณะและรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม/กลม จับสัตว์น้ าโดยการวางอวน
ทิ้งไว้ในแนวดิ่ง/แนวราบ และจะยกหรือดึงอวนขึ้นทันที่เมื่อต้องการจับสัตว์น้ า หลักการ คือ  ใช้เครื่องมือล่อลวง เช่น 
เหยื่อล่อ ซั้งล่อ แสงไฟล่อ 
 

 

 

 
ภาพที่ 10 การท าประมงโดยอวนช้อน/อวนยก 
อวนติดตา เป็นเครื่องมือประมงที่มีลักษณะเป็นผืนอวนคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้จับสัตว์น้ าโดยการวางขวางหรือปิด
ล้อมสัตว์น้ าเพื่อให้สัตว์น้ าว่ายชนแล้วติดหรือพันตาอวน หลักการ คือ เรียกว่า ข่าย/อวนลอย/อวนจม/กัด/อวนล้อมติด/
อวนติด ชาวประมงพ้ืนบ้านนิยมใช้มากที่สุด 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

455 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 การท าประมงโดยอวนติดตา 
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาการท าประมงประกอบอาชีพ ทรัพยากรทางทะเลลดลงเนื่องจากการท าการประมง

ที่ผิดวิธีของกลุ่มนายทุนที่มีเรือและอุปกรณ์จับปลาขนาดใหญ่  ส่งผลให้เกิดท าลายทรัพยากรทางทะเล  ในช่วงฤดูมรสุม
รายได้ในการท าประมงจะลดลงเนื่องจากออกเรือได้น้อย ราคาสินค้าท่ีได้จากการท าประมงไม่แน่นอน   
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในชุมชน  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
ด้านที่หน่ึงเกษตรกรรม เช่น การท าประมงชายฝั่ง การถักอวน ด้านที่สองด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น การท าผ้า
บาติก ด้านที่สามด้านการแพทย์แผนไทย เช่น  การนวด ด้านที่สี่ด้านโภชนาการ  เช่น  การท าหมูสวรรค์  การท ากล้วย
ฉาบ  การท ากะปิ  การท าน้ าปลา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิตของชุมชน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช การท าหมูสวรรค์ตลาดขน
อม การท ากะปิบ้านในเพลา การถักอวนบ้านแขวงเภา  การท าประมงชายฝั่งบ้านแขวงเภา  การท ากล้วยฉาบทรงเครื่อง
บ้านท้องเนียน การท าน้ าปลาบ้านท่าม่วง การท าผ้าบาติกบ้านท่าน้อย การนวดบ้านหน้าด่าน ซึ่งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างมาก คือการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ท าให้เกิดการเพิ่ม
มูลค่าทางการตลาดส่งผลให้คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดรายจ่ายในบางส่วนได้อีกด้วย     
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ท าให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน ไม่ต้องออกไปท างานท่ีอื่น      
จึงส่งผลในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนท าให้คน
ในชุมชนได้อยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันจึงท าให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีวิต
ของคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ เกิดประโยชน์และก่อให้ เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดการรักษาและสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลานและคนรุ่นหลัง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชน
มีอาชีพมีรายได้ ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปท างานท่ีอื่น  ส่งผลให้คนในชุมชนรักและหวงแหนบ้านเกิดมากขึ้น 

ปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิตของชุมชนแขวงเภา อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ดังปรากฎ 

การใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท าหมูสวรรค์มาประกอบอาชีพ  ตลาดในการขายยังไม่แน่นอน การเก็บรักษา     
ไม่สามารถเก็บรักษาไว้นานๆ ได้ 

ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท ากะปิมาประกอบอาชีพ วัตถุดิบในการท ากะปิไม่มีตามฤดูกาลท าให้ใน
บางฤดูกาลไม่มีกะปิขาย ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการท ากะปิ 

ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการผูกอวนมาประกอบอาชีพ อุปกรณ์ในการผูกอวนมีราคาแพงขึ้น ท าให้มี
รายจ่ายในการผูกอวนแต่ละผืนสูงมากขึ้น 

ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับกล้วยฉาบมาประกอบอาชีพ ไม่สามารถเก็บกล้วยฉาบไว้ได้นาน  เพราะถ้า
เก็บไว้นานจะไม่กรอบท าให้ขายไม่ได้ บางครั้งกล้วยที่น ามาท ากล้วยฉาบมีเมล็ดเยอะท าให้ได้แผ่นกล้วยฉาบที่ไม่สวยงาม  
แตกหัก ขายยาก ตลาดในการวางจ าหน่ายมีน้อย 
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ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับน้ าปลามาประกอบอาชีพ กระบวนการผลิตน้ าปลาใช้เวลาในการผลิตนาน  
อาจท าให้มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไป เช่น ฝุ่น น้ า แมลงวันเข้าไปท าให้น้ าปลาที่หมักไว้เสียหรือไม่มีคุณภาพ ตลาดในการน ามา
จ าหน่ายมีน้อย  เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมใช้น้ าปลาที่มีการโฆษนาขายในโทรทัศน์ 

ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าบาติกมาประกอบอาชีพ ไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้าครั้งละมากๆ ได้  
เนื่องจากเป็นงานที่ต้องการความประณีตจึงใช้เวลาในการท านาน  แต่ผู้สั่งซื้อต้องการครั้งละมากๆในเวลาที่จ ากัด  
ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่แตกต่างจากท่ีอื่นๆที่มีวางจ าหน่ายจึงท าให้มีการขายตัดราคากันท าให้ได้ราคาไม่ดีนัก ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายมีจ านวนน้อย และไม่มีข้อมูลในด้านการตลาด  นอกจากนี้ยังไม่สามารถขายนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้ 

ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการนวดในการประกอบอาชีพ ต้นทุนในการสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องนวดมีสูง ลูกค้าท่ีเข้ารับการนวดมีเป็นบางช่วงตามช่วงของการท่องเที่ยวท าให้บางช่วงไม่มีรายได้ 
ปัญหาในการใช้ภูมิปัญญาการท าประมงประกอบอาชีพ ทรัพยากรทางทะเลลดลงเนื่องจากการท าการประมงที่ผิดวิธีของ
กลุ่มนายทุนที่มีเรือและอุปกรณ์จับปลาขนาดใหญ่  ส่งผลให้เกิดท าลายทรัพยากรทางทะเล ในช่วงฤดูมรสุมรายได้ในการ
ท าประมงจะลดลงเนื่องจากออกเรือได้น้อย ราคาสินค้าท่ีได้จากการท าประมงไม่แน่นอน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิตของชุมชน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาดังน้ี  

ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในอ าเภอขนอม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรศึกษา
แนวความคิดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในอ าเภอขนอม ควรศึกษารูปแบบและกระบวนการในการปลูกฝังภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพส าหรับประชาชนในอ าเภอขนอม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาการจัดท าคู่มือ
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญของอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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การศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชน 
A Study of Manager’s Personality in Private Establishment 

นุชจรีย์ พุกกะมาน 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการเอกชน จ านวน  309 คน ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
5-10 ปี และประเภทการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิต  

กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อื่น และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกใน
ระดับสูง มีบุคลิกภาพแบบเปิดกว้างรับประสบการณ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับต่ า  
ค าส าคัญ: บุคลิกภาพ, ผู้จัดการ, สถานประกอบการภาคเอกชน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study manager’s personality in private establishment. 

Samples were 309 managers in private establishment. The data were collected by questionnaires. 
Statistical analysis was done by frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results of the study were as follows: 1) Most of the respondents are female, period of 
employment were between 5 to 10 years and work in production industry establishment. 2) Employees 
had a high level of extraversion, agreeableness and conscientiousness, moderate level of openness to  
experience and low level of neuroticism.  
Keywords: Personality, Manager, Private establishment 
 
บทน า 

การด าเนินงานในองค์กรใดก็ตามนั้น จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นจ านวนมากเพื่อเป็นก าลังผลักดันให้
องค์กรก้าวไปข้างหน้า และแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่ทุกองค์กรให้
ความส าคัญ เนื่องจากผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมก่อให้เกิดความดึงดูดใจ สร้างความประทับใจแก่ผู้พบปะติดต่อประสานงาน 
สามารถเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นและด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น บุคคลจะประสบ
ความส าเร็จ หรือล้มเหลวในชีวิต บุคลิกภาพมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหัวหน้า
งาน หรือ ระดับผู้จัดการ ควรมีบุคลิกภาพที่ดี ชอบอยูรวมกับผูอื่น กล้าตัดสินใจ และกลาแสดงออก จึงจะสามารถน า
พนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ จูงใจให้เกิดความทุ่มเทในงาน น าไปสู่การเป็นองค์กรมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยดานลักษณะบุคลิกภาพควรจะมีสวนส าคัญตอความส าเร็จในการท างานของบุคคล ท้ังนี้เนื่องจาก
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่บงช้ีความเปนปจเจกบุคคล และเปนสิ่งที่ก าหนดลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือ สถานการณของบุคคลนั้น ลักษณะเฉพาะดังกลาวหมายรวมถึงความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมซึ่งผสมผสานกันอยูในแตละบุคคล สวนสิ่งแวดลอมก็ประกอบดวยสิ่งแวดลอมที่เป็นมนุษยและที่ไมใชมนุษย   
เชน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน และสถานะภาพทางกายภาพ เปนตน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2547) 
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จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานระดับผู้จัดการในสถาน
ประกอบการภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรด้านการพัฒนา
บุคลากร สร้างความได้เปรียบทางการวางแผนก าลังคนในองค์กร และเป็นข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการให้สามารถก้าวไปตามเส้นทางอาชีพ (Career path) เพื่อพัฒนาตนไปสู่การเป็นผู้จัดการในอนาคต      
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใชทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบ (Five Factor Model หรือ FFM) ของ Costa & 
McCrae (1992) เป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นสากลในการประเมินบุคคล ในการศึกษาทางจิตวิทยา 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบถูกน ามาใช้ในการอธิบายบุคลิกภาพของบุคคลมากที่สุด เนื่องจากมีความครอบคุลมในหลาย
กลุ่มอาย ุและรูปแบบวัฒนธรรม โดยแตละองคประกอบของ Costa & McCrae มีลักษณะส าคัญ ดังตอไปนี ้

1) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) หมายถึงผูที่มีความวิตกกังวล (Worry) เปนคนโกรธง่าย(Anger)   
ทอแท (Discouragement) ค านึงถึงแต่ตนเอง (Self-Consciousness) มีแรงกระตุ้นรุนแรง (Impulsiveness) และ       
มีอารมณเปราะบาง (Vulnerability)   

2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) หมายถึง การเปนผูมีความอบอุน (Warmth) การชอบอยู่รวมกับ
ผู้อื่น (Gregariousness) การกล้าแสดงออก (Assertiveness) การชอบมีกิจกรรม (Activity) การชอบแสวงหาความ
ตื่นเต้น (Excitement-Seeking) การมีอารมณดา้นบวก (Positive Emotion) 

3) บุคลิกภาพแบบเปดกวางรับประสบการณ์ (Openness to Experience) หมายถึง การเปนคนช่างฝัน 
(Fantasy) ซาบซึ้งในความงาม (Aesthetics) เปิดเผยความรู้สกึ (Feeling) การปฏิบัติ (Actions) การมีความคิด (Ideas) 
และการยอมรับค่านิยม (Values) 

4) บุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อื่น (Agreeableness) หมายถึง การเป็นผู้ไว้วางใจผู้อื่น (Trust) ความ
ตรงไปตรงมา (Straightforwardness) ความรูสึกเอื้อเฟื้อ (Altruism) การยอมตามผู้อื่น (Compliance) ความสุภาพ 
(Modesty) และการมีจิตใจอ่อนโยน (Tender-Mindedness) 

และ5) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) หมายถึง การมีความสามารถ (Competence) ความ
เป็นระเบียบ (Order) มีความรับผิดชอบต่อหนาที่ (Dutifulness) มีความต้องการสัมฤทธิ์ผล (Achievement Striving) 
ความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) และความคิดที่ใช้ปฏิบัติงาน (Deliberation) และ Costa & McCrae ยังพัฒนา
เครื่องมือวัดบุคลิกภาพเรียกว่า NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) เพื่อใช้วัดองค์ประกอบดังกกล่าวอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบการศึกษาโดยใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีการส ารวจ (Survey 
research) โดยมีกลุ่มประชากร คือ พนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการเอกชนในประเทศไทย ด าเนินการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้
ความร่วมมือในการตอบทาง ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยใช้สูตรของ คอแครน (Cochran, 1977) ในกรณีไม่ทราบ
สัดส่วนของประชากร หรือ p = 0.5  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น = 384.16  หรือเท่ากับจ านวน 385 ชุด ผู้วิจัยสามารถ
เก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์กลับมาทั้งสิ้น 309 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุการท างาน ประเภทการด าเนินธุรกิจของ 
สถานประกอบการ วิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ผู้วิจัยได้น ามาจากแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของกฤติกา 
หล่อวัฒนวงศ์ (2547) ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบวัดบุคลิกภาพ NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตา
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และแมคเคร (Costa & McCrae, 1992) มีข้อค าถาม 60 ข้อ ซึ่งถูกแปลเป็นหลายภาษาและยังคงความเที่ยงตรงและ
ประโยชน์จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย การวิเคราะห์ผล โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยร้อยละ 59.2 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 
40.8 เป็นเพศชาย อายุการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50.5 อยู่ระหว่าง 5-10 ปี โดยมีกลุ่มอายุงาน ต่ ากว่า 
5 ปี (ร้อยละ 34.9) และมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 14.6) รองลงมาตามล าดับ ประเภทการด าเนินธุรกิจของสถาน
ประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 52.1 อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจบริการ 
(ร้อยละ 19.4) 

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของพนักงานระดับผู้จัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อื่น และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ในระดับสูง  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66, 3.64 และ 3.92 ตามล าดับ มีบุคลิกภาพแบบเปิดกว้างรับประสบการณ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 และมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 ดังตารางที่ 1 – 2 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน)        ร้อยละ 
เพศ   
เพศชาย 126 40.8 
เพศหญิง 183 59.2 
รวม 309 100 
อายุการท างาน   
ต่ ากว่า5ปี  108 34.9 
5-10ปี  156 50.5 
มากกว่า10ปี  45 14.6 
รวม 309 100 
ประเภทการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ   
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก  32 10.4 
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต  161 52.1 
กลุ่มธุรกิจการบริการ  60 19.4 
กลุ่มธุรกิจบันเทิง  21 6.8 
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 35 11.3 
รวม 309 100 

 
ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแจกแจงกลุ่มตัวอย่างของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD) 

ร ะ ดั บ
คะแนน 

ระดับคะแนน 

ต่ า 
(1.00-2.60) 

ปานกลาง 
(2.61-3.40) 

สูง 
(3.41-5.00) 

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 2.48 .646 
 

ต่ า 176 
(57) 

124 
(40.1) 

9 
(2.9) 
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บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 3.66 .616 
 

สูง 11 
(3.6) 

96 
(31) 

202 
(65.4) 

บุคลิกภาพแบบเปิดกว้างรับ
ประสบการณ์ 

3.31 .547 
 

ป า น
กลาง 

56 
(18) 

159 
(51.5) 

94 
(30.5) 

บุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อื่น 3.64 .525 
 

สูง - 58 
(18.8) 

251 
(81.2) 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 3.92 .522 สูง - 72 
(23.3) 

237 
(76.7) 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

รูปแบบของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชน ผู้วิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อื่น และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกในระดับสูง  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66, 3.64  และ  3.92  ตามล าดับ  มีบุคลิกภาพแบบเปิดกว้างรับประสบการณ์อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 
 
 

 
ภาพที่ 1 ระดับค่าเฉลี่ยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง 
  
 กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกอยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพแบบห้า
องค์ประกอบด้านอื่นๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Parr, Lanza และ Bernthal (2016), KayaÖzbağ (2016) ซึ่ง
ท าการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพความเป็นผู้น า พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก เป็นบุคลิกภาพหลักของผู้น า หากจะ
พิจารณาในด้านกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการด้านการผลิตถึงร้อยละ 50.5 
ซึ่งสถานประกอบการในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องใช้ทักษะความสามารถ วินัย 
และความรับผิดชอบสูงเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จึงท าให้พนักงานระดับผู้จัดการส่วนใหญ่มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก กล่าวคือ มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ เปนระเบียบเรียบรอย มีจิตส านึกรับผิดชอบต
อหนาที ่มีความพยายามเพื่อใหสัมฤทธ์ิผล  
มุงเนนการปฏิบัติภารกิจใหเสร็จ และคิดอยางรอบคอบกอนปฏิบัติ 

   จากผลการศึกษายังพบว่า พนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชนมีบุคลกิภาพแบบแสดงตวั 
และบุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อื่น อยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน คือที่ระดับ 3.66 และ3.64 ตามล าดับ บุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว ประกอบด้วยความเปนมิตรและสนิทสนม ชอบเขาสังคม ชอบแสดงออก เปนผูน า ท ากิจกรรมอยางกระฉับกระ
เฉง กระหายความตื่นเตน ราเริง มองโลกในแงดี (Costa & McCrae,1992) มีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพความเป็นผู้น า พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว เป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญส าหรับผู้ที่เป็นผู้น า (Forret & 

2.48

3.66

3.31

3.64

3.92
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Doughtery, 2001; Wolff & Moser, 2006; Van Hoye et al., 2009; Colquitt & Le-Pine, 2009)   ผู้น าท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวในระดับสูง เป็นผู้มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพในการสื่อความต้องการไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
(Barrick, Stewart & Piotrowski, 2002) มักแสดงออกอย่างกระฉับกระเฉง มีพลัง มองหาความตื่นเต้น และแรงกระตุ้น 
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามองผู้น าที่มีบุคลิกภาพแบบดังกล่าวว่า เป็นผู้มองโลกในแง่ดี และร่าเริง  

  ในขณะที่บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเห็นพ้องกับผู้อื่น เป็นผู้มีลักษณะเห็นผูอื่นซื่อสัตยเจตนาดี ตรงไปตรงมา 
จริงใจ เต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่นประนีประนอม คลอยตาม ถอมตน สงบเสง่ียม จิตใจออนโยน และพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง (Costa & McCrae, 1992) เป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็นผู้น า เนื่องจากการ
แสดงออกของผู้น าในลักษณะพึ่งพา และรับฟัง จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกพึงพอใจในการท างานกับองค์กร (Colquitt 
& Le-Pine, 2009)   

  บุคลิกภาพแบบเปิดกว้างรับประสบการณ์ของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ภาคการผลิต ซึ่งต้องอาศัยความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงอาจท าให้ไม่อาจเปิดกว้างและยืดหยุ่นได้อย่าง เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ Yukl 
(1998, pp. 3-4) ที่ให้ความหมายว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มและเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของ
ต าแหน่งผู้น าที่ได้รับมอบหมายส่วนบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือเป็นผูต้ามแตอ่ีกมุมหนึ่งผู้น าเป็นบุคคลที่สมาชิกในกลุ่มยอมรบั
เป็นผู้มีอิทธิพลในตนเองมีอ านาจตามกฎหมายหรืออ านาจบารมีมีความสามารถในการจูงใจมีการใช้อิทธิพลในการ
ตัดสินใจมีการประสานงานร่วมกันโดยสมาชิกในกลุ่มยินยอมปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การผู้น าเป็นบุคคล
ที่มีความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นของบุคคลในองค์การ (DuBrin, 1998, p.2)  

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวของพนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการภาคเอกชนอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.48 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนั้น มักมีลักษณะวิตกกังวล โกรธเร็ว ท้อแท้ง่าย รู้สึกอึดอัดง่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Niehoff (2006), Byrne, Silasi-Mansat & Worthy (2015) แสดงให้เห็นว่าผู้น าที่ดีควรมีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวต่ า เพราะผู้น าที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสูงนั้น จะแสดงออกถึงพลังงานเชิงลบทั้งในด้านการน าหมู่คณะ และ
ประสิทธิภาพการท างาน โดยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการจัดสรรงาน และยังส่งผลถึงการตัดสินใจภายใต้ความกดดันอีก
ด้วย  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกรูปแบบเอส เอ คิว ตามแนวคิด
ของเฮล ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้  
 1. ความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ก่อนการฝึกและหลังการฝึก 
8 สัปดาห์ของกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาได้ว่า นักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียน
กีฬากรุงเทพมหานคร ก่อนการฝึกและหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองที่ท าการฝึกตามโปรแกรมการฝึกรูปแบบ 
เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล มีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีขึ้น ท าให้ก่อนการฝึกกับหลังการฝึก 8 สัปดาห์ แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชูศักดิ์ เวชแพทย์ และกันยา ปาละวิวัธน์ (2536) กล่าวว่า พื้นฐานของความคล่องตัวท าให้ความคล่องตัว
เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ควรจะตระหนักว่าวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะเพิ่มความคล่องตัวเฉพาะก็คือ  การฝึกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวนั้นๆ อย่างถูกต้อง ซ้ าหลายรอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีใช้เวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ เช่นเดียวกับ วัฒนพงษ์ 
ศรีธรรมมา (2554: 65) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว เพื่อเสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬา
วอลเลย์บอล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผลการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว 
ก่อนการทดลองหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลอง มีการพัฒนาทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวท่ีดีขึ้นตามล าดับ 
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 2. ความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ก่อนการฝึกและหลังการฝึก        
8 สัปดาห์ ของกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาได้ว่า ความคล่องแคล่วว่องไวของ
นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ก่อนการฝึกและหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มควบคุมที่ท าการฝึกตาม
โปรแกรมทักษะกีฬาฟุตซอลมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามล าดับ สอดคล้องกับ วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร 
(2542) กล่าวว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อม การที่ให้ส่วนของร่างกายต้องการฝึกปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ได้มีโอกาสท างาน
มากกว่าปกติ มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการท างานซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมที่ต้องจัดให้เหมาะสมกับ 
ผู้ฝึกซ้อม สอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (2548: 30) หลีกเลี่ยงผลการฝึกที่หักโหมหรือหนักมากเกินไป คือ การ
ฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอและมีระบบแบบ แผนที่ถูกต้องรัดกุม แต่มิได้หมายความว่า ความหนักที่ใช้ในการฝึก (Training 
Load) เท่าเดิมหรือเหมือนกันทุกวัน ในกรณีที่นักกีฬาต้องท าการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ส่งผลให้ร่างกาย
สามารถปรับตัวรับความหนักหรือความกดดันในการฝึกได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ง่ายต่อการที่จะพัฒนาความสามารถ และ 
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้ก้าวหน้าสูงยิ่งๆ ขึ้นไป สอดคล้องกับ กัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล, ธนกร ช้างน้อย และ 
พิชัยณรงค์ กงแก้ว (2560) พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคล่องตัว ระหว่างกลุ่มหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึก
โปรแกรมฝึกแบบเอส เอ คิว ค่าเฉลี่ย ของความคล่องตัวดีกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกโปรแกรมฝึกแบบปกติ 
 3. ความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬาฟุตซอลชายโรงเรียนกีฬากรงเทพมหานคร หลังการฝึกของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว 
ตามแนวคิดของเฮล ซึ่งเป็นการผสมผสานหลักการฝึก ระหว่างการฝึกความเร็ว ความคล่องตัว และความว่องไว จึงส่งผล
ให้กลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของเฮล มีพัฒนาการที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม ท่ีฝึก
ตามโปรแกรมทักษะฟุตซอลปกติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า โปรแกรมการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิวตามแนวคิดของเฮล 
ท าให้ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอลชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เทิดทูล โตคีรี (2561) พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4  และ 6 ดีกว่าก่อนการฝึก 
และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 ดีกว่าหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการ
เลี้ยงลูกฟุตซอลของกลุ่มทดลองหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ6 ดีกว่าก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 ดีกว่าหลัง
การฝึกสัปดาห์ที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ตามแนวคิดของ
เฮล มีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ฝึกตามโปรแกรมทักษะฟุตซอลเพียงอย่างเดียว อย่างเห็นได้ชัดจาก
คะแนนการทดสอบก่อนและหลังของแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวของอิลลินอยส์        
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Behavior Adaptation New Normal of Personnel Rambhai Barni Rajabhat 
University After the Viral Disease Situation Covid-19 

อภิวรรณ  ศิรินันทนา, เสาวนีย์  วรรณประภา 
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 263 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกตอบที่มมีาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 2) พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิต                 
แบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การปรับตัว, การใช้ชีวิต, วิถีใหม่, ไวรัสโคโรนา 2019 
 

Abstract 
 The research aimed 1)  to study the cognition towards corona virus disease (COVID-19) and 2) 
to study adaptive behavior to new normal of  personnel of  Rambhai Barni Rajabhat  University after 
the pandemic. The  samples  were 263 individuals working  for  Rambhaibarnee Rajabhat  University in 
the academic  year 2020. A questionnaire with a 5-level scale  was  used as  the  data  collecting  
instrument. The  statistics  used  for  data  analysis  were percentage, mean, and standard  deviation. 
 It  was  found  that  1)  the cognition  of  towards  corona  virus  disease (COVID-19)  of  the  
studied  personnel  was  in  high  level, and  2) the adaptive  behavior to new  normal  of  the personnel  
after  the  pandemic  was  in  high  level. 
Keywords: Behavior, Adaptation, Living, New Normal, COVID-19 
 
บทน า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวล             
ไปท่ัวโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานท่ีท่องเที่ยวแทบร้าง
ผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ผู้คนไม่จ าเป็นก็
ไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดทการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้           
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนั้นก็มีทั้งจริงและปลอมปะปนกัน หรือบางข้อมูลที่เราเคยยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือ     
ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ขึ้น เช่นการใช้ช้อนกลางตักอาหารก็มี โอกาสเสี่ยงติดเช้ือจากการสัมผัสช้อน
ร่วมกันได้ ต้องเปลี่ยนมากินร้อน ช้อนใครช้อนมัน และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ แต่หากมองในแง่ดี การระบาดในวง
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กว้างของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ก็ท าให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลตัวเองให้
ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ มากขึ้น รวมถึง  ในภาครัฐ และภาคธุรกิจ ก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายของเช้ือโรคต่างๆ ในอนาคตมากขึ้นด้วย เช่น ประเทศ
ไต้หวันที่แม้จะอยู่ใกล้กับประเทศจีน มีพลเมืองหลายล้านคนท างานในจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวจากจีนก็เดินทางมาไต้หวัน
เป็นจ านวนไม่น้อย ท าให้ไต้หวันเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูง
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่กลับกลายเป็นว่า ไต้หวันมีการแพร่ระบาดน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกนั่น
เพราะตั้งแต่เมื่อครั้งมีการระบาดของโรคซาร์ส รัฐบาลไต้หวันได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพแห่งชาติ (NHCC) ขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของ
ศูนย์จัดการภัยพิบัติที่มุ่งเน้นการตอบสนองในเชิงรุกต่อการเกิดโรคระบาดขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ โดยใช้
ฐานข้อมูลประกันสุขภาพของประเทศ รวมเข้ากับฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เพื่อสร้าง Big Data      
ในการวิเคราะห์ แจ้งเตือน และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไต้หวันจึงรับมือกับการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้อย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงถึงขั้นที่เป็นแล้วเสียชีวิตทุกคนก็ตาม      
แต่ก็แพร่กระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความหวาดระแวงไปท่ัว หลายอย่างชะลอตัว ไปจนถึงขั้นหยุดชะงัก 
แต่ในทางกลับกันก็กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นทางเลือกสู่ทางรอดมากขึ้น เช่น 1) หน้ากากอนามัยที่ไม่ได้
มาตรฐานจะถูกปฏิเสธจากผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะผู้บริโภคมีความรู้ในเลอืกซื้อและเลือกใช้ดีขึ้น 2) บริษัทผลิตชุดบุคลากร
ทางการแพทย์ เริ่มหันมาท าหน้ากากผ้าแบบซักได้เพื่อใช้แทนหน้ากากอนามัย โดยผลิตจากเส้นใยผา้ต่อต้านเช้ือแบคทีเรยี
และฝุ่น PM2.5 สามารถซักแล้วใช้ซ้ าได้หลายครั้ง ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ป้องกันเช้ือไวรัสได้ด้วย 3) ก๊อกน้ า หรือ
ลูกบิดประตู จะถูกคิดเพื่อลดการสัมผัสให้มากที่สุด เช่นเป็นแบบโยกเปิดปิดที่สามารถใช้ข้อศอกหรือวัสดุอื่นในการสัมผัส
แทนมือได้ หรือท าเป็นระบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติมากขึ้น 4) ระบบช าระเงินออนไลน์จะเป็นตัวเลือกในการใช้จ่าย
มากขึ้น เพราะทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเองก็เริ่มกังวลในการสัมผัสธนบัตร หรือเงินเหรียญ ซึ่งอาจปนเปื้อนเชื้อโรค
ได้ง่าย  5) ประกันภัยต่างๆ ท่ีออกมาจะทันต่อสถานการณ์มากขึ้น และซื้อได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินทางเพื่อออกไปซื้อ         
6) บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติจะถูกใช้เป็นทางเลือกในการใช้แล้วทิ้งมากขึ้น ทั้งช่องทางเดลิเวอรี่ และการสั่งอาหาร        
จากร้านค้า เพื่อลดการปนเปื้อนจากการสัมผัสภาชนะที่ลูกค้าน ามาเอง และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทาง  7) 
วัตถุดิบบางอย่างอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ต้องน าเข้าสินค้าเพิ่มเติม การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี 
หรือเอฟทีเอ จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงสินคา้และวัตถุดิบจากแหล่งท่ีหลากหลาย
ได้มากข้ึน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน). 2563) 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้ผู้คนมีพฤติกรรมในการท างานและ
การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนทั่วโลกจะต้องให้ความส าคัญต่อการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ในอนาคตธุรกิจ
และบุคลากรจะเริ่มปรับวิธี การท างานยุคใหม่ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ที่เรียกกันฮิดติดปากว่า New Normal เพราะ
อย่างที่ทราบกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปีนั้นท่ัวโลกและประเทศไทยก าลังประสบกับการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่ท าให้มีผลกระทบทางสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ รวมไปถึง
ธุรกิจการศึกษาแต่ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบรอบด้านอย่างไร ทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจเองก็ยังต้องเดินหน้าไปต่อ ซึ่งแรง
ขับเคลื่อนหลักของธุรกิจก็คือ บุคลากรคุณภาพ จึงท าให้เราได้เห็นปรากฏการณ์  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ หรือ New 
Normal ในการท างานคือการท างานที่บ้าน และอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากวิกฤตโรคระบาดนี้จบลง พฤติกรรมของ
คนท างานอาจจะมีรูปแบบการท างานท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมเลยก็เป็นได้  ส าหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ท าให้หลายองค์กร
ส่วนใหญ่ก็มีความกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยการท างานอยู่ที่
บ้านเพื่อลดการระบาดและลดการติดเช้ือของโรคระหว่างการเดินทางมาท างาน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อวิกฤตจบลง 
เจ้าขององค์กรบางรายอาจประเมินลักษณะการท างานภายในได้แล้วว่าการท างานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอาจจะไม่
จ าเป็นต้องให้บุคลากรมารวมกันอยู่ที่องค์กรเสมอไป และฝั่งองค์กรก็อาจมีการปรับรูปแบบการท างานใหม่ด้วยการให้
บุคลากรท างานที่บ้านเป็นหลักหรือสามารถท างานที่ไหนก็ได้มากกว่าการเดินทางเข้าองค์กร และมีการประเมินผลงาน
ของบุคลากรได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถท าให้ธุรกิจสามารถเปน็ผลงานของบุคลากรได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งในด้านของ
บุคลากรเองก็ต้องขยันและมีศักยภาพในการท างานเพื่อให้ผลของการด าเนินงานคงประสิทธิภาพเท่าเดิม หรือเป็นไป
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ในทางที่ดีขึน้กว่าเดิม แต่ยังมีข้อดีของการท างานอยู่ที่บ้านอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
ระหว่างการเดินทางให้กับบุคลากร และลดปัญหาการเข้างานไม่ตรงเวลาให้กับองค์กรนั่นเอง ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามามี
บทบาทในการท างานมากกว่าเดิม (ดิจิทัลทิปส์. 2563) 

แต่ไม่ว่าพฤติกรรมการท างานจะกลายเป็น New Normal ส าหรับคนท างานมากน้อยเพียงใด ในเชิงธุรกิจเองก็
ยังต้องมีการปรับตัวกับพฤติกรรมใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นภายในองค์กรเช่นกัน การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวจึงเป็น
เรื่องส าคัญ เพราะฉะนั้น New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ท่ีคนไทยต้องปรับตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เราทุกคนต้อง
รวมพลังกัน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอีกระลอก สิ่งส าคัญคือเริ่มจากพฤติกรรมของตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
จากนั้นจะเกิดเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยอัตโนมัติ ซึ่งมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มระบุว่า วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ที่เราคนไทย
ต้องปรับตัวอยู่ให้รอด ใช้ชีวิตให้เป็น ดังนี้ 1) การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ ลดการพบเจอ ลดการสัมผัส 
จากตู้เอทีเอ็มหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร 2) ให้ความส าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น นี่คือสิ่งท่ีคนยุคนี้
จะเปลี่ยนไป เนื่องจากคนจะใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น สินค้า หรือบริการต่าง ๆ จะต้องค านึงถึงสิ่ง
เหล่านี้เพิ่มขึ้นหากต้องการให้ธุรกิจอยู่รอด 3) การท ากิจกรรมบริการจะมีการนัดหมายล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น งานด้าน
ทันตกรรม คลินิกเสริมความงาม หรือบริการต่าง ๆ ผู้ให้บริการต้องนัดหมายลูกค้าล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดของสถาน
ให้บริการ 4) การรักษาระยะห่างทางสังคม แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงไปบ้าง แต่เรื่องของ Social Distancing ก็ยังคง
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 5) หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และภูมิต้านทานของร่างกาย        
6) ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ จนเกิดความเคยชิน 7) การท างานที่บ้านและการเรียนการสอนรูปแบบ          
e-Learning จะได้รับความนิยมมากข้ึน  8) การติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์มีมากขึ้น 9) เสพความบันเทิงผ่าน Online 
Streaming เช่น ดูหนัง ฟังเพลง 10) การซื้อของออนไลน์และสั่ง Food Delivery จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแบบ      
ก้าวกระโดดแม้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ จะดูยากล าบากมากขึ้น แต่คนไทย ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ วัยท างาน หรือ
ผู้สูงอายุ หากเป็นความร่วมมือที่ต้องช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นวิกฤติไปด้วยกันแล้ว คนไทยทั่วทุกพื้นที่ต่างยินดีพร้อม
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือต่าง ๆ อย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การันตีได้จากสื่อหรือองค์กรจากหลาย
ประเทศยกย่องให้คนไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการจัดการเรื่องโรคโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม (มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม. 
2563) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  เช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงก าหนดให้ผู้บริหารมีนโยบายและมาตราให้บุคลากรในองค์กรมีการป้องกัน    
โดยปรับพฤติกรรม อาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติตามมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 1) ให้บุคลากร อาจารย์และ
นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินไปยังประเทศและเขตบริการพิเศษที่มีความเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ         
2) ให้บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ที่เดินทางกลับมายังประเทศและเขตบริการพิเศษที่มีความเสี่ยง ต้องเข้ารับการ
ตรวจร่างกาย เพื่อคัดกรองโรคกรณีพบว่ามีอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้หยุดงาน หยุดเรียน เป็นเวลา 14 วัน  3) 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอนการประชุม การสัมมนาใดๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริการพิเศษ     
ที่มีความเสี่ยงเข้าร่วม ออกไปก่อน 4) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่ เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ล้างมือ        
สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก  (งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏร าไพพรรณี. 2563) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร อาจารย์และนักศึกษาจึงมีการเตรียมความพร้อมและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้เห็นถึงความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลภายในภายนอก ได้อย่างแน่นอน 

จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิต
แบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันจะน าผลการวิจัยที่ได้เสนอต่อผู้บริหาร
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สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัว
การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจสามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเป็นแนวทางการวิจัยครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว 
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤต  
           ประยูร  สุยะใจ (2558) ระบุว่า การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีกระบวนการและ
กลไกทางจิตในการป้องกันตัวเองที่บุคคลเลือกน ามาใช้อย่างไม่รู้ตัวนี้มีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวแก่ผู้ใช้ที่จะ
เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
           1. การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเองถือเป็นเครื่องมือทดแทนเป้าหมายจริงที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองใน
กรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น เป้าหมายที่เลือกแสดงออกโดยใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตัวเองนี้
เป็นสิ่งที่ทดแทนได้ช่ัวคราว เมื่อเลือกใช้แล้วก็จะมีความสบายใจไปช่ัวขณะ ลดความเครียดลงได้ชั่วคราวท าให้มีทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในขณะนั้น 
           2. การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเอง เป็นหลักกระบวนการหรือวิธีการหนึ่งที่จะลดหรือผ่อนคลาย
ความเครียดลงได้ช่ัวคราว มีผลดีทางด้านจิตใจ คือท าให้เกิดความรู้สึกว่าถอยไปตั้งหลักได้ เกิดก าลัง ใจ สามารถที่จะท า
การต่อสู้ครั้งใหม่ได้ มิได้ท าให้คนหมดความหวังหรือล้มทั้งยืนในทันที โดยเฉพาะเมื่อยามที่คนต้องผจญกับความเครียด
หรือปัญหาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ในชีวิต การถอยไปตั้งหลัก 1 ก้าว มีความหมายมากที่สุด ในกรณีนี้กลไกทางจิตในการป้องกัน
ตัวเองท าได้ดีมากท่ีผ่อนคลายในเชิงพฤติกรรมต่อการตอบสนอง 
           3. การใช้ความวิตกกังวล ความคับข้องใจ ความขัดแย้งใจ และความเครียดล้วนเป็นสภาพอารมณ์ที่ท าให้
ศักดิ์ศรีของคนลดลง ท าให้คนต้องพบกับความผิดหวัง ต้องมองตัวเองในทางลบ ท าให้คนรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของ
ตัวเอง เสียหน้า ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแห่งธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่ต้องการตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ มนุษย์พยายามอย่าง
สุดก าลังที่จะต้องรักษาหน้าของตัวเองเอาไว้ กลไกทางจิตในการป้องกันตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้คนสามารถรักษา
หน้าของตัวเองไว้ได้และถือเป็นการปรับพฤติกรรมที่ลดความตึงเครียดลงได้ 
          4. การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตัวเอง ซึ่งเปรียบเสมือนกันชนหรือเกราะก าบังที่ไม่เปิดโอกาสอันตรายจาก
ภายนอกเข้าไปท าร้ายสภาพจิตใจ เป็นกันชนหรือเกราะก าบังเท่านั้นมิใช่เป็นการให้ภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นเง่ือนไข
ในการป้องกันสิ่งท่ีจะมากระทบจากภายนอก 
           5. การใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตนเองบางชนิดที่บุคคลเลือกน ามาใช้เป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เป็นการ
ให้คุณค่า เมื่อคนเลือกใช้แล้วก็เท่ากับว่าได้คุณค่าใหม่เกิดขึ้น น าไปสู่ความภาคภูมิใจก็ได้   ในประเด็นที่มีส่วนตรงกันข้าม 
พฤติกรรมที่เลือกแสดงออกมาชนิดไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าบุคคลได้สร้างปัญหาใหม่ๆ ให้กับ
ตัวเอง สิ่งนี้จะเป็นอันตรายต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะบุคคลเมื่อไม่คิดจะหาวิธีแก้ไขปัญหาตามเชิงเหตุผลและ
หลักของความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามได้เพิ่มปัญหายุ่งยากขึ้นอีก 
            สรุปโดยรวม หลักการที่ส าคัญที่สุดของการปรับตัวและการบริหารความเครียดไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติตามวิธีการ
ต่างๆที่กล่าวมา หากแม้แต่เราสามารถน าความเครียดที่เกิดขึ้นไปประสานกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่
ท างาน นอกจากนี้เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเรื่องบริหารความเครียดทั้งเรื่องโภชนาการ การออกก าลังกาย        
การพักผ่อน และความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย หากเรามีความเข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่นานนักเราจะสามารถก าหนด
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วิธีการแก้ไขความเครียดเฉพาะตัวได้ เมื่อน้ันสุขภาพจิตที่ดีกว่าเก่าและความสุขจะเป็นของเราได้ ซึ่งจะมีการพัฒนาความ
พร้อมเกี่ยวกับสุขภาวะด้านกาย สังคม อารมณ์และระดับสติปัญญาอย่างบูรณาการ 
 แนวคิดการปรับตัวในการท างาน 
 สิริวรรณ สาระนาค (2551) ที่กล่าวว่ามนุษย์มีระบบ การป้องกนตัวแบบองค์รวม ซึ่งแสดงพฤติกรรมของมนุษย์
ที่มีความสามารถในการคิด มีสติ มีการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสามารถ
จัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลามเง่ือนไขต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจ าวันในการดูแลตนเอง        
คนรอบตัวและสิ่งแวดล้อม 
 อภิชญา  อินทรสุภา  (2547 : 5) กล่าวว่า การปรับตัวในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถปรับกายและ
ใจกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน เพื่อช่วยส่งเสริมให้การท างานนั้นเกิดผลส าเร็จและมีความพอใจในงานท่ีตนท าอยู่ 
 วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2549 : 103) กล่าวว่า ในปัจจุบันองค์การองค์การต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เช่น การเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี ท าให้พนักงานมีความต้องการที่จะปรับตัวด้านการท างานมีความต้องการที่จะ
เข้าใจในงานท่ีตัวเองท ามากข้ึน 
 จากค าจ ากัดความเหล่านี้สามารถสรปุไดว้่า การปรับตัวในการท างาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก และ                
เจตคติในการปฏิบัติงานให้สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม  สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้โดยพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและพร้อมแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563) ระบุว่า ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตระกูลของไวรัสที่
ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง                 
(MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมา
ก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนได้ โดยเช้ือไวรัสนี้พบครั้ง
แรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 อาการทั่วไป ได้แก่ อาการ
ระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจล าบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น 
ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต  ถ้าผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ 
ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอจาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปยังประเทศจีน ภายใน 14 วัน
ก่อนเริ่มมีอาการ หากมีอาการและประวัติเดินทางดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 

ส่วนการรักษาจะเป็นแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการป่วยต่างๆ โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค             
การแพร่กระจายของเช้ือ ไวรัสชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัส      
กับผู้ติดเช้ือ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ ามูก น้ าลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเช้ือ
ผ่านทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพร่เช้ือผ่านทาง Fexo-oral route ได้ด้วย        
การป้องกันตนเอง  หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัส
บริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือน้ ายาแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% หากมีไข้          
ไอ หายใจล าบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน  5 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check List) ได้เพียงค าตอบเดียวได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทสายงาน 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีจ านวน 20 ข้อ มีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคร์ท (Likert’s)  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจ านวน 20 ข้อ มีลักษณะของ
เครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคร์ท (Likert’s)  
 เกณฑ์ของการให้คะแนน ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ก าหนดค่าคะแนนแต่ละระดับ  ดังนี้  
 ระดับคะแนน   เกณฑ์การให้คะแนน 
  5                          ระดับความรู้ความเข้าใจ/พฤติกรรมการปรับตัว อยู่ในระดับมากที่สุด   
  4  ระดับความรู้ความเข้าใจ/พฤติกรรมการปรับตัว อยู่ในระดับมาก  
  3                         ระดับความรู้ความเข้าใจ/พฤติกรรมการปรับตัว อยู่ในระดับปานกลาง  
  2                        ระดับความรู้ความเข้าใจ/พฤติกรรมการปรับตัว อยู่ในระดับน้อย 
  1                          ระดบัความรู้ความเข้าใจ/พฤติกรรมการปรับตัว อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การก าหนดประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ปีการศึกษา 2563 จ านวน               

804 คน  ประกอบด้วยบุคลากรประเภทสายวิชาการ จ านวน 382 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 422 คน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 2563)  

การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่ม         
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 263 คน และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีดังนี ้
 1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบค าถาม แล้วน ามาลงรหัสข้อมูล และประมวลผลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบตาราง 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทสายงาน ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ , 
2550: 55) 
 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 
 3.50 - 4.49   หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
 2.50 - 3.49   หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49   หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49   หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550: 55) 
 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 3.50 - 4.49   หมายถึง   มีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่ในระดับมาก 
 2.50 - 3.49   หมายถึง   มีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49   หมายถึง   มีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49   หมายถึง   มีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการิวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป  มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน 16-20 ปี และกลุ่มตัวอย่าง    
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตารางที ่1  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์โรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

n = 263  
ระดับ 

 
อันดับ   S.D. 

1. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือ
โดย    
   การหลีกเลี่ยงการไปในท่ีที่มีคนหนาแน่น 

3.68 1.03 มาก 5 

2. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเชื้อ
โดยการไมเ่อามือจับหน้า ปาก จมกู หรือ 
ตา 

3.48 1.00 ปานกลาง 8 

3. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือ
โดย    
   การลดการเดินไปยังสถานท่ีเสี่ยง 

3.87 1.03 มาก 1 

4. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือ
โดย  
   การล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือใช้
แอลกอฮอล ์

3.72 1.11 มาก 3 

5. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเชื้อ
โดย  
    การเว้นระยะห่างกัน ประมาณ 1 เมตร 

3.71 0.97 มาก 4 

6. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเชื้อ
โดยการใส่หน้ากากอนามยั เมื่ออยูร่่วมกับ
คนอ่ืน 

3.77 0.96 มาก 2 

7. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเชื้อ
โดย 
   การทานอาหารปรุงใหม ่

3.45 0.96 มาก 9 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์โรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

n = 263  
ระดับ 

 
อันดับ   S.D. 

8. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือ
โดย 
    ถ้ารู้ตัวว่าเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ควรไป
พบ 
    แพทย ์

3.39 1.09 ปานกลาง 10 

9. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเชื้อ
โดย  เมื่อไปห้างสรรพสินค้าหรือสถานท่ี
ต่างๆ              ควรสแกน ไทยชนะ QR 
CODE เข้าทุกครั้ง 

3.50 1.15 ปานกลาง 7 

10. การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือ
โดย  
     การท าความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่ ท่ีมี
คน 
     สัมผัส อย่างสม่ าเสมอ 

3.57 1.01 มาก 6 

รวม 3.61 0.75 มาก  
 
 จากตารางที ่2 แสดงว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
จาก 3 ล าดับ จากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือโดย การลดการเดินไปยัง
สถานที่เสี่ยง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.87) อันดับที่ 2 การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือโดยการใส่หน้ากาก
อนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.77) และอันดับที่ 3 การป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเช้ือ
โดยการล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือใช้แอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.72) ตามล าดับ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏผลดังตาราง 2 
 
ตารางที ่2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร าไพพรรณี  

n = 263  
ระดับ 

 
อันดับ   S.D. 

1. สั่งงาน รับงาน ผ่านเฟสบุค ผ่านไลน์ 3.60 0.90 มาก 6 
2. ดูแลสุขภาพร่างกาย ถ้าป่วยควรไปพบแพทย ์ 3.36 1.05 ปานกลาง 10 
3. เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะท างาน 3.70 0.94 มาก 4 
4. ประชุมหรือสัมมนาผ่านการประชุมผ่านวิดีโอ
คอล 

3.70 0.99 มาก 5 

5. วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 3.84 1.05 มาก 1 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร าไพพรรณี  

n = 263  
ระดับ 

 
อันดับ   S.D. 

6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อพูดคุย
กับเพื่อนร่วมงาน 

3.78 0.97 มาก 2 

7. หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีคนแออัด 3.45 0.89 ปานกลาง 9 
8. สร้างฉากก้ันระหว่างโต๊ะท างาน 3.47 1.01 ปานกลาง 8 
9. ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 
    เป็นประจ า 

3.57 0.96 มาก 7 

10. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกเมื่อม ี
     โอกาส 

3.73 0.97 มาก 3 

รวม 3.85 0.85 มาก  
 
             ตารางที่ 2 พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามหาวิทยาลัย          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.84) อันดับที่ 2  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (3.78) และอันดับที่ 3 ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกเมื่อมีโอกาส ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.73) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขอสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี พบว่า บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นปัญหาที่รุนแรงส าหรับคนไทยและคนต่างประเทศ และเป็นสิ่งที่ทุกคนติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นสื่อต่างๆ จึงมีการเผยแพรข่่าวสารทุกวัน เพื่อให้ประชาชนคนไทยทราบสาเหต ุทราบความเคลื่อนไหว และสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ และ วิธีป้องกันและรับมือจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนรวมถึง
กลุ่มตัวอย่าง   ส่วนใหญ่มีการเปิดรบัข่าวสารต่างๆ กันอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง เพื่อให้ตัวเองรู้เท่าทันสถานการณ์โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจากการเปิดรับสื่อต่างๆ ก็จะท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพพร โพธิ์
สุวรรณ (2552) กล่าวถึง การเรียนรู้ของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้ตนเอง
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่จะน ามาซึ่งความสุขในการด ารงชีวิตของบุคคลนั้น การปรับตัวมีความเกี่ยวพันเป็นอันมากกับ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความต้องการและเพื่อให้ความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่หรือ
เพื่อให้ตนเองมีความสุข 
 2. พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลัง
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้บุคลากร อาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้  1) ให้
บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินไปยังประเทศและเขตบริการพิเศษที่มีความเสี่ยง ตามที่กระทรวง
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สาธารณสุขประกาศ  2) ให้บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ที่เดินทางกลับมายังประเทศและเขตบริการพิเศษที่มีความ
เสี่ยง ต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อคัดกรองโรค กรณีพบว่ามีอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้หยุดงาน หยุดเรียน เป็น
เวลา 14 วัน 3) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใดๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและ
เขตบริการพิเศษท่ีมีความเสี่ยงเข้าร่วม ออกไปก่อน 4) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
ล้างมือ สวมไส้หน้ากากอนามัยที่สะอาด เมื่ออยู่ในสถานที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก  (งานประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 2563) ประกอบกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้สามารถท างาน    
ทุกพื้นที่ทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังการจัดการเรียนการสอนท่ีต้องเป็นการผสมผสานกันระหว่างการสอนแบบออนไลน์การ
สอนในช้ันเรียน ในส่วนของบุคลากรที่มาท างานในมหาวิทยาลัยก็มีการป้องกันโดยการล้างมือให้สะอาด การสวมหน้ากาก
อนามัย การเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย การปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม การรักษาระยะห่างทางสั งคม และการเน้นย้ าท า
ความสะอาดของอุปกรณ์การเรียนการสอนและท าความสะอาดเครื่องใช้ภายในส านักงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้
สะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้อยู่เสมอ จึงท าให้พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสิริวรรณ สาระนาค (2551) ที่กล่าวว่ามนุษย์มีระบบการป้องกนตัวแบบองค์รวม         
ซึ่งแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความสามารถในการคิด มีสติ มีการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมและสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลามเง่ือนไขต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนกิจวัตร
ประจ าวันในการดูแลตนเอง คนรอบตัวและสิ่งแวดล้อม  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
            1. ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เช้ือและการติดเชื้อโดยถ้ารู้ตัว
ว่าเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ควรไปพบแพทย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่างกาย     
อยู่ในระดับปานกลางด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
           2. ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีคนแออัด อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีมาตรการไม่ให้บุคลากรอยู่ในบริเวณที่แออัด อาจจะเป็นการเว้นช่วงระยะห่าง โดยมีการท า
สัญลักษณ์ไว้บริเวณจุดต่างๆ เช่น ในลิฟต์ โรงอาหาร หอประชุม หรือตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น เพื่อลดการแออัดของ
บุคลากรได้เป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่างกาย ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลัง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงพฤติกรรมและแก้ไขพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง 
2. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการวิจัยเชิงปริมาณดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปรับตัวการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภายหลังสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อท่ีจะได้มีข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

474 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข . (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php   
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. (2563). ข่าวประชาสัมพันธ์ . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

http://www.rbru.ac.th. 15 กันยายน 2563. 
ดิ จิทั ลทิปส์ .  ( 2563) .  ป รับวิ ธี  การท างานยุคใหม่  ให้ เข้ ากับ  New Normal. [ออนไลน์ ]. เข้ าถึ ง ได้จาก 

https://www.tot.co.th.  15 กันยายน 2563. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน). (2563). เมื่อ COVID-19 ท าให้เราได้ “เรียนรู้” และ “ปรับเปลี่ยน”[ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้จาก https://www.scb.co.th 15 กันยายน 2563. 
ธานินทร์  ศิลป์จาร.ุ  (2550).  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรม SPSS.  พิมพ์ครั้งท่ี 7.  กรุงเทพฯ: วีอินเตอร์ปริ้น. 
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม. (2563). New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19. [ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้จาก http://www.mitrpholmodernfarm. 15 กันยายน 2563. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. (2563). ระบบบุคลากร. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก http://www.rbru.ac.th. 15  
 กันยายน 2563. 
ประยรู  สุยะใจ (2558). การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 
  http: www.mcu.ac.th/article/detail/276. 28 พฤศจิกายน 2563. 
ไพพร  โพธิ์สุวรรณ. (2552). การปรับตัวของผู้ประกอบการการค้าภายใต้ตลาดนัดจตุจักร. วิทยานิพนธ์พัฒนาแรงงาน

และสวัสดิการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วิลาวรรณ  รพีพิศาล. (2549). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร. 
สิริวรรณ สาระนาค (2551). การปรับตัวด้วยความเข้าใจตนเองและผู้อื่น. วารสารรามค าแหง. 16(4): 218-227. 
อภิชญา  อินทรสุภา.  (2547). การปรับตัวในการท างานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (January 1970). “Determining Sample Size for Research Activities,” 
Educational and Psychological Measurement. 30(3): 607-610. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

475 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด 
Tourism Professional Competency:  

A Case Study of Community-Based Tourism (CBT)  
along Luang Pu Thuad Journey  

วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว, กิตติยา อินทกาญจน์, ณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร   
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้       
(2) ด้านทักษะ และ (3) ด้านคุณลักษณะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีสัมภาษณเ์ชิงลึกประกอบ
กับการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 15 คน โดยการ
เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงตามที่มีคุณลักษณะเป็นบคุลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน 
ดังนี้ (1) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ความรู้ด้านการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (2) ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการท างานเป็นทีม และ (3) ด้านคุณลักษณะ     
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการจัดการการท่องเที่ยว การสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการท่องเที่ยว 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ, บุคลากรทางการท่องเที่ยว, ชุมชนท่องเที่ยว 
 

Abstract 
  This study was a qualitative research as a part of the research, “Development of Competency 
and Skills in Tourism Professional: A Case Study of Community Based Tourism (CBT) Along Luang Pu 
Thuad Journey”  The study aimed to analysis the tourism professional competency in the case of 
community-based tourism along Luang Pu Thuad journey in three aspects: (1) knowledge, (2) skills, and 
(3) characteristics. It was conducted by using in-depth interviews and focus group discussions. Data were 
collected from 15 key informants who were selected by using a purposing sampling based on their 
characteristics as a tourism professional in the community-based tourism along Luang Pu Thuad journey 
and then analyzed. According to the results of this research, there were three components of the 
problems and needs to develop tourism professional competency: (1) the knowledge of tourism 
management, the knowledge of marketing and sales skills for tourism business and tourism safety         
(2) skills; teamwork skills and (3) characteristics of tourism personel and charactieristics for tourism 
initiation and innovations of culture tourism management as well as networking of relations with 
tourism organization.  
Keywords: Competency, Tourism Personnel, Community-based tourism 
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บทน า 
ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญ     

ที่เกี่ยวข้องกับต านานหลวงปู่ทวด เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างที่เห็นได้ชัดคือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นสินค้าหลักในการสร้างแรงดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรม และศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ  

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีความสัมพันธ์กันของการบริหารจัดการท่องเที่ยว ฉะนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวของ
ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดยั่งยืนได้นั้น การจัดการให้เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งหากบุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ก็ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน เช่นกัน 
น าไปสู่ความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ด ารงไว้ควบคู่กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือตัวตนที่แท้จริงของ
ชุมชน  
 ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดมีทุนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ทุนมนุษย์ (Human Capital) กล่าวคือ ชุมชน
มีศักยภาพในเรื่องของผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และชาวบ้าน ซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ที่ผ่าน
มาพบว่าผู้น าชุมชนและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว จนเกิดเป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน     
(หทัยภัทร ก้งเส้ง และคณะ, 2563) 

ดังนั้น คณะวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอย
หลวงปู่ทวด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ      
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด 
หทัยภัทร ก้งเส้ง และคณะ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาการ

ท่องเที่ยวบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ต าบลดีหลวง อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่า นอกจากชุมชนจะมี
ทุนวัฒนธรรมที่ส าคัญ ซึ่งได้แก่ ทุนวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดแล้ว ชุมชนยังมีทุนที่ส าคัญอีก 4 ด้าน ได้แก่ ทุนด้าน
มนุษย์ ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทุนด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา และทุนด้านสถาบันหรือองค์กร ซึ่งเป็น
ทุนที่มีศักยภาพเอื้อให้เกิดนวัตกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้น 

จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทุนด้านมนุษย์ หรือ ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชน การศึกษาวิจัย
สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดของคณะวิจัยในครั้งนี้ จึงถือเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์อีกด้วย 

2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal 
characteristic of attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ที่จ าเป็น และมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3 ทาง คือ 1) พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด    
2) เกิดจากประสบการณ์ท างาน 3) เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา (ประจักษ์ ทรัพย์อุดม, 2550) 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาของ ปิ่นฤทัย คงทอง (2562) เกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวส าหรับการบริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ได้กล่าวถึงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ ไอที 4.0 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุว่าควร
พัฒนาสมรรถนะไว้ 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะ (Skills) 
 ดังนั้น การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด คณะวิจัย
จึงก าหนดขอบเขตองค์ประกอบด้านสมรรถนะที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ และ     
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(3) ด้านคุณลักษณะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อวิเคราะหส์มรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนทอ่งเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด ใน 3 ด้าน คือ 
(1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ และ (3) ด้านคุณลักษณะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูล 
คณะวิจัยได้เลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่ 1) หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการชุมชน ผู้แทนวิทยาลัย
การอาชีพ ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด 2) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้น าและสมาชิกกลุ่มชุมชน
ท่องเที่ยว บุคลากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด 3) ภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
พื้นทีชุ่มชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คณะวิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้ให้ข้อมูล และใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 คณะวิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาสมรรถนะ 
(competency) ด้านการท่องเที่ยว ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2.2 ก าหนดองค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์ 
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
2.4 ก าหนดข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ 
ค าถามส าหรับสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลไปวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเทีย่ว 

กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด ที่ส าคัญมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ความสัมพันธก์ับสมรรถนะ 

1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนมีปัญหาและความต้องการพฒันา               ความรู้ 
ด้านความรู้อย่างไรบา้ง                                                                           
2) บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนมีปัญหาและความต้องการพฒันา               ทักษะ 
ด้านทักษะอย่างไรบ้าง                                                                            
3) บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนมีปัญหาและความต้องการพฒันา               คุณลักษณะของบุคลากร 
ด้านคุณลักษณะอย่างไรบ้าง                                                                     

 
2.5 น าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวมาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนในเชิงเนื้อหา ให้สอดคล้องกั บ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ 
2.6 น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปด าเนินการทดลองสัมภาษณ์กับบุคคลที่มีที่มีคุณลักษณะ

ใกล้เคียงกับผู้ให้ข้อมูล ก่อนจะน าไปใช้ในการสัมภาษณ์จริงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในข้ันตอนน้ีเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยมีการจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่พร้อมที่จะน าเสนออย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแสดงข้อมูล  (Data Display) ในรูปของการพรรณนาและ
วิเคราะห์ควบคู่กันไป (Descriptive and Analytical Methods) เพื่อที่จะหาข้อสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการวิจัย (Conclusion, Interpretation and Verification) ต่อไป 

ในการเก็บข้อมูล มีการบันทึกการเก็บข้อมูลโดยละเอียด จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และมีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) เพื่อยืนยันความถูกต้องด้วยโดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลการสัมภาษณ์กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญคนอื่น ซึ่งหากตรงกันหมายความว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยพยายามตรวจสอบข้อมูล
หลายๆ ทาง นอกจากนี้ การหาข้อมูลมาหักล้างข้อมูลที่มีอยู่ เป็นวิธีที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ ในบางครั้งข้อมูลที่ได้รับ
อาจไม่ถูกต้อง การหาหลักฐานมาหักล้างสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้สัมภาษณ์ไว้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ (ชาย โพธิสิตา, 2556) 
 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว                 
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ความรู้ด้านการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน า
เที่ยว ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

1.1 ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านการวางแผน ด้านการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผลทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดบริการการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาพบว่า วิทยาลัย
ชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสอบเพื่อรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้กับผู้น ากลุ่มชุมชนท่องเที่ยวแล้ว 
แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความรู้หรือจัดอบรมเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวให้กับผู้น าและสมาชิกกลุ่มชนชน
ท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนโดยตรง 

ทั้งนี้ บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความต้องการพัฒนาความรู้ข้างต้น โดยการพัฒนาบุคลากร 
กล่าวคือ บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานจากชุมชนท่องเที่ยว
ที่ประสบความส าเร็จอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติในการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งหาก
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้แล้ว จะส่งผลให้ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว 

1.2 ความรู้ด้านการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการตลาดท่องเที่ยว การโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดเตรียมข้อมูลบริการข่าวสารการท่องเที่ยว 
ดังต่อไปนี้ 

การตลาดท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว 
รวมถึงกิจกรรม รูปแบบหรือกระบวนการการท่องเที่ยว 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้และทราบให้มากที่สุด 

การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจหาข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
อยูใ่นชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป 

การจัดเตรียมข้อมูลบริการข่าวสารการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
และการบริการการขาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน าเที่ยว ควบคู่กับทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งบุคลากรมีทักษะ
พื้นฐานอยู่บ้างแล้ว โดยการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน าเที่ยวนั้น สามารถพัฒนาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ เช่น 
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เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูป เว็บไซต์ส าหรับรีวิวแหล่งท่องเที่ยว หรือการสร้างแปพลิเคช่ันบนมือถือ เป็นต้น ซึ่งการน า
ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาความรู้ด้านการตลาด เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมากขึ้น 

1.3 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในแหล่ง

ท่องเที่ยว การวางระบบในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยใหแ้ก่นักท่องเที่ยวท่ีเขา้มาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคต บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความ

ต้องการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และได้ประโยชน์จากความไว้วางใจของนักท่องเที่ยว 

2. ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการท างานเป็นทีม 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการ

ท างานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวก ประกอบด้วย 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจนของการร่วมกลุ่มกันท างานเป็นทีม บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนต้องมีการ

ก าหนดแนวทางร่วมกันในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว และท างานตามที่ก าหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
มีการจัดล าดับความส าคัญในการท างาน บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนต้องอาศัยทักษะการมีส่วนร่วม 

และตัดสินใจแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความรวดเร็วและขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
มีการก าหนดเป้าหมายหรือผลการท างานที่ชัดเจน บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนต้องพูดคุยหา

ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกแต่ละคนเพื่อน าไปสู่พันธกิจ ซึ่งช่วยให้มีการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการ
ท างานเป็นทีม โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนดแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเหมาะสมและได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน  การประสานแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน 

3. ด้านคุณลักษณะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ
จัดการการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการท่องเที่ยว 

3.1 ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะเกี่ยวกับความคิดริเริ่มและการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ที่ส าคัญประกอบด้วยความสามารถในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
แผนบริหารจัดการการท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยว (Available Package) ซึ่งความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนควรมีส่วนร่วมในบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ซึง่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของการจัดบริการการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป 

ทั้งนี้ บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนควรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะดังกล่าว โดยสนับสนุน
กิจกรรมที่ท าใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ระดมสมองหรือร่วมกันวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
หรือร่วมกันจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อให้การจัดการการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.2 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการท่องเที่ยว 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการสร้าง

เครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับองค์กรด้านการท่องเที่ยว คือมีการร่วมท างานกับองค์กรด้านการท่องเที่ยวแบบองค์รวม 
โดยเข้าเป็นหน่วยงานร่วมจัด วิเคราะห์หรือแก้ปัญหา ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว และประเมินผลการท่องเที่ยวร่วมกนั 
เป็นต้น นอกจากน้ันตอ้งประสานเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพของ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ดีขึ้น 

จากการเก็บข้อมูล พบว่า ที่ผ่านมาชุมชนได้มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา ที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ 2) วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสอบเพื่อรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้กับ
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ผู้น ากลุ่มชุมชนท่องเที่ยว 3) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับชุมชน และ 4) ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ส าคัญ ในการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผลักดันเชิงนโยบายให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน
ท่องเที่ยวกับองค์กรดังกล่าว เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเพียงการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงรับเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า บุคลากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนควรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้าน
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการท่องเที่ยวในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น กล่าวคือ สนับสนุนให้มีการจัด
ประชุมและปรึกษาหารือกับผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้งทีไ่ด้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ ต้องมีการประสานกับพหุภาคี ได้แก่ ชุมชนหรือ
ประชาคมในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนา 
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว            
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการตลาดร่วมกัน เพื่อให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 1 สรุปสภาพปญัหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยวจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

สภาพปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1) ความรู้ด้านการจัดการ
การท่องเที่ยว 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2) ความรู้ด้านการตลาด
และการขายส าหรับธุรกิจ
น าเที่ยว 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3)  ค ว า ม รู้ ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4) ทักษะการท างานเป็น
ทีม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓     

5) ความคิดริเริ่มและการ
ส ร้ า ง ส ร รค์ น วั ต ก ร รม
ทางการท่องเที่ยว 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6)  การสร้ า ง เครื อข่ าย
ความสัมพันธ์กับองค์กร
ด้านการท่องเที่ยว 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓     
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สรุปและอภิปรายผล 
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ( CBT)           

หากบุคลากรมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ก็ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน  จากการศึกษาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว กรณีชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด 
พบว่า สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้        
(1) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ความรู้ด้านการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (2) ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการท างานเป็นทีม และ (3) ด้านคุณลักษณะ    
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการจัดการการท่องเที่ยว การสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการท่องเที่ยว 

ด้านความรู้ บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดควรได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ความรู้ด้าน
การตลาดและการขายส าหรบัธุรกิจน าเที่ยว ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใหก้ับผู้น าชุมชน ชาวบ้านในท้องถิ่นและเยาวชน 

ทั้งนี้ สมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดที่คณะวิจัย
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งได้อธิบายองค์
ความรู้ที่ส าคัญต่อการจัดบริการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2) การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3) การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4) การบริหารแหล่งท่องเที่ยว 5) การรักษาความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และ 6) แนวทางการบริหารและจัดการ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545; มนัส สุวรรณ 
และคณะ, 2541; อารีย์ นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร, 2551) 

นอกจากนี้ สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน าเที่ยว
สอดคล้องกับการจัดการองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 6 ประการ (6A’s) ดังนี้ 1)  ความสามารถในการจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยว (Available Package) 2) ความสามารถในการเข้าถึ ง (Accessibility) 3) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)          
4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 5) กิจกรรม (Activities) และ 6) การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary 
Service) (Pike Steven, 2008) 

ด้านทักษะ บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดควรได้รับการส่งเสริม          
จากสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ด้านคุณลักษณะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว บุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่
ทวดควรได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความคิดรเิริม่
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการท่องเที่ยว บุคลากร
ทางการท่องเที่ยวควรมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและแก้ปัญหา      
ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรูเ้ข้ามาให้ค าแนะน ากับชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
โดยการวางแผนด าเนินกิจกรรมควรมีทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เช่น ร่วมกันวางแผนหาวิธีแก้ปัญหาความเสื่อม
โทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา สุขบรรจง และสมยศ วัฒนากมลชัย (2562) ที่พบว่า     
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนเติบโต ผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะด้าน
การบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ และอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เรื่องการให้บริการ ความรู้เรื่องความปลอดภัย ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว และความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆในการจัดโปรแกรมการฝึกงาน      
รับนักศึกษาเข้าท างานเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของตลาดธุรกิจท่องเที่ยว สนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท างานร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที ่
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นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นฤทัย คงทอง (2562) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอ
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส าหรับการให้บริการ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ผลการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า สมรรถนะที่บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาส าหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติคือ สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะทางการสื่อสาร 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการบริการ ทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวด้านการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 
  2. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะด้านทักษะการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  3. ควรศึกษาวิจัยการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว 
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คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร     
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

The Effect of Service Quality on Customer Loyalty of  Food Delivery  
Service  Business in Nakhon Ratchasima Municipality  

สุพรรณี ศรีรงค์, ปฏิมา ถนิมกาญจน์ 
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจ
ให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร                 
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 403 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานใน
การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการ
ให้บริการและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความเอาใจใส่และด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร  ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดี โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 58.7   
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริหาร, ความจงรักภักดี, ธรุกิจให้บริการส่งอาหาร, ฟู้ดแพนด้า, แกร็บฟู้ด 
 

Abstract 
This research objective was to study service quality affecting customer loyalty of food delivery service 
business in Nakhon Ratchasima Municipality. The research samples were 403 food delivery users in 
Nakhon Ratchasima Municipality. The research tool was questionnaire. The methods used were 
descriptive statistics to analyze data by frequency, mean, percentage, the standard deviation and 
inferential statistics to test the hypothesis by multiple regression coefficients. The research showed that 
overall service quality and royalty  were at a high level. The hypothesis result for service quality affected 
the royalty of food delivery users in Nakhon Ratchasima Municipality which was at a statistically 

significant level. When considering as each aspect, it showed that aspects of assurance, prompt 
responsiveness,  empathy and tangibles things affecting the royalty of food delivery service business 
in Nakhon Ratchasima Municipality which was at a statistically significant level. The results were able 
to predict the royalty with the efficiency of 58.7 percent.    
Keywords: Service Quality, Loyalty, Food Delivery, Foodpanda, Grabfood 
 
บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจให้บริการส่งอาหารในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 33,000-35,000 ล้านบาทต่อปี มีแนวโน้ม
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 14 จากปี 2561  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 8% ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารของประเทศไทย
ในปี 2562 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562, 22 พฤษภาคม) จากข้อมูลช้ีชัดว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้บริการธุรกิจให้บริการส่ง
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อาหารมากขึ้น ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ธุรกิจให้บริการส่งอาหารในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม 4 
ราย ได้แก่ Lineman, Grabfood, Get food และ Foodpanda ซึ่งแต่ละรายมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป (Kritsana S., 
2020, 27 มกราคม) ภาพรวมของธุรกิจนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมคนเมือง เนื่องจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีความต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อ
อาหารมารับประทานด้วยตนเอง  อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการจราจรที่ติดขัด ปัญหาสถานท่ีจอดรถและต้องเผชิญกับสภาพ
อากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ประกอบกับปัจจัยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกต่อการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส าหรับในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา มีผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการส่งอาหารออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2561 ทั้งหมด 2 ราย                 
คือ Foodpanda และ Grabfood (Korat Next Step, 2018, 26 เมษายน) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องโดยแต่ละ
รายมีการสร้างความแตกต่างของคุณภาพบริการเพื่อมอบการบริการจัดส่งอาหารที่ดีที่สุดให้ลูกค้าถึงบ้าน ส านักงานหรือ
สถานท่ีต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค  

ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการส่งอาหารรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ท าให้จ าเป็นต้อง
พัฒนาปรับปรุงธุรกิจการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความคาดหวังต่อคุณภาพของสินค้าและ
บริการที่สูงข้ึน โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจบริการส่งอาหารประสบความส าเร็จ คือ คุณภาพการบริการ ผู้ให้บริการต้อง
ส่งมอบความประทับใจของการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและก่อให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดี รวมทั้งกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่านี้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อ
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการขององค์กรตลอดไป (รัตนะ พุทธรักษา , 2560: 123-34) รวมถึงความเช่ือ 
การรับรู้ หรือการคาดการณ์ต่าง ๆ ในคุณภาพของสินค้าหรือการบริการที่ยังไม่เคยได้รับบริการ โดยผู้บริโภคมีความ
คาดหวังหรือมีความต้องการให้สินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพตามสิ่งที่ต้องการหรือคาดหวังไว้ หากผู้บริโภคได้สิ่งที่ตรง
ตามความคาดหวังแล้วนั้น ก็จะเป็นการสร้างความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ โดยผู้บริโภคจะมีความสมัครใจเลือกใช้
บริการใดบริการหนึ่งจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง  ในระยะเวลาที่ยาวนานและจะด าเนินต่อไปตราบที่ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับคุณค่า
ตามความคาดหวัง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้าจนสามารถจดจ าและกลับมาใช้บริการใหม่ (สืบชาติ 
อันทะไชย, 2556: 109) และการที่ผู้บริโภคนิยมหรือกลับมาใช้สินค้าชนิดนั้น แม้มีหลากหลายสินค้าให้เลือก มักมีรากฐาน
มาจากคุณภาพสินค้าท่ีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าท าให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนใจไปซื้อสนิค้าตราอื่น ๆ (สุดาพร กุณฑลบุตร
, 2558: 82-83) การใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร มักพบปัญหาบ่อยครั้งได้แก่ การจัดส่งอาหารใช้ระยะเวลานาน
เกินกว่าที่ก าหนด ท าให้รสชาติอาหารไม่เหมือนกับการไปรับประทานที่ร้าน พนักงานส่งอาหารบางรายมีการแสดง
พฤติกรรมไม่สุภาพและปฏิเสธค าสั่งซื้อ การส่งอาหารไม่ตรงตามประเภทที่ต้องการสั่งซื้อ ศูนย์ให้บริการข้อมูลติดต่อยาก
และให้ข้อมูลล่าช้า แอปพลิเคช่ันยากต่อการใช้งานส าหรับผู้ใช้บริการบางราย และราคาอาหารหรือค่าบริการบางร้านสูง
กว่าการเดินทางไปซื้อมารับประทานด้วยตนเองตามล าดับ (FoodKorat, 2019, 5 พฤศจิกายน) ซึ่งอาจส่งผลให้
ผู้ใช้บริการไม่เลือกใช้บริการธุรกิจให้บริการจัดส่งอาหารเพราะผู้ใช้บริการไม่ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็ว ไม่มีความ
เชื่อถือไว้วางใจ ไม่ได้รับความเอาใจใส่ และไม่มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการ 

จากปัญหาดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงร ะดับ
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการส่งอาหารสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาและ
พัฒนากลยุทธ์ด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ
ให้บริการส่งอาหาร น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหาร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา             
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา              
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของ W.G Cochran (1977: 19) ค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยมีความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาด     
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 5%  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 403 คน 

ตัวแปรแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระได้แก่ คุณภาพการให้บริการ ผู้วิจัยบูรณาการจากแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and 
Berry (1990: 28) ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว      
ด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านความเอาใจใส่  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความจงรักภักดี ผู้วิจัยบูรณาการจากแนวคิดของ Aaker (1991: 102-120) ประกอบด้วย       
ด้านความชอบ ด้านการบอกต่อ ด้านพฤติกรรมการใช้ซ้ า และด้านความผูกพัน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี ้

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ความถี่ ช่วงเวลา และวัตถุประสงค์ในการ
ใช้บริการ โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการสร้างความมั่นใจ
และด้านความเอาใจใส่ โดยลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความความจงรักภักดี 
ประกอบด้วย ด้านความชอบ ด้านการบอกต่อ ด้านพฤติกรรมการใช้ซ้ าและด้านความผูกพัน โดยลักษณะแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร นอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาทดสอบความเช่ือมั่นโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550: 232)  
 จากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ข้อค าถามของคุณภาพการให้บริการมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ครอนบาค ที่ 0.948 และข้อค าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดี มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค ที่ 0.956 ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   
 

ตัวแปรที่ศึกษา Cronbach’s Alpha N of Items 
คุณภาพการให้บริการ .948 17 

1.  ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) .843 4 
2.  ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) .937 3 
3.  ด้านการตอบสนองอย่างรวดเรว็ (Responsiveness) .824 4 
4.  ด้านการสรา้งความมั่นใจ (Assurance) .935 3 
5.  ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 

.914 
3 
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ความจงรักภักด ี .956 16 
1.  ด้านความชอบ (Preference) .931 5 
2.  ด้านการบอกต่อ (Words of Mouth) .926 4 
3.  ด้านพฤติกรรมการใช้ซ้ า (Repeat Purchase Behavior) .933 3 
4.  ด้านความผูกพันธ์ (Commitment) .902 4 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสิถิติ ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ    
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติอนุมาน ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ        
เพื่อทดสอบสมมติฐาน คุณภาพการให้บริการส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร    
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 403 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 310 คน    
คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีความถี่ใช้บริการในรอบสองเดือนที่ผ่านมา จ านวน 6 ครั้งขึ้นไป จ านวน 132 คน      
คิดเป็นร้อยละ 32.8  ใช้บริการช่วงมื้อกลางวันเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และมีวัตถุประสงค์
หลักในการใช้บริการ คือ มีเวลาไม่เพียงพอในการเดินทางไปซื้อด้วยตนเอง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

2. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (χ̅ = 3.726, S.D. = 0.562) หากพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่าด้าน
ความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (χ̅ = 3.827, S.D. = 0.651) รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างความมั่นใจ           
( χ̅= 3.778, S.D. = 0.635) และด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (χ̅ = 3.729, S.D. = 0.692) ตามล าดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 

  
ตารางที่ 2  ภาพรวมค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ 

ล าดับ คุณภาพการให้บริการ  χ̅     S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3.827 0.651 มาก 
2 ด้านการสร้างความมั่นใจ (Assurance) 3.778 0.635 มาก 
3 ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้  (Tangibles) 3.729 0.692 มาก 
4 ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) 3.726 0.638 มาก 
5 ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 3.571 0.718 มาก 
 รวม 3.726 0.562 มาก 
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 3. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย       
อยู่ในระดับมาก (χ̅ = 3.655, S.D. = 0.686) หากพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
พบว่าด้านความชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (χ̅ = 3.782, S.D. = 0.645) รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้ซ้ า       
(   χ̅= 3.690, S.D. = 0.713) และด้านการบอกต่อ (χ̅ = 3.572, S.D. = 0.748) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ภาพรวมค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดี  
 

 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากสมมติฐานคุณภาพการให้บริการส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร      
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการสร้างความ
มั่นใจ และด้านความเอาใจใส่  ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ส่งผลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส าหรับด้านความน่าเช่ือถือไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร  ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งนี้ตัวแปรคุณภาพการให้บริการสามารถร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีได้ ร้อยละ 58.7 
(Adjusted R2 = 0.587) โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้   Ŷ = 0.310(X4)** + 0.273(X3)** + 
0.175(X5)** + 0.127(X1)* + 0.007(X2)  รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของการทดสอบผลกระทบ
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ตัวแปร B S.E. β t P -value 

ค่าคงท่ี (Constant) .430 .139  3.101 .002 
ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (X1) .117 .050 .127 2.346 .019* 
ด้านความน่าเชื่อถือ (X2) .007 .053 .007 0.123 .902 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (X3) .273 .052 .273 5.264 .000** 
ด้านการสร้างความมั่นใจ (X4) .312 .055 .310 5.714 .000** 
ด้านความเอาใจใส่ (X5) .156 .037 .175 4.201 .000** 
R= .769,   R2 = 0.592  Adjusted R2 = 0.587        

*  P<0.05, ** P<0.01 
 
 

ล าดับ ความจงรักภักด ี χ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 ด้านความชอบ (Preference) 3.782 0.645 มาก 
2 ด้านพฤติกรรมการใช้ซ้ า (Repeat Purchase Behavior) 3.690 0.713 มาก 
3 ด้านการบอกต่อ (Words of Mouth) 3.572 0.748 มาก 

4 ด้านความผูกพันธ์ (Commitment) 3.535 0.844 มาก 
 รวม 3.655 0.686 มาก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

488 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ด้านการสร้างความมั่นใจ ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 เป็นเพราะว่าผู้ประกอบการมีการคัดเลือกพนักงาน      
ที่มีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อมาให้บริการ เช่น พนักงานส่งอาหารมีความรู้ มีความช านาญในเส้นทางเป็นอย่างดี 
และมีกิริยามารยาทสุภาพ รวมไปถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งล้วนเป็นสิ่ งที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ จึงท าให้ปัจจัยด้านความมั่นใจส่งผลต่อความจงรักภักดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เซดริค ทอง เอคอฟเฟย์ (2559: 41-42) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสาย
การบิน Thai Lion Air พบว่าคุณภาพการให้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจของสายการบิน Thai Lion Air มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการของสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร  ดิสนีเวทย์ (2559: 53) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อ   
ตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวาน ในห้างสรรพสินค้า พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้า    ร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  2. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร 
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 เนื่องจาก ปัจจัยด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
นั้นเป็นปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการทางด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เช่น มีการตอบรับค าสั่งซื้อท่ีรวดเร็ว          
มีขั้นตอนและระบบการสั่งอาหารไม่ยุงยากซับซ้อน พนักงานน าอาหารมาส่งได้ตามเวลาที่ก าหนด รวมถึงพนักงาน
สามารถแก้ไขปัญหา ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการได้ จึงท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีกับการเลือกใช้บริการ
ของธุรกิจส่งอาหารนี้ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของหัทญา คงปรีพันธุ์ (2557: 3) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ     
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วของ
ธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงเทพที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีที่มีต่อธนาคารแตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตตาภา ยิ้มละมัย และนงนุช ศรีสุข (2559: 7) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเขต
ชลบุรี 3 พบว่าคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 3. ด้านความเอาใจใส่ ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่า ความเอาใจใส่ เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง
ที่ช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งในด้านของพนักงานส่งอาหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี การใส่ใจในรายละเอียด 
เช่น การทบทวนรายการอาหารก่อนส่งมอบทุกครั้ง รวมถึงมีช่องทางให้แสดงความเห็นหรือร้องเรียนจึงท าให้ปัจจัยด้าน
ความเอาใจใส่ มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรพร 
วันพิรัตน์ (2559: 68) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษา: 
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและห้างสพรรสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความเอาใจใส่มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559: 53) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า พบว่า คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่
มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
      4. ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร              
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้นั้น             
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น พนักงานส่งอาหารมีกระเป๋าหรืออุปกรณ์ส าหรับขนส่งที่สะอาดเรียบร้อย 
สามารถรักษาอุณภูมิของอาหารได้เป็นอย่างดี รวมถึงพนักงานส่งอาหารแต่งกายแลดูสะอาด ประกอบกับปัจจุบัน
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ผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องการความยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้เกิดความพึงพอใจกับแอพพลิเคช่ัน
ที่ง่ายต่อการสั่งซื้ออาหาร และท าให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนานิษฐ์ สิริวงศ์วัชระ 
(2561: 1) ที่ได้ศึกษา เรื่อง คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ พบว่าคุณภาพการให้บริการ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการของธนาคาร
ออมสินสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดดคล้องกับงานวิจัยของธัชพล 
ใยบัวเทศ (2556: 43-44) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท
หลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความเอาใจใส่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท
หลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 5. ด้านความน่าเชื่อถือ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจให้บริการส่งอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990: 28) ได้กล่าวว่า        
ความน่าเชื่อถือ เป็นความสามารถในการให้บริการตรงตามสัญญาที่ให้กับผู้รับบริการอย่างถูกต้องแม่นย า เหมาะสม และ
มีความสม่ าเสมอทุกครั้งจนท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าการบริการมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจากการใช้บริการธุรกิจให้บริการส่ง
อาหารยังไม่พบปัญหาด้านที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้ใช้บริการได้รับอาหารครบตามรายการสั่งซื้อ รวมถึงข้อมูลจาก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   ก็ไม่ได้ระบุปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดส่งอาหารไม่ครบตามรายการสั่งซื้อ จึงให้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจิตตาภา ยิ้มละมัย และ    นงนุช ศรีสุข (2559: 7) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3 พบว่า คุณภาพให้บริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ภัทรพร วันพิรัตน์ (2559: 68) พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้ง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธัชพล ใยบัวเทศ (2559: 43-44) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ       
ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือไม่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี ้
1. ด้านการสร้างความมั่นใจ ควรส่งเสริมแนวทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ ในการบริการ เช่น         

การอบรมให้กับพนักงานส่งอาหาร เรื่อง กิริยามารยาทในการจัดส่งอาหาร มารยาทในการขับขี่ตามกฎจราจร อย่างน้อย  
ปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการเพิ่มขั้นตอนใส่รหัสช าระเงินเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจมากขึ้น 
 2. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตอบสนองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น ควรเพิ่ม
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ที่สามารถติดต่อกับพนักงานส่งอาหารได้โดยตรง และควรแจ้งเส้นทางที่เป็นปัจจุบันให้พนักงานส่ง
อาหารได้ทราบเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อการจัดส่งอาหารให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไป 
 3. ด้านความเอาใจใส่ สามารถเพิ่มแนวทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการบริการเสมือน
เป็นคนส าคัญ เช่น เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นต่ อการรับริการ โดยมีระบบแจ้งสถานะการแก้ไข
ปรับปรุงการบริการตอบกลับไปยังผู้ใช้บริการ กรณีที่ผู้ใช้บริการประเมินการบริการในระดับที่ต้องแก้ไขปรับปรุง รวมทั้ง
การจัดโปรโมช่ันให้ลูกค้าเก่า เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าเก่าไว้  การประเมินคุณภาพของร้านอาหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และควรใช้รูปถ่ายของร้านจริง ๆ มาเป็นรูปโฆษณาร้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาร้านค้าและข้อมูลในการตัดสินใจ       
สั่งอาหาร  
 4. ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ควรก าหนดมาตรการให้พนักงานส่งอาหารทุกคนมีกระเป๋าหรืออุปกรณ์ส าหรับ
ส่งอาหารที่มีความสะอาดตลอดเวลา และมีการปรับปรุงแอพพลิเคช่ันให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงรณรงค์หรือมีนโยบาย          
ให้ร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสินค้าและบริการ รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี     
ต่อองค์กร 
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 5. ความน่าเชื่อถือ นอกจากการเพิ่มกระบวนการให้พนักงานงานทุกคนตรวจสอบรายการอาหารก่อนน าอาหาร    
มาส่งใหค้รบตามรายการสัง่ซื้อแล้ว ควรเพิ่มขั้นตอนการทบทวนรายการอาหารก่อนรับค าสั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อป้องกันการกด
สั่งรายการหรือจ านวนของอาหารผิดพลาด และเพื่อป้องกันการกดสั่งอาหารโดยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อ  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการส่งอาหารในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึ่งมีผู้ประกอบการ จ านวน 2 ราย และแต่ละรายก็มีมาตรฐานการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวิจัย   
ในครั้งต่อไป เห็นควรศึกษาคุณภาพการให้บริการธุรกิจส่งอาหารเฉพาะราย เพื่อให้ทราบผลการศึกษาที่ชัดเจนและ
สมบูรณ์มากขึ้น 
 2. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการธุรกิจส่งอาหารในมุมมองของพนักงานส่งอาหาร เพื่อทราบถึงผลการศึกษาท่ี
ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น  

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พร้อมกับการศึกษาวิจัยเชิงประมาณ เช่น การสัมภาษณ์    
เชิงลึก การสนทนากลุ่มหรือ การสังเกตพฤติกรรม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงลึกและครอบคลุมทุกประเด็น  

4. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี นอกเหนือจากคุณภาพการให้บริการ เพื่อน าผลการวิจัย   
ที่ได้มาเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจการให้บรกิารส่งอาหาร และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Value Creation of Hand Weaving Fabric Innovative Products According  
to Ethnic Groups’ Identities in U-thong District, Suphanburi Province 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ, 2รองศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์, 
3รองศาสตราจารย์ ดร. สุริยา พันธ์โกศล 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง    
ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพื้นถิ่นในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพื้นถิ่น     
3) วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ 4) พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์แต่ละกลุ่มตามความตอ้งการของสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุและสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค                       5
) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพ้ืน
ถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6) เพื่อสร้างช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์ที่สามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่สมาชิกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ โดยการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน และสนทนากลุ่ม 
หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่งและไทยพ้ืนถ่ิน รวมถึงการทดสอบตลาดในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ จากนักท่องเที่ยวจ านวน 200 คน พบว่า ความกระตือรือร้น เป็นจุดแข็งของก าลังคน        
แต่มีข้อจ ากัดด้านความรู้ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การสื่อสาร เป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างกลุ่มและเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ หลังจากสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยอัตลักษณ์ของผ้าทอ ซึ่งสามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ทั้งหน้าร้าน
และออนไลน์ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม, ผ้าทอ, อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ 

 
Abstract 

The research of Value Creation of Hand Weaving Fabric Innovative Products According to Ethnic 
Groups’ Identities in U-thong District, Suphanburi Province aimed; 1) to study the potentiality of hand 
weaving fabric innovative product development for the ethnic groups of Lao Song, Laos Wiang, Laos 
Khrang and Thai Puen Tin in U-thong District, Suphanburi Province, 2) to create the curriculum of 
workshop training to improve the potentiality of hand weaving fabric innovative product development 
for the ethnic groups of Lao Song, Laos Wiang, Laos Khrang and Thai Puen Tin, 3) to analyze the linkage 
between ethics’ identities and innovative product development according to demands of market and 
ethnic groups, 4) develop the prototypes of innovative products related to ethic identities and 
consumer’s satisfaction, 5) to investigate the guideline to enhance the cooperation and network 
building for the ethnic groups of Lao Song, Laos Wiang, Laos Khrang and Thai Puen Tin, and 6) to create 
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the channels of online distribution which increase the income to ethics’ members. Data gathering were 
used interviewing the officials involved wth  community develoment and discussion of heads and 
ethnics’ members, including gathering data from 200 Thai tourists, we found that most of ethnics’ 
members have had enthusiasm as the strength, and the constraints were lack of knowledge and ability 
to plan and manage. Technology and communication were become an obstacle for the group and 
network creation. After the workshop, they created the innovative products with their identities, manage 
themselves for shop and online channel which raising their incomes. 
Keywords: Innovative Product, Hand Weaving Fabric, Ethnic Identities 
 
บทน า 

  ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันในมิติของการท าธุรกิจและการท ามาหากินในทุกประเทศก าลังเผชิญกับความท้าทาย
ของตลาดออนไลน์ โอกาสและอุปสรรคเกิดจากการแข่งขัน ความแตกต่างเท่านั้นที่จะน าพาธุรกิจไปสู่จุดหมายและเติบโต
ได้ ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่านวัตกรรม ( Innovation) เป็นกุญแจดอกส าคัญ (Key Success Factor) ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ นวัตกรรมพลิกโลก (Disruptive Innovation) จึงส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารทั้งในด้านการท าให้เกิดตลาดใหม่ เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เป็นการทดแทนของเก่า เช่น เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ียังยืนและถาวร 
(นคร สังขรัตน์, 2562) ประเทศไทยมีการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบส าหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business 
thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างมีระบบ (ศศิมา สุขสว่าง, 2562) 

ปัญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในประเทศไทย เกิดจากข้อจ ากัดด้านบุคคล ซึ่งส่งผลต่อ “ผลิตภัณฑ์” 
และ “ตลาด” ในขณะที่แวดวงธุรกิจและรูปแบบการค้าสมัยใหม่ทั่วโลกต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสมผสานกับแนวคิดนวัตกรรม ผลการวิจัยในประเทศไทยส่วนใหญพ่บว่าการพัฒนาผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรม
และสินค้าที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ล้วนประสบปัญหาเหมือน ๆ กัน เช่น นักวิจัยศึกษาการด ารงอยู่ของการทอผ้าตีน
จกของชาวไทยเช้ือสายลาวครั่ง บ้านสระบัวก่ า อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ขาดคนที่มีความรู้และฝีมือใน
การทอผ้าตีนจกลายโบราณการเก็บข้อมูลของลวดลายทอผ้าตีนจก (โกศล น่วมบาง และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2559)  

การน าแนวคิด “นวัตกรรม” มาช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ จึงเป็นทางออกในการท าธุรกิจให้
ยั่งยืน ความคิดสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การกระท าสิ่งใหม่ ถือเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดการแข่งขัน พัฒนา หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะธุรกิจชุมชน มีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นหลาย
อย่างที่ชาวต่างชาติศรัทธาและเลื่อมใส สามารถผสมผสานกับความทันสมัย ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่แตกต่างด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดออกไปสู่นอก
พื้นที่และนานาประเทศได้ เป็นแนวคิดส าคัญในโครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอบนอตั
ลักษณ์ชาติพันธ์ุเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธ์ุในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของผ้าทอและเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพ้ืนถ่ินของอ าเภออู่ทอง ซึ่งนักวิจัย    
มุ่งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ในการแปรรูปผ้าทอเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอและยกระดับ
เศรษฐกิจด้วยการสร้างงานเสริมรายได้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ น าไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าและการแต่งกายด้วยผ้าทอที่ยั่งยืน สามารถยกระดับ
เศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธ์ุได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพ้ืนถ่ิน
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2. สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตามอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพ้ืนถ่ิน  
 3. เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม           
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความต้องการของกลุ่มชาติพันธ์ุ 

4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มตามความต้องการ        
ของสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุและสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 5. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง 
และไทยพ้ืนถ่ิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. เพื่อสร้างช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์ท่ีสามารถเพิม่รายได้ให้แก่สมาชิกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี” นักวิจัยวางแผนและด าเนินการวิจัย 10 ข้ันตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยและประวัติศาสตร์ความเป็นมา

ของกลุ่มชาติพันธ์ุทอผ้าในอ าเภออู่ทอง ได้แก่ ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพ้ืนถ่ิน 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ  
ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภมูิเกี่ยวกับศักยภาพของบุคคลและกลุ่มตามองค์ประกอบของศักยภาพ

ของชุมชน  
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินศักยภาพของชุมชน  
ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละกลุม่ชาติพันธุ์ การวิเคราะห์เนื้อหาและจ าแนกความรู ้ความสามารถใน

การพัฒนาระดับบุคคล และกลุ่ม ได้แก่ ศักยภาพด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแปรรูปผ้าทอ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่
จ าเป็นต่อการจัดการและพัฒนาตนเองได้ การประเมินศักยภาพของชุมชน ได้แก่ ความกระตือรือร้น โครงสร้าง  และ
บทบาทขององค์กร การวางแผนและการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การสื่อสาร  ทุน (แรงงาน และทรัพยากรในชุมชน) 
ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม และการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดของ สมศักดิ์      
ศรีสันติสุข (2537) ในการประเมินศักยภาพ น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาประชุมร่วมกันกับนักวิชาการ ผู้น า
ชุมชนและชุมชนเพื่อวางแผนร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์และจุดอ่อนแล้วสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทย
พื้นถิ่น ตามแนวคิด “กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Handfield, Ragatz, Petersen และ Monczka (1999) 
ได้แก่  

  1) การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ Idea Generation  
  2) การกลั่นกรองความคิด หรือ Initiation Screening โดยผ่านการตรวจสอบของที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญด้าน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
  3) การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis)  

 3.1) ความสัมพันธ์กับสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่  
 3.2) ต้นทุนในการพัฒนาและแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 3.3) การแข่งขันและการยอมรับของตลาด   
 3.4) การพยากรณ์ยอดขาย  
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 3.5) บุคลากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการ  
  4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  5) การทดสอบและแนะน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
ขั้นตอนท่ี 7 ส่งเสริมความร่วมมือและประสานความสมัพันธ์ในกระบวนการแปรรปูผลิตภณัฑ์นวตักรรมต้นแบบ

จากผ้าทอของสมาชิกกลุม่ชาติพันธุ ์
ขั้นตอนท่ี 8 ศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากนักท่องเที่ยว  
ขั้นตอนท่ี 9 สรุปรายได้ที่เพิ่มขึ้น และรายงานผลการวิจัย  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอบเขตด้านประชากร สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และนักท่องเที่ยวไทย กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Interviewing and Focus group) ได้แก่ ประธานและสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ลาว
เวียง ลาวครั่ง และไทยพื้นถิ่น จากการแนะน าต่อ ๆ กันของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สัมภาษณ์บุคคลที่แนะน า หรือเรียกว่า 
Snowball Sampling รวมถึงบุคคลส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัดและอ าเภอ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหาร
และตัวแทนส่วนราชการระดับจังหวัด นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสอบถาม
นักท่องเที่ยวไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (การทดสอบตลาด) จ านวน 200 คน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทย
พื้นถิ่น ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ละกลุ่มมีอัตลักษณ์และมีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
แตกต่างกันเนื่องจากการรวมกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นทางการ คือองค์กรชุมชน เช่น 
วิสาหกิจชุมชน ประกอบกับผู้น ากลุ่ม (ประธานวิสาหกิจชุมชน) หากมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
ให้ความส าคัญกับคนในกลุ่ม บทบาทของสมาชิกที่มีผลต่อการพัฒนาสินค้าและการด าเนินงานของกลุ่มคือความสามัคคี
และเข้าใจบทบาทของตนเอง เนื่องจากไทยทรงด ามีการรวมกลุ่มมายาวนานและประธานมีความพากเพียรในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาความสามารถโดยรวมของกลุ่มในการแปรรูปสินค้าใหม่ๆ ผ่านการเข้าร่วมการประชุมและสมาชิก          
ก็มีโอกาสได้ร่วมโครงการศึกษาดูงานต่อเนื่องหลายปีเช่นเดียวกันท าให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว     
ที่ความเข้มแข็งและได้เปรียบชาติพันธุ์อื่นในเรื่องของการทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ ช้ีให้เห็นว่าศักยภาพ      
ของกลุ่มขึ้นอยู่กับผู้น า สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดถนอม ตันเจริญ (2561) ศึกษาศักยภาพชุมชน เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบว่า ผู้น าต้องมีองค์ความรู้ มีการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายเป็นอย่างดี ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงการมีผลการด าเนินงานที่สมาชิกพึงพอใจและสามารถ
พัฒนาต่อไปได้มากยิ่งขึ้น และผลงานวิจัยของชัญญาภัค หล้าแหล่ง เชษฐ์ ใจเพชร และวิชชุดา เอื้ออารี (2561) เรื่อง   
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ศักยภาพ      
ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มีต่อตัวแปรตาม ได้แก่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ และจิตส านึกการพึ่งพา
และร่วมมือกันของผู้น า การจัดการความรู้ และระบบการบริหารจัดการเครือข่าย ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชน ในขณะที่ชาติพันธุ์ลาวเวียงและลาวครั่งมีคนทอผ้าอย่างต่อเนื่องน้อยมาก ส่วนใหญ่ทอเมื่อว่างจาก
งานเกษตรกรรม และจะท าเมื่อต้องการผ้าผืนใหม่มาตัดเย็บเสื้อผ้าใส่หรือเพื่อจ าหน่าย คืออุปสรรคต่อการพัฒนาผู้น าและ
ความเข้มแข็งของกลุ่ม ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน  

กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 4 กลุ่มในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอค่อนข้างน้อย ยังขาดความรู้และทักษะด้านการแปรรูปและออกแบบ เช่นเดียวกับผลงานวิจัย      
ของโกศล น่วมบาง และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2559) ได้ศึกษาการด ารงอยู่ของการทอผ้าตีนจกของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง 
บ้านสระบัวก่ า อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบว่าปัญหาส าคัญที่สุดคือขาดคนที่มีความรู้และฝีมือในการทอผ้า
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ตีนจกลายโบราณการเก็บข้อมูลของลวดลายทอผ้าตีนจก ดังนั ้น หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสม            
ในการอบรมให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 3 กลุ่ม คือการเติมเต็มส่วนที่ขาดและความต้องการที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ
ความรู้และทักษะการตัดเย็บ นักวิจัยเล็งเห็นความจ าเป็นอีกด้านหนึ่ง ส าคัญมากคือการออกแบบ เนื่องจากสินค้า          
ที่จ าหน่ายอยู่และการแต่งกายยังขาดแบบที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่ทันสมัย รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลน
“คน” ในการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ การออกแบบหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ผสมผสานกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาฝีมือหรือความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถสอดแทรกในทุก
กิจกรรม เพื่อให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนา รู้จักตัวเอง รู้เท่าทันโลก มี
ศักยภาพที่จะปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต ควบคู่กับพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวคน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการพัฒนาคน (ธีรวี ทองเจือ และปรีดี ทุมเมฆ , 2560: 
391) จากการส ารวจความคิดเห็นและประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า การด าเนินการตามหลักสูตรที่
ออกแบบครั้งนี้ สามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในอ าเภออู่ทองนี้ 
เป็นผลจากการศึกษาศักยภาพของบุคคล กลุ่ม และความต้องการที่สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์สนใจและต้องการพัฒนาฝีมือ    
ในการตัดเย็บมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างงานสร้างรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้น การออกแบบ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ทอผ้า ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเป็นการก าหนดแนวทาง การจัดการ
อบรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม การออกแบบหลักสูตร
ของคณะผู้วิจัยจึงเป็นการสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้น สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จ หรือจุดหมายของการจัดการศึกษานั้นได้ ตามแนวคิดของ Hall (1962 อ้างถึงใน ปราณี สังขะตะวรรธน์ และ 
สิริวรรณ ศรีพหล. 2545) 

สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพื้นถ่ิน ก่อนเข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์เฉพาะการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมและผ้าซิ่น เนื่องจากขาดความเข้าใจ
เรื่องการออกแบบกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว มีสมาชิกบางคนที่สามารถพัฒนาฝีมือการ
ออกแบบและการตัดเย็บได้มากขึ้น รายละเอียดในการตัดเย็บยังไม่ประณีตมากนัก เนื่องจากเวลาการฝึกปฏิบัติระหว่าง
อบรมและหลังจากอบรม กลับไปท าต่อที่บ้าน ท าได้บางเวลา เพราะไม่ใช่อาชีพหลัก เวลาจึงเป็นข้อจ ากัดส าหรับ          
การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผลจากการส ารวจข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม พบว่า สมาชิก
ของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพ้ืนถ่ินจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการสนับสนุน 6 
ด้านจากจุดอ่อนและความต้องการของกลุ่ม  

1. การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธ์ุ  
2. การเป็นผู้น ากลุ่มที่ดีและการมีส่วนร่วมอย่างมีความสุข  
3. การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  
4. การพัฒนาการสื่อสารและการพัฒนาตลาดออนไลน์  
5. การยกระดับเศรษฐกิจจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ  
6. การยกระดับผ้าทอด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างอบรม สมาชิกชาติพันธุ์ลาวโซ่งมีความช านาญในการออกแบบและ  
การตัดเย็บมากกว่าชาติพันธุ์อื่น สังเกตเห็นได้ว่าทุกกลุ่มเหลือกัน สามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน ทั้งเรื่องของการออกแบบ รูปทรง การใช้สี และการตัดเย็บ จัดว่าเป็นจุกเริ่มต้นที่ดีจากการท าความรู้จัก 
คุ้นเคย และสนิทกันมากขึ้น โดยนักวิจัยท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดทั้งวันที่อบรม
ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ (2548) ซึ่งกล่าวว่า กิจกรรมส าคัญที่สุดที่เครือข่ายทุกเครือข่ายท าร่วมกัน 
คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ด าเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน   
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  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 
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ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบที่เกิดจากความรู้และทักษะใหม่ที่ได้จากการ
อบรม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าทอ ซึ่งมีเป้าหมายคือการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ในความหมายของ
การยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธ์ุ จากการศึกษาและทดลองออกแบบร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุ นักวิจัย 
และวิทยากร ชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียงและลาวครั่งได้ออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าหลายรูปแบบ และชาติพันธุ์ไทยพื้น
ถิ่นออกแบบและตัดเย็บหมวก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติพันธ์ จันทร์หอม (2559) ซึ่งศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกิดจากการต่อยอดภมูิปญัญา
ของบรรพบุรษชาวไทยทรงด า 4 ชุมชน ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้น ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายจากสังคมภายนอกด้วยการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอและนักวิจัยมาร่วมกัน
สร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ด้วยหลักของศิลปะการออกแบบได้ จ านวน 40 รูปแบบ ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ผู้ประกอบการ และปราชญ์ชุมชนชาวไทยทรงด าให้เหลือ จ านวน 20 รูปแบบแล้วท าการ
ทดลองตลาดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน    
ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้าทอ ตลอดจนมีข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

การสร้างสรรค์แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์เกิดจาก      
ความพยายามและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และระดับเศรษฐกิจของกลุ่มเกิดจากประธานกลุ่ม/ผู้น า
กลุ่มสามารถจูงใจและดึงความสามารถของสมาชิกกลุ่มออกมาประสมประสานกับความรู้ที่นักวิจัยและวิทยากรช้ีแนะ 
แสดงให้เห็นว่าผู้น าที่มีความสามารถและประสบการณ์มีภาวะผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชญาภา สุภา (2561: 52) 
คือการที่ท าให้คนในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานส่วนย่อย ๆ ภายในองค์การ เนื่องจากการพัฒนาการด าเนินงานในส่วนต่าง 
ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องอาศัยมุมมองของคนที่ใกล้ชิดและมีความเข้าใจในการท างานในส่วนนั้น ๆ เป็นอย่างดี 
หากบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีการมองเห็นถึงปัญหาและแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาการท างานดีขึ้นได้ การด าเนินงานในองค์การจะเกิดประสิทธิภาพและพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นด้วย รวมถึงแนวคิดของ 
Grainger, Goouch, และ Lambirth. (2005) ซึ่งกล่าวว่า ความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การมีผลต่อการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานได้ ก็คือ ภาวะผู้น า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Busra, Haldun & Oya (2013) ที่พบว่า 
ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงมีอิทธิพลต่อความคิดริเริ่มสรรค์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของพนักงาน 

ผลการทดสอบตลาด นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า พึงพอใจ “กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ/กระเป๋าเก็บกลิ่น” มากที่สุดด้านความ
สวยงาม สีสัน รองลงมาคือ ประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องกับงานวิจัยของจุรีวรรณ จันทร์พลา วลี สงสุวงค์ เพ็ญสินี กิจค้า 
สุรีรัตน์ วงศ์สมิง  (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ศึกษาการสร้างเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของลวดลายผ้าไทยทรงด า ในอ าเภอบางเลนและอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าส่วนที่ส าคัญที่สุดคือต้องค านึงถึงการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยแต่คงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของผ้าทอไทยทรงด า ส่วน “หมอนสมุนไพรคลายปวดเมื่อย” พึงพอใจมากที่สุดด้านประโยชน์ใช้สอย         
และความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ความสวยงาม สีสัน และคุณภาพ นักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต้นแบบจากผ้าทอด้านการออกแบบและประโยชน์ใช้งานมากที่สุด  เสนอแนะให้เน้นประโยชน์และความหลากหลาย 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชมจันทร์ ดาวเดือน (2558) ศึกษาการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากผ้าทอ
โบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสารด้าน
ประโยชน์ใช้สอย (functions) การดูแลและบ ารุงรักษา (Care and maintenance) รูปแบบกระเป๋าถือสตรี และด้าน
ลวดลาย (Pattern) เช่นเดียวกับผลการวิจัยของกิตติพงษ์  เกียรติวิภาค (2559) ได้ศึกษาและพัฒนาการน าผ้าฝ้ายทอมือ
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: กลุ่มหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน พบว่า ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสามารถต่อยอดพัฒนารูปแบบและลวดลายในอนาคตได้ ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าฝ้ายทอมือสะท้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือมีรูปแบบและการ
ประยุกต์ที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจ มีการใช้เทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเดิมมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือสามารถพัฒนาเป็นสินค้าท่ีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของความเป็นท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  

การวางตลาดสินค้า มีการวางจ าหน่ายที่หน้าร้านที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว และเฟสบุ๊ค 
https://www.facebook.com/banuthongproduct/ หรือ Suphanshop/Ban U Thong ท าให้สามารถจ าหน่าย
สินค้าได้มากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 บาท หากสามารถผลิตกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ กระเป๋าเก็บกลิ่น และหมอน
สมุนไพรคลายปวดเมื่อย ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กลุ่ม อย่างน้อย ปีละ 5,000 บาท 
หากมีการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ถึง 10,000 บาท/ปี/กลุ่ม 

ความเชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้วยการออกแบบ
ประสมประสานลายผ้าของชาติพันธ์ุไทยทรงด า (ลาวโซ่ง) ลาวเวียง ลาวครั่ง กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ 3 
ชนิด คือ กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ กระเป๋าเก็บกลิ่น และหมอนสมุนไพรคลายปวดเมื่อย ใช้ส าหรับตกแต่งบ้าน วางบนโซฟา
หรือใช้ประดับหรือใช้ประโยชน์ในรถยนต์คลายปวดเมื่อยระหว่างเดินทาง  และมีลักษณะของการเป็นอัตลักษณ์              
ที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) ของกลุ่มชาติพันธ์ุ (Burke & Reitzes, 1991: 242) และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม      
ที่ผสมผสานแนวคิดใหม่ของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการดูแลสุขภาพ ขัดแย้งกับงานวิจัยเกี่ยวกับการบริการ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุภัสสรา คงชม (2559) เรื่องนวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ซึ่งพบว่าผู้ ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร นวัตกรรม              
ของเทคโนโลยีท าให้เกิดคุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลกูค้า
เป็นรายบุคคล ด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่นเดียวกับการพัฒนารูปแบบและประโยชน์ของกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ 
กระเป๋าเก็บกลิ่น และหมอนสมุนไพรคลายปวดเมื่อย ผู้บริโภคเช่ือถือคุณภาพ รูปแบบ ความสวยงามมากกว่าประโยชน์   
ใช้งาน 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบด้วยการพัฒนาแนวคิดการผลิตภัณฑ์ใหม่เช่ือมโยงอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความต้องการของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โดยบูรณาการในกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การพัฒนาแนวคิดจากการน า
ทรัพยากร และภูมิปัญญาที่มีอยู่ ในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาแนวคิด และให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยความคิดของกลุ่ม (2) การประเมินทางด้านการตลาด ลูกค้า และเทคโนโลยีที่ใช้
เบื้องต้น (3) การประเมินทางด้านธุรกิจ การเงิน และเทคโนโลยีที่ใช้อย่างละเอียด ใช้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตลาดและคู่แข่ง เพื่อวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่าง (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ และการทดสอบตลาด มีการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในทุกกระบวนการเริ่มจากการวางแผนในการ
ผลิต และ (5) การวางผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการน าเสนอเรื่องราวและกล่าวถึงที่มาที่
ไปของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการน าทรัพยากร ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาผลิต รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ให้แก่
สมาชิกกลุ่มผ่านการสอดแทรกความรู้และการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกระบวนการผลิต สอดคล้องกับผลการวิจัย     
ของ สุชาดา คุ้มสลุด ยุรพร ศุทธรัตน์ และปรียานุช อภิบุณโยภาส (2560) ซึ่งศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ของสินค้า OTOP ตามแนวคิด OVOP เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าของผู้ประกอบการ           
ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น มีการน าแนวคิด OVOP ไปใช้บูรณาการในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การพัฒนาแนวคิดจากการน าทรัพยากร และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ใน
การพัฒนาแนวคิด และให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยความคิดของกลุ่ม (2) การ
ประเมินทางด้านการตลาด ลูกค้า และเทคโนโลยีที่ใช้เบื้องต้น (3) การประเมินทางด้านธุรกิจ การเงิน และเทคโนโลยีที่ใช้
อย่างละเอียด ใช้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดและคู่แข่ง เพื่อวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความ
แตกต่าง (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการทดสอบตลาด มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มในทุกกระบวนการเริ่มจากการวางแผนในการผลิต และ (5) การวางผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกกลุ่มในการน าเสนอเรื่องราวและกล่าวถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการน าทรัพยากร  ภูมิปัญญา 
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เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาผลิต รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มผ่านการสอดแทรกความรู้และการพูดคุย
แลกเปลี่ยนระหว่างกระบวนการผลิต 

ส่วนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง 
และไทยพื้นถ่ิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะแรก ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบนอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ มีลักษณะของความสัมพันธ์ที่เริ่มสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการด้วยมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ออกแบบและตัด เย็บร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสมาชิกในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่มคือไทยทรงด า 
ลาวเวียง และลาวครั่ง  

การสร้างช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์ท่ีสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้แก่ การวาง
จ าหน่ายที่หน้าร้านที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ 
banuthongproduct/ หรือ Suphanshop/Ban U Thong สามารถจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นประมาณปี
ละ 5,000 บาท หากมีการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะ
มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 10,000 บาท/ปี/กลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ผู้น าและสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ควรเช่ือมโยงอัตลักษณ์กับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจจุดเด่น
และวิธีการน าเสนอที่ทันสมัย โดยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตลาดที่วางจ าหน่าย โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค หรืออินสตาแกรม เป็นช่องทางที่ไม่มีต้นทุนการจัดจ าหน่าย แต่ต้องเรียนรู้และแสวงหาหรือถ่ายทอดแก่ลูกหลาน
ให้เห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจที่สามารถท าต่อและเพิ่มมูลค่ามุ่งสู่ตลาดบนมากขึ้น เช่น ร้านค้า ในโรงแรมห้าดาว 
ห้างสรรพสินค้าหรือสถานท่ีท่องเที่ยวระดับไฮเอ็น   

2. ด้วยสภาพปัญหาด้านคุณภาพของผ้าทอและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าทอมีสาเหตุจากการขาดแคลนคนสืบ
ทอดการทอผ้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าให้ยั่งยืน
ต่อไป หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลการศึกษา ควรบรรจุให้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม” 
“การทอผ้า” และ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” ระดับมัธยมเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมการทอผ้า จะเป็นมิติใหม่ของผ้าไทยผสมผสาน อัตลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ และการพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทันสมัยและเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

3. หน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเข้าถึงกลุ่มที่เข้มแข็ง
มากไปหาน้อย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับสอน “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม” “การทอผ้า” และ 
“การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” สามารถเช่ือมโยงกับลูกหลานท่ีเรียนจากโรงเรียนมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดคนทอผ้าและ
คุณภาพของผ้าทอ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วย 

4. ภาครัฐทุกระดับช่วยส่งเสริมการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ ทั้งผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของชาติ
พันธุ์ให้เป็นที่รู้จัก โดยช่วยเหลือเติมเต็มจุดอ่อนที่ยังไม่เข้มแข็งพอส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ   
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ระดับสากล 

5. ภาครัฐ จังหวัด อ าเภอ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีบทบาทชัดเจนในการส่งเสริม
หรือสนับสนุนต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า (ห่วงโซ่อุปทาน) เนื่องจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์ยังที่จุดอ่อนด้านทรัพยากร         
การผลิตทุกปัจจัย ได้แก่ คน เงิน เครื่องมือ/วัตถุดิบ และการจัดการ ทุกหน่วยงานควรก าหนดแผนงานสร้างโอกาส         
ในการพัฒนาท้ัง 4 ด้านไปพร้อมๆ กัน 
         6.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนควรต่อยอดงานวิจัยเช่ือมโยงเครือข่ายใน
พื้นที่อื่น เร่งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งด้านการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้ งเดิมให้คงอยู่และลูกหลานตระหนักถึงคูณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมของ       
บรรพบุรุษ  
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7. นักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดแผนการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาตลาด 
เช่ือมโยงกับพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่ือม โยงกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่ือมต่อกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 
ประโยชน์จากผลการวิจัย 

1. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ซึ่งแสดงถึง    
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตที่ทันสมัยคือความสะดวกสบายที่ตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค ใช้เป็น
กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ/เก็บกลิ่น หรือเลือกลวดลายผ้าทอที่เหมาะกับชุดท างานหรือการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ (เมื่อน า     
ถุงฟรอยด์/คาร์บอนออก สามารถใช้งานได้ทุกโอกาส) และการดูแลสุขภาพของผู้คนสมัยใหม่ (หมอนสมุนไพรคลายปวด
เมื่อย เอาถุงสมุนไพรออกได้) สามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือใช้ในรถยนต์ได้ เกิดจากความภาคภูมิใจของผู้ผลิต      
และญาติพี่น้อง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าและอัตลักษณ์ของผ้าทอ สินค้าแต่ละช้ินมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
ชาติพันธุ์ จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และท้องถิ่น 
สามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้และขยายขอบเขตชุมชนกว้างออกไปสู่พื้นที่อ่ืน   

2. กลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านการอบรมและสามารถผลิตสินค้านวัตกรรมได้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มอื่นได้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกชาติพันธ์ุระดับบุคคลและกลุ่มให้มีความเข้มแข็งด้วยการท าการค้าระหว่างกันและช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งด้าน
วัตถุดิบ (ผ้าทอ) ความรู้และการพัฒนาการทอผ้าและการแปรรูป อีกทั้งพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์  และเสนอขายทาง
เฟสบุ๊คได้เอง  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดและอ าเภอ อพท. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาชุมชนอ าเภออู่ทอง และอ าเภออู่ทอง 
สามารถใช้ชุดข้อมูลอัตลักษณ์ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยผลิตภัณฑ์ที่สื่อสาร        
อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ 

4. การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชาติพันธุ์ส่วนบุคคลและกลุ่มให้มีความเข้มแข็งด้วย    
การท าการค้าระหว่างกันและช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งด้านวัตถุดิบ ความรู้และการพัฒนาการทอผ้าและการแปรรูป            
ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม  เป็นความสัมพันธ์ที่ขยายวงกว้างออกไปและมากขึ้นหากมี      
การสั่งซื้อหรือสั่งท าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล่านี้มากขึ้น  

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดและอ าเภอ อพท. และ อพท.7 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
พัฒนาชุมชนอ าเภออู่ทอง และอ าเภออู่ทอง สามารถส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าและการแปรรูปผ้าทอ รวมถึง       
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการสื่อสารการตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เช่ือมโยงไปกับการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอ าเภอและพัฒนาการจังหวัด สามารถก าหนดแนวทางส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนและการสร้างเครือข่ายให้กลุ่มแม่บ้านและทุกชาติ พันธุ์
เข้มแข็งและสามารถสร้างช่ือเสียงด้วยอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ให้มีความเด่นชัดมากขึ้น  

7. หน่วยงานภาครัฐควรผลักดันหลักสูตรการเรียนระดับประถมหรือมัธยมหรืออุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียน
และนักศึกษาทุกระดับได้มีการเรียนการสอนที่เป็นทางการเพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าให้คงอยู่
และก้าวหน้าต่อไป 

8. นักวิจัยสามารถพัฒนาขอบเขตงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเช่ือมโยง    
กับการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น 
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วิเคราะห์ค าขวัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
Analysis of Mottos in the upper North of Thailand  

1หลิว โป, 2ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล, 3ยุพิน จันทร์เรือง 
1นักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาและเนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจ านวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดพะเยา 
4.จังหวัดแพร่ 5.จังหวัดน่าน 6.จังหวัดล าพูน 7.จังหวัดล าปาง 8.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิเคราะห์พบว่าด้านกล
วิธีการใช้ภาษามีการใช้ค าคล้องจองทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในในการประพันธ์ ในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาค าขวัญทั้ง 
8 จังหวัดพบว่าปรากฏแหล่งโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างร้อยละ 23.08 อาชีพ 17.95 วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 15.38 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 12.82 สภาพภูมิศาสตร์ 12.82 โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ 7.69 ลักษณะเด่นของประชากร 
5.13 ความเช่ือและเหตุการณ์ 2.56 อาหารประจ าถิ่น 0.00 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8  
จังหวัดมีความโดดเด่นตามล าดับ คือ อันดับแรกทางด้านแหล่งโบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง อันดับสองอาชีพ อันดับสาม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต อันดับสี่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันดับห้าสภาพภูมิศาสตร์ อันดับหกโบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ 
อันดับเจ็ดลักษณะเด่นของประชากร อันดับแปดเหตุการณ์ ไม่ปรากฏอาหารประจ าถิ่นทั้งนี้การใช้ค าคล้องจองในการ
ประพันธ์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดท าให้เกิดความไพเราะและท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจและรับรู้ข้อมูลที่เป็นโดดเดน่
ประจ าจังหวัดได้ง่ายยิ่งข้ึน  
ค าส าคัญ: ค าขวัญ, วิเคราะห์, จังหวัดภาคเหนือ, เนื้อหาค าขวัญ  
 

Abstract 
 This article aimed to analyze the provincial mottos’ language usage and content of the eight 

provinces in the upper north of Thailand, Consisting of Chiangrai, Chiangmai, Phayao, Phare, Nan, 
Lamphun, Lampang, and Maehongson. The result showed that the linguistic strategies used were both 
external and internal rhymes. In relation to the mottos’ content conveyed by the nine provinces, it 
revealed 23.08 percent of archaeological relics, 17.95 percent of occupation, 15.38 Culture and way of 
life, 12.82 percent of natural resources, 12.82 percent of geography,7.69 percent of antiquities and holy 
thing, 5.13 percent of distinctive feature of local people, 2.56 percent of beliefs and 0.00 percent of 
local delicacies, This suggested these nine provinces’ outstanding characteristics in the areas of historic 
sites, natural resources, landscape, occupations, cultural and archaeological relics, followed by local 
delicacies, people and beliefs, respectively. In composing the provincial mottos, rhyming words were 
used strategically to convey the distinctive characteristics of each province  
Keywords: Mottos, Analysis, Northern Province, Motto content 
 
บทน า 

การใช้ภาษาในการสื่อสารควรเลือกใช้ถ้อยค า วลี และประโยคที่มีความไพเราะสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่
น าเสนอเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเชิงการน าเสนอข้อมูล การรณรงค์ การเชิญ
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ชวนให้ปฏิบัติหรือละเว้นและการจูงใจผู้รับสาร  เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติและค าขวัญ    
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าวงการประชาสัมพันธ์ด้านการน าเสนอข้อมูลข่าวสารนิยมใช้ค าขวัญเป็นเครื่องมือส าคัญ    
ในการสื่อสาร เพราะค าขวัญมีลักษณะสั้นกระชับได้ใจความ มีสัมผัสคล้องจองท าให้เกิดความไพเราะ และจดจ าได้ง่าย    
ด้วยสาเหตุนี้จึงท าให้เกิดการประพันธ์ค าขวัญประเภทต่างๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสาร การให้ข้อคิด และเป็นคติเตือนใจ
อย่างหลากหลาย ทั้งนี้  ค าขวัญมีลักษณะส าคัญ คือ แต่งขึ้นจากถ้อยค า ประโยค หรือวลีสั้นๆ เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่น มักเป็นค าคล้องจองสั้นๆ หรือค าที่สละสลวยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับสาน        
ดัง (นววรรณ พันธุเมธา, 2530:26) กล่าวว่า “ค าขวัญคือ ค ากล่าวเพื่อช้ีแนะแนวทางปฏิบัติที่มีขนาดสั้น ค าขวัญส่วนใหญ่
จะมีสัมผัสคล้องจอง เมื่อเปรียบเทียบค าขวัญกับค าชนิดอื่น ค าขวัญต่างกับโอวาทคือมีขนาดสั้น ต่างกับโฆษณาและค าคม 
คือ ให้แนวปฏิบัติเสมอ และต่างกับสุภาษิตคืออาจจะเป็นสัจธรรมหรือไม่ก็ได้” ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ค าขวัญมีลักษณะสั้น
กระชับได้ใจความและมีความส าคัญยิ่ง ในแง่ของการน ามาใช้เพื่อการเตือนใจ การให้ข้อคิด และการจูงใจให้ปฏิบัติตาม  
 ปัจจุบันได้มีการประพันธ์ค าขวัญประจ าจังหวัดขึ้นเพื่อน าเสนอข้อมูลพื้นฐานและสะท้อนจุดเด่นเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ ลักษณะของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  โบราณสถานสถานที่ โบราณวัตถุ ความเป็นมา 
แหล่งวัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติ ความงามของบ้านเมือง ลักษณะภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ต านาน เรื่องเล่า ที่ตั้ง และ
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนั้น ๆ แก่ผู้รับสารด้วยข้อความเพียงไม่กี่วรรคตอนก็สามารถทราบข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
ดัง (บุญยงค์ เกศเทศ, 2548: 100) กล่าวว่า “ค าขวัญประจ าจังหวัดต่างๆ เท่าที่ปรากฏนั้นดูจะผนวกแนวความคิด 
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ประเพณี ศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจน แหล่งธรรมชาติมาเรียงร้อย         
โยงสัมผัสกันเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่ได้น าเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นมาเสนอให้เห็นความแตกต่างจากจังหวัดอื่น เช่น เรื่องผ้า
ไหม ปราสาท  สวนสมเด็จ เมืองธรรมะ แหล่งอารยธรรม วีรชนใจกล้า ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย สตรีงาม จิตใจสูงส่ง     
เป็นต้น” ด้วยคุณสมบัติของค าขวัญดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้มีการใช้ค าขวัญเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัด           
ในประเทศไทยอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน ถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านความเช่ือและมีวิถีปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมล้านนาท่ีได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่ปรากฏผู้ศึกษาวิเคราะหค์ า
คล้องจองและแหล่งที่มาของเนื้อหาค าขวัญที่สะท้อนให้เห็นกลวิธีการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์และสื่อถึงเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นประจ าจังหวัดที่ส่งผลให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือตอนบนเติบโตอย่างมี
เอกลักษณ์ ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์ค าขวัญประจ าจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน          
ของประเทศไทยว่ามีกลวิธีการใช้ภาษาอย่างไรถึงท าให้ค าขวัญประจ าจังหวัดมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เช่นไรจึงท า
ให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจภาพรวมของจังหวัดได้เป็นอย่างดีและเนื้อหาที่ปรากฏในค าขวัญแต่ละจังหวัดนั้นสื่อความหมาย
ถึงสิ่งใด   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วิเคราะห์การใช้ภาษาด้านค าคล้องจองในค าขวัญประจ าจังหวดัเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
2. วิเคราะห์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ด าการวิจัยดังนี้ 

ขอบเขตด้านภาษาวิเคราะห์เฉพาะการใช้ค าคล้องจอง เนื่องจากมีความโดดเด่นและมีข้อมูลเพียงพอในการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย 8 จังหวัด 

ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดพะเยา 4.จังหวัดแพร่ 5.จังหวัดน่าน 6.จังหวัดล าพูน 7.จั งหวัด
ล าปาง 8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้านกรอบแนวคิด ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด 2 ประการ เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาและจัดกลุ่มประเภทของ
เนื้อหาดังนี้ ประการแรก คือ กรอบแนวคิดด้านการใช้ค าสัมผัสคล้องคล้องจอง โดยสังเคราะห์นิยามความหมายของ       
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ค าสัมผัสคล้องจองของ วัน เนาว์ ยูเด็น (2532 : 34-37) กล่าวว่า ค าคล้องจอง คือ ค าที่มีสระและมาตราสะกดอย่าง
เดียวกันแต่ไม่ซ้ าเสียงกัน เรียกว่าสัมผัสสระ ส่วนสัมผัสอักษร คือ ค าที่เป็นค าคล้องจองกันด้วยพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะ
ตัวเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน ดังนั้นจึงมีค าสัมผัสคล้องจองอยู่ 2 ประเภท คือ สัมผัสสระและสัมผัสอักษร ดังน้ี 

1. สัมผัสสระมี 2 แบบ คือ 
1.1 สัมผัสสระ เพราะใช้ค าที่สระเดยีวกัน ตัวอย่างเช่น “คืนนี้ฟ้าราตรีมีเสี้ยวโสม” ค าสัมผัสคล้องจอง 

ได้แก่ ค าว่า ฟ้า-รา ตรี-มี 
1.2 สัมผัสทีม่ีเสยีงสระคล้องจองกนั เพราะใช้ค าที่มีเสียงสระและตัวสะกดมาตราเดยีวกัน 

ตัวอย่างเช่น “อยากให้ดาวพราวแสงขึ้นแข่งโสม” ค าสมัผสัคล้องจอง ได้แก่ ดาว-พราว แสง-แข่ง 
2. สัมผัสอักษร เป็นค าคล้องจองด้วยพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวเดียวกัน เช่น ห่าง -เหิน จันทร์-เจ้า หมอ-

เหมือน และ แบบบัวแบ่งบานแบะแบบบุ้งเบียดบอน จัดเจนจร ใจจักจี้ใจเจี้ยวเจ้า หรืออย่าเยาะเย้ยหยามหยันคนขวัญ
หาย เป็นต้น 

จากนิยามความหมายของค าคล้องจองดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ค าคล้องจองหมายถึง ค าที่มีเสียงสระ
เหมือนกัน ถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกัน หรือค าที่มีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวเดียวกัน 
ซึ่งประกอบด้วยค าสัมผัสในวรรค และค าสัมผัสระหว่างวรรค  

ประการที่สอง คือ กรอบแนวคิดด้านการวิเคราะห์เนื้อหาค าขวัญ ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากแนวคิดของ บุญยงค์    
เกศเทศ โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดเนื้อหาค าขวัญออกเป็น  9 ประเภท ดังนี้ 

1. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น น้ าตก ทะเล หาดทราย เกาะ ภูเขา 
น้ ามัน ป่าไม้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น 

2. สภาพภูมิศาสตร์ หมายถึง ท่ีชายแดน และลักษณะทางกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ชายแดน ถนน สะพาน ดิน แม่น้ า 
แหล่งดอกไม้ แหล่งสัตว์น้ า ที่มีลักษณะเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ของเมือง และสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งการค้าขาย แหล่งพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม ทุ่ง แหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม และการพักผ่อน
หย่อนใจ เช่น ตลาด สวนสัตว์ เขื่อน สวน พิพิธภัณฑ์  ศูนย์ราชการ ศูนย์วิจัย อุทยาน เป็นต้น 

3. วัฒนธรรมและวิถีชีวิต หมายถึง สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
งานประจ าปี เทศกาล การละเล่นพ้ืนบ้าน และศิลปะ เช่น ภาพวาด เป็นต้น 

4. โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มีช่ือเสียงมีความส าคัญ เช่น ปราสาท เมืองเก่า วัด พุทธ
สถาน ศาลเจ้า สถานธรรม ต าหนัก อนุสรณ์สถาน ปูชนียสถาน เจดีย์ พระปรางค์  

5. โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง สิ่งเคารพบูชาของประชาชนในท้องถิ่นนั้น เช่น พระพุทธรูป           
พระเครื่อง พระธาตุ และสิ่งของเก่าแก่ เป็นต้น 

6. อาหารประจ าถิ่น หมายถึง ของกินท่ีมีชื่อเสียง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากการเกษตรที่ท ารายได้ 
7. ลักษณะเด่นของประชากร หมายถึง คุณลักษณะเด่นของประชากรในสถานที่นั้นๆ เช่น เช้ือชาติ ลักษณะ

นิสัย กริยา มารยาท น้ าใจ ความงาม ความเข้มแข็ง ความสามัคคี   ความศรัทธา  การเคารพกฎระเบียบและ
ประชาธิปไตย  

8. ความเช่ือและเหตุการณ์ หมายถึง ความเชื่อหรือความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ และเรื่องราวต่างๆ ที่เล่า
สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เช่น ศาสนา ประวัติศาสตร์ วีรกรรม ต านาน ชีวประวัติ นิทาน วรรณคดี วรรณกรรม  เรื่องเล่า  

9. อาชีพ หมายถึง การท ากิจกรรม การท างาน การให้บริการ งานฝีมือ การขายผลผลิต  การขายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและการมีรายได้ตอบแทนโดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ ทรัพยากรท้องถิ่น      
เป็นต้น 

การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เป็นหนังสือและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศออนไลน์จากหน่วยงาน
ราชการประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับค าขวัญประจ าจังหวัดภาคเหนือตอนบนจ านวน 8 จังหวัดได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย    
2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดพะเยา 4.จังหวัดแพร่ 5.จังหวัดน่าน 6.จังหวัดล าพูน 7.จังหวัดล าปาง 8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยใช้สถติิรอ้ยละและการพรรณนาวิเคราะห์ 
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จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการการวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการประพันธ์
และแบ่งประเภทเนื้อหาของค าขวัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษา การสื่อความหมาย การน าเสนอข้อมูล และสิ่งต่างๆ   
ที่น่าสนใจผ่านค าขวัญประจ าจังหวัดในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดังผลการวิจัยต่อไปนี้   
 
ผลการวิจัย 
     จังหวัดทางทิศเหนือของประเทศไทยประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่           
3.จังหวัดพะเยา 4.จังหวัดแพร่ 5.จังหวัดน่าน 6.จังหวัดล าพูน 7.จังหวัดล าปาง 8.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งแต่ละจังหวัด        
ก็มีค าขวัญประจ าจังหวัดที่ได้ประพันธ์ขึ้น เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นภายในจังหวัดโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. จังหวัดเชียงราย มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “เหนือสดุในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถ่ินวัฒนธรรมล้านนา 
ล้ าค่าพระธาตุดอยตุง”  สามารถวิเคราะห์ไดด้ังนี ้

ค าสัมผัสใน คือ ค าสัมผสัอักษร ได้แก่ วรรคที่ 1 (สุด-สยาม) วรรคที่ 2 (แดน-ดิน) และ ค าสัมผัสสระไม่ปรากฏ 
ส่วนค าสมัผสันอก คือ ค าสมัผสัสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1-2 (สยาม-สาม) วรรคที่ 2-3 (ดนิ-ถิ่น) วรรคที่ 3-4        
(นา-ค่า)  ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญประกอบด้วย 4 วรรคตอน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัดเชียงรายแสดงให้เห็น
ถึง สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โบราณถานและสิ่งก่อสรา้ง รายละเอียดดังนี้  

วรรคที่ 1 คือ “เหนือสุดในสยาม” ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ ในที่นี้หมายถึงที่ตั้งของจังหวัดเชียงราย
อยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทย  วรรคที่ 2 คือ “ชายแดนสามแผ่นดิน” ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ในที่นี้
หมายถึงอาณาเขตของจังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศได้แก่ ทิศเหนือมีชายแดนติดกับ
ประเทศเมียนมาและทิศตะวันตกมีชายแดนติดกับประเทศลาว วรรคที่ 3 “ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา” ได้แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในที่นี้หมายถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่ใช้เป็นวิถีปฏิบัติในสังคมสืบต่อกันมาเป็นเวลานานในจังหวัด
เชียงรายได้แก่ วัฒนธรรมล้านนา เช่น ประเพณีตักบาตรเป็งปุด ประเพณียี่เป็ง และวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุด
พื้นเมืองและชนเผ่า เป็นต้น  วรรคที่ 4 “ล้ าค่าพระธาตุดอยตุง” ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในที่นี้
หมายถึง พระธาตุดอยตุง ซึ่งถือเป็นสถานท่ีที่ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและความเคารพศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน โดยมีต านานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน พระมหากัสสปเถระได้น าเอาพระบรมอัฐิ
ธาตุ 500 องค์ กับพระรากขวัญหรือกระดูกดา้มมีดเบื้องซ้ายมาถวายให้แก่พญาอชุตตราชผู้เป็นกษัตรยิ์ปกครองเมอืงโยนก
เชียงแสนที่สืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าสิงหนวัติพญาอชุตตราชโดยพระมหากัสสปเถระได้อัญเชิญพระธาตุขึ้นสู่ดอยตุง ทั้งนี้
การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดเชียงรายท าให้ผู้รับสารทราบข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพ
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัด
เชียงราย 

2. จังหวัดเชียงใหม่ มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ า
ค่านครพิงค์” สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ค าสัมผัสในไม่ปรากฏ ส่วนค าสัมผัสนอก คือ ค าสัมผัสสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1-2 (ศรี-ณี) วรรคที่ 2-
3-4 (สง่า-ตา-ค่า) ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญประกอบด้วย 4 วรรคตอน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัดเชียงใหม่ได้
แสดงให้เห็นถึง สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดดังนี้ 

วรรคที่ 1 คือ “ดอยสุเทพเป็นศรี” ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่น้ีหมายถึง พระธาตุดอยสุ
เทพ มีประวัติกล่าวไว้ว่าในสมัยพญาถือนากษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรล้านราชวงศ์มังรายได้อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุมาบรรจุไว้ท่ีนี่ ซึ่งพุทธบริษัทรู้จักกันในนามพระธาตุดอยสุเทพ เมื่อ พ.ศ. 2477 พระโพธิสัตว์นามครูบาศรีวิชัย
จากวัดบ้านปาง จังหวัดล าพูน ได้น าผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้างทางขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพท าให้
สามารถเดินทางขึ้นไปสักการบูชาพระบรมธาตุได้สะดวกขึ้น วรรคที่ 2 คือ “ประเพณีเป็นสง่า” ได้แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท่ีนี่หมายถึง วิถีปฏิบัติของชาวล้านนา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 
เช่น ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ประเพณีขันโตก และประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นต้น วรรคที่ 3 คือ “บุปผชาติล้วนงาม
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ตา” ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ในท่ีนี้หมายถึง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์
โครงการดอยหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรอ่างขางซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีแหล่งดอกไม้นานาพันธุ์ให้ช่ืนชม
มากมาย วรรคที่ 4 คือ “นามล้ าค่านครพิงค์” ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในที่นี้หมายถึงจังหวัด
เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่เดิมมีช่ือว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่โดยได้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.1839 โดยพญามังราย ทั้งนี้
การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ผู้รับสารทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โบราณสถานและสิ่ งก่อสร้าง โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

3.จังหวัดน่าน มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองช้างงาด า จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสี
ทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง” สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ค าสัมผัสใน คือ ค าสัมผัสอักษร ได้แก่ วรรคที่ 1 (ลือ-เลื่อง) วรรคที่ 4 (ดิน-แดน-ส้ม-สี) วรรคที่ 5 (เรือง-รอง) 
และค าสัมผัสสระไม่ปรากฏ ส่วนค าสัมผัสนอก คือ ค าสัมผัสสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1 -2 (เลื่อง-เมือง) วรรคที่     
2-3 (ด า-กรรม)  วรรคที่ 3-4 (มินฺทร์-ดิน) วรรคที่ 4-5 (ทอง-รอง) ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญประกอบด้วย 5 วรรคตอน 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัดน่านได้แสดงให้เห็นถึง สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โบราณวัตถุและสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 

 วรรคที่ 1 คือ “แข่งเรือลือเลื่อง” ได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในที่นี้หมายถึงประเพณีการแข่งเรือ
โดยได้จัดขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคมซึ่งความโดดเด่นของเรือที่น ามาแข่งก็คือการน าไม้
ตะเคียนทั้งต้นมาขุดเจาะเป็นเรือตรงส่วนหัวนิยมแกะสลักเป็นพญานาคหรือมังกร วรรคที่ 2 คือ “เมืองช้างงาด า”          
ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในที่น้ีหมายถึง งาช้างสีด า ซึ่งถือเป็นของเก่าแก่ท่ีชาวเมืองน่านโดยมีคววาม
เช่ือว่าถ้าเมืองไหนมีไว้บ้านเมืองนั้นจะเจริญรุ่งเรือง ซึ่งในอดีตได้มีช้างที่มีงาสีด าล้มเจ้าเมืองน่ านจึงได้เก็บรักษางาเอาไว้ 
ปัจจุบันงาคู่นี้มีอายุหลายร้อยปีถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองประจ าจังหวัดน่าน วรรคที่ 3 คือ “จิตกรรมวัดภูมินทร์” ได้แสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีช่ือเสียงในท่ีนี้หมายถึงศิลปท่ีเป็นภาพวาดบนผนังโบสถ์วัดภูมินทร์ ซึ่งเป็นภาพของชาย
หนุ่มและหญิงสาวในชุดแต่งกายแบบไทยใหญ่ในลักษณะใช้มือป้องปากเหมือนกับก าลังกระซิบกระซาบกัน วรรคที่ 4 คือ 
“ดินแดนส้มสีทอง” ได้แสดงให้เห็นถึงอาหารประจ าถิ่นในที่นี้หมายถึงผลไม้ประเภทส้ม ซึ่งส้มที่ปลูกในจังหวัดน่านจะมี
ลักษณะเด่นจากเปลือกที่มีสีทอง มีสาเหตุอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันในตอนกลางวันและกลางคืนประมาณ 8 
องศาเซลเซียส ท าให้เปลือกส้มกลายเป็นสีทองและมีรสชาติหวานอร่อย วรรคที่ 5 คือ “เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”        
ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง ในที่นี้หมายถึงพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพุทธสถานที่แสดงถึงความเคารพ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดน่านและพุทธศาสนิกชน โดยมีต านานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับ
บริเวณที่ตั้งองค์พระธาตุแช่แห้งและได้เสวยลกูสมอแห้งที่เจ้าเมืองถวายให้แต่เพราะลูกสมอนั้นจะค่อนข้างแห้งเลยต้องเอา
ไปแช่น้ าก่อนแล้วจึงเสวยจากนั้นเมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จกลับก็ได้ตรัสว่าหลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะมีเจดีย์
พระบรมธาตุของพระองค์ ณ สถานที่แห่งนี้ ทั้งนี้การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดน่าน     
ท าให้ผู้รับสารทราบข้อมูลเกี่ยวกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
อาหารประจ าถิ่นท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัดน่าน 

4.จังหวัดพะเยา มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธ์ิพระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุน
ง าเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม” สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ค าสัมผัสใน คือ ค าสัมผัสอักษร ได้แก่ วรรคที่ 2 (ศักดิ์ -สิทธิ์) วรรคที่ 4 (ลือ-เลื่อง) และค าสัมผัสสระไม่ปรากฏ
ส่วนค าสัมผัสนอก คือ ค าสัมผัสสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1-2 (วิต-สิทธิ์) วรรคที่ 2-3 (หลวง-บวง)  วรรคที่ 3-4 
(เมือง-เลื่อง) ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญประกอบด้วย 4 วรรคตอน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัดพะเยาได้แสดง   
ให้เห็นถึง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 

 วรรคที่ 1 คือ “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต” ได้แสดงให้เห็นถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในที่น้ีหมายถึงบึงน้ าจืดรูป
มีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย เป็นการกักเก็บน้ าจากล าห้วย 18 สาย วรรคที่ 
2 คือ “ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง” ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปาง
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มารวิชัยประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีโคมค า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยามีประวัติว่าเดิมช่ือพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา เนื่องจาก
สร้างขึ้นบริเวณริมหนองเอี้ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้มีการก่อสร้างประตูกั้นน้ าท าให้น้ าแม่อิงและล าห้วย
ต่าง ๆ เอ่อล้นท่วมหนองเอี้ยงเป็นบริเวณกว้างจนเกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ซึ่งภายหลังเรียกว่ากว๊านพะเยาท าให้พระเจ้าตน
หลวงประดิษฐานอยู่ริมกว๊านพะเยามาจนถึงทุกวันนี้ วรรคที่ 3 คือ “บวงสรวงพ่อขุนง าเมือง” ได้แสดงให้เห็นถึง
โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในที่นี้หมายถึง อนุสรณ์สถานของพ่อขุนง าเมืองกษัตริย์เมืองพะเยาตั้งอยู่ที่กว๊านพะเยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา วรรคที่ 4 คือ “งามลือเลื่องดอยบุษราคัม” ได้แสดงให้เห็นถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท่ีนี้ 
คือ ภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามและเป็นท่ีตั้งของวัดอนาลโยทิพยารามภายในวัดมีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูป
ปางต่างๆ และหอพระแก้วมรกตจ าลองฯลฯ  ทั้งนี้การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดพะเยา
ท าให้ผู้รับสารทราบข้อมูลการเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโบราณสถานและ
สิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัดพะเยา  

5.จังหวัดแพร่  มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี      
คนแพร่นี้ใจงาม” สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ค าสัมผัสใน คือ ค าสัมผัสอักษร ได้แก่ วรรคที่ 2 (ลื่อ-เลื่อง) และค าสัมผัสสระ ได้แก่ วรรคที่ 4 (เลื่อง-เมือง) 
ส่วนค าสัมผัสนอก คือ ค าสัมผัสสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1-2 (สัก-รัก) วรรคที่ 2-3 (ลอ-ช่อ) วรรคที่ 3-4 (เมือง-
เลื่อง) วรรคที่ 4-5 (ผี-นี้) ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญประกอบด้วย 5 วรรคตอน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัดแพร่
แสดงให้เห็นถึง อาชีพ ความเช่ือและเหตุการณ์ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเด่น      
ของประชากร รายละเอียดดังนี้ 

วรรคที่ 1 คือ “หม้อห้อมไม้สัก” ได้แสดงให้เห็นถึงอาชีพหัตกรรมและงานฝีมือ ในที่นี้หมายถึงการผ้าย้อม
พื้นเมืองสีกรมท่าท าจากผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีครามที่ได้จากต้นห้อมหรือต้นครามเรียกว่าผ้าหม้อห้อม และงานฝีมือด้านการ
ท าเฟอร์นิเจอร์จากต้นไม้สัก สินค้าเสื้อผ้าหม้อห้อมและเฟอร์นิเจอร์ไม้สักถือเป็นสินค้าที่มีช่ือเสี ยงอยากมากของจังหวัด
แพร่ วรรคที่ 2 คือ “ถิ่นรักพระลอ” ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและเหตุการณ์ในท่ีนี้หมายถึงต านานโศกนาฏกรรมความ
รักของสามกษัตริย์ คือ พระลอ พระเพื่อน และพระแพง ฉากสะเทือนอารมณ์ คือ ฉากท่ีร่วมกันต่อสู้ทหารของพระเจ้าย่า
อย่างทรหดจนสุดท้ายถูกธนูตายในลักษณะพิงกันด้วยความรักทั้ง 3 องค์ วรรคที่ 3 คือ “ช่อแฮศรีเมือง” ได้แสดงให้เห็น
ถึงโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในที่น้ีหมายถึงวัดพระธาตุช่อแฮมีองค์เจดีย์เป็นศิลปะเชียงแสนมีประตูเข้าออกสี่ทิศถือเป็น
สถานที่เคารพบูชาของชุมชนในท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน วรรคที่ 4 คือ “ลือเลื่องแพะเมืองผี” ได้แสดงให้เห็นถึง      
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึงพื้นที่ในป่าละเมาะที่เกิดจากการถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะ
ต่างๆ เช่น เป็นเนินเขา เป็นเสาหินรูปทรงประหลาดตา แพะเมืองผีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการเปรียบให้เป็นแกรนด์
แคนยอนของเมืองไทย วรรคที่ 5 คือ “คนแพร่นี้ใจงาม” ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของประชากรในที่นี้หมายถึง
ลักษณะบุคลิกภาพของชาวเมืองแพร่มีความสุภาพอ่อนน้อม ใจเย็น ตามวิถีปฏิบัติวัฒนธรรมล้านนาและเอกลักษณ์ของ
ชาวเหนือ   ที่มีความยินดีในการต้อนรับและมีน้ าใจต่อผู้มาเยือน เป็นต้น ทั้งนี้การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหา
ค าขวัญประจ าจังหวัดแพร่ท าให้ผู้รับสารทราบข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีพ ความเชื่อและเหตุการณ์ โบราณสถานและสิ่งก่อสรา้ง             
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเด่นของประชากร ท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัดแพร่ 

6. จังหวัดล าปาง มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องป้ันลือนาม งามพระธาตุลือไกล 
ฝึกช้างใช้ลือโลก” สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

ค าสัมผัสใน คือ ค าสัมผัสอักษร ได้แก่ วรรคที่ 2 (ลือ-ลั่น) วรรคที่ 5  (ลือ-โลก) และค าสัมผัสสระ ไม่ปรากฏ 
ส่วนค าสัมผัสนอก คือ ค าสัมผัสสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1-2 (ชา-ม้า) วรรคที่ 2-3 (ลั่น-ปั้น) วรรคที่ 3-4 (นาม-
งาม) วรรคที่ 4-5 (ไกล-ให้) ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญประกอบด้วย 5 วรรคตอน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัด
ล าปางแสดงให้เห็นถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง สภาพภูมิศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

วรรคที่ 1 คือ “ถ่านหินฤๅชา” ได้แสดงให้เห็นถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในที่นี้หมายถึงแหล่งถ่านหินลิกไนต์ 
ที่อ าเภอแม่เมาะ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส าคัญส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัดล าปาง วรรคที่ 2 คือ “รถม้าลือลั่น”         
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ได้แสดงให้เห็นถึงอาชีพในที่นี้หมายถึงอาชีพบริการนั่งรถม้าชมเมืองซึ่งรถม้าเป็นพาหนะส าคัญของจังหวัดล าปางในอดีต
ปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง วรรคที่ 3 คือ “เครื่องปั้นลือนาม” ได้แสดงให้เห็นถึง
อาชีพในที่นี้ คือ การท าเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินขาวที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากที่บ้านปางค า อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง      
มีดินสีขาวจ านวนมากเหมาะแก่การท าเครื่องปั้นเซรามิก ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิกของจังหวัดล าปางมีลวดลายสวยงาม
และคงทน วรรคที่ 4 คือ “งามพระธาตุลือไกล” แสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในที่นี้หมายถึง วัดพระธาตุ
ล าปางหลวง ซึ่งเป็นวัดที่สร้างจากไม้ที่หาชมได้อยากโดยวัดพระธาตุล าปางหลวงถือเป็นวัดที่สร้างจากไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย วรรคที่ 5 คือ “ฝึกช้างให้ลือโลก” ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์และอาชีพในที่นี้หมายถึง 
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีนี่มีการฝึกช้างเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดล าปาง ท าให้ผู้ รับสารทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง สภาพภูมิศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัดล าปาง 

7.จังหวัดล าพูน มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ล าไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม  
จามเทวีศรีหริภุญชัย” สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ค าสัมผัสใน คือ ค าสัมผัสอักษร ไม่ปรากฏ และค าสัมผัสสระ ได้แก่ วรรคที่ 6 (วี -ศรี) ส่วนค าสัมผัสนอก คือ     
ค าสัมผัสสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1-2 (พระ-พระ) วรรคที่ 2-3 (ขลัง-ดัง) วรรคที่ 4-5 (ดี-ณี) ในส่วนของเนื้อหาค า
ขวัญประกอบด้วย 6 วรรคตอน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัดล าพูนแสดงให้เห็นถึง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ อาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

 วรรคที่ 1 คือ “พระธาตุเด่น” ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในที่น้ีได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดล าพูน มีต านานกล่าวว่ามีฤาษีสององค์คือวาสุเทพฤาษีและสุกันตฤาษีซึ่งเป็นเพื่อน
สนิทกันวันหนึ่งฤๅษีทั้งสององค์ได้เอาไม้เท้าขีดพื้นดินเป็นรูปหอยวงรีแล้วเนรมิตรให้เป็นเมืองขึ้นตั้งช่ือว่านครหริภุญชัย
หลังจากนั้นฤๅษีทั้งสองจึงได้ไปอัญเชิญพระนางจามเทวีธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้จากเมืองลพบุรีขึ้นมาครองเมืองล าพูน 
วรรคที่ 2 คือ “พระรอดขลัง” ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในที่น้ีหมายถึงพระเครื่องพระรอดวัดมหาวัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนถือเป็นของเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยพระนางจามเทวี โดย 1 ชุดประกอบด้วยพระจ านวน 5 องค์ 
วรรคที่ 3 คือ “ล าไยดัง” ได้แสดงให้เห็นถึงอาชีพเกษตรกรรมในที่นี้หมายถึงการปลูกล าไย ซึ่งผลผลิตล าไยจากจังหวัด
ล าพูนจะมีลักษณะพิเศษ คือ ลูกใหญ่ เนื้อหา เปลือกบาง หอม หวาน กรอบ รสชาติอร่อย วรรคที่ 4 คือ “กระเทียมดี” 
ได้แสดงให้เห็นถึงอาชีพเกษตรกรรมในที่นี้หมายถึงการปลูกกระเทียม เนื่องจากจังหวัดล าพูดมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ท าให้ปลูกกระเทียมได้ผลดี ซึ่งผลผลิตกระเทียมที่ปลูกที่จั งหวัดล าพูนจะมีเปลือกบางเนื้อแน่นและมีกลิ่นหอม             
เป็นเอกลักษณ์ วรรคที่ 5 คือ “ประเพณีงาม” ได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ในที่นี้หมายถึงประเพณีสลากภัต
หรือการจับสลากเพื่อถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์แบบสุ่ม ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัยและประเพณีปอยหลวง เป็น
ต้น วรรคที่ 6 คือ “เทวีศรีหริภุญชัย” ได้แสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในที่น้ีหมายถึงอนุสาวรีย์พระนางจาม
เทวี ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก จังหวัดล าพูน เป็นการระลึกถึงพระนางจามเทวีกษัตริย์พระองค์แรกแห่ง
อาณาจักรหริภุญชัย ปัจจุบันคือจังหวัดล าพูน ซึ่งพระนางจามเทวีเป็นวีรกษัตรีที่เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวจังหวัดล าพูน
อย่างยิ่ง ทั้งนี้การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหาค าขวัญประจ าจังหวัดล าพูน ท าให้ผู้รับสารทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาชีพ ที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัดล าปาง 

8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณี
งาม ลือนามถิ่นบัวตอง” สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

ค าสัมผัสใน คือ ค าสัมผัสอักษร ได้แก่ วรรคที่ 3 (เขียว-ขจี) และค าสัมผัสสระ ไม่ปรากฏ ส่วนค าสัมผัสนอก คือ 
ค าสัมผัสสระระหว่างวรรค ได้แก่ วรรคที่ 1-2 (ดู-มู) วรรคที่ 2-3 (ฟ้า-ป่า)  วรรคที่ 3-4 (จี-ดี) วรรคที่ 4-5 (ดี-ณี) วรรคที่ 
5-6 (งาม-นาม)ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญประกอบด้วย 6 วรรคตอน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าขวัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แสดงให้เห็นถึง สภาพภูมิอากาศ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเด่นของประชากร 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต รายละเอียดดังนี้ 

วรรคที่ 1 คือ “หมอกสามฤดู” ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิอากาศในที่นี้หมายถึง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะ
อากาศที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่มีหมอกปกคลุมทั้งสามฤดูตลอดปี วรรคที่ 2 “กองมูเสียดฟ้า” ได้แสดงให้เห็นถึง
โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างในท่ีนี้คือวัดพระธาตุกองมู ซึ่งการก่อสร้างมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ผสมผสานกับ
พม่าถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน วรรคที่ 3 “ป่าเขียวขจี” ได้แสดงให้เห็นถึงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึงป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 11,267.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 88.85 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน วรรคที่ 4 คือ “ผู้คนดี” ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของประชากร 
ในที่นี้หมายถึงชาวแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามลักษณะ
ของชาวเหนือ วรรคที่ 5 คือ “ประเพณีงาม” ได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในที่นี้หมายถึงประเพณีปอยสาง
หรือการบวชเณรประจ าปี โดยบรรพชาเด็กชายที่มีอายุ 10-14 ปี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคมและสืบสาน
พระพุทธศาสนาต่อไป วรรคที่ 6 คือ “ฤานามถิ่นบัวตอง” แสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ในที่นี้หมายถึงแหล่งดอกบัว
ตอง ณ ดอยแม่อูดอ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกดอกบัวตองและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
ธันวาคมดอกบัวตองจะบานสะพรั่งสวยงามสีเหลืองอร่ามตาทั่วทั้งดอย ทั้งนี้การใช้ค าคล้องจองในการประพันธ์เนื้อหาค า
ขวัญประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท าให้ผู้รับสารทราบข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพภูมิศาสตร์ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเด่นของประชากร วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ส าคัญประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

  สรุปผลการวิจัยการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการประพันธ์ค าขวัญตามขอบเขตการวิจัยที่ก าหนด คือ        
การวิเคราะห์การใช้ค าสัมผัสคล้องจองในการประพันธ์วรรณกรรมค าขวัญสามารถสรุปผลได้ว่า การใช้ค าสัมผัสคล้องจอง
มีการใช้ค าที่มีสัมผัสระหว่างวรรคมากที่สุด รองลงมาเป็นสัมผัสสระ พยัญชนะ และสัมผัสในวรรคตามล าดับ ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้ค าขวัญเกิดความไพเราะน่าฟังและจดจ าได้ง่าย  ทั้งนี้กลวิธีการใช้ภาษาด้านค าคล้องจองในการประพันธ์ค า
ขวัญสามารถสื่อสาระส าคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเนื้อหาค าขวัญได้
สอดแทรกความโดดเด่นและเอกลักษณ์ส าคัญของประจ าจังหวัดผ่านการใช้กลวิธีทางภาษาท่ีสั้น กระชับ และมีวรรณศิลป์ 
มีลักษณะเป็นวลีแบ่งเป็นวรรคตอนสั้นกระชับและได้ใจความ ท าให้ดึงดูดและจดจ าได้ง่าย ดังนั้นค าขวัญประจ าจังหวัด     
ในภาคเหนือตอนบนจึงแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและเอกลักษณ์ส าคัญประจ าจังหวัดได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมค าขวัญประจ าจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดังปรกกฎตาม
ตารางภาพ 1 ท าให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลต่างๆที่ปรากฏภายในจังหวัด เพราะเนื้อหาสาระของค าขวัญได้แสดงให้เห็นถึง 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาหารประจ าถิ่น ประชากร 
ความเช่ือ และอาชีพ ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในมิติของผู้รับสารเพราะ
สามารถเพิ่มพูนความรู้และประสบการณท์ี่ปรากฏอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ได้เพยีงจากการอ่านประโยคหรือวลีสั้นๆ เท่านั้นก็สามารถทราบและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้  ดัง บุญยงค์ เกศเทศ (2548: 190-
191) กล่าวว่า “มูลเหตุที่เกิดภาษาค าขวัญน่าจะเกิดจากแหล่งธรรมชาติ  พฤติกรรมของมนุษย์ ทรัพยากร เศรษฐกิจ 
ความขัดแย้ง การล้อเลียน เสียดสี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประเพณี การละเล่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสรณ์
สถาน ศิลปกรรม อาหารประจ าถิ่น คุณธรรม ความงามสตรี ลัทธิศาสนา และความเช่ือต่างๆ หรือเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เป็นต้น” เนื้อหาค าขวัญจึงประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งส าคัญของจังหวัดอย่างครอบคลุม
ครบถ้วน  
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ตารางภาพ 1 

 
 

จากตารางแปลความได้ว่าเนื้อหาค าขวัญในเขตพื้นที่มีความเอกลักษณ์และความโดดเด่นตามล าดับดังนี้      
แหล่งโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างร้อยละ 23.08 อาชีพ 17.95 วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 15.38 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
12.82 สภาพภูมิศาสตร์ 12.82 โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ 7.69 ลักษณะเด่นของประชากร 5.13 ความเช่ือและ
เหตุการณ์ 2.56 อาหารประจ าถิ่น 0.00 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปและการอภิปรายผลได้ว่า ค าขวัญมีหน้าที่ในการสื่อสาระส าคัญและความโดดเด่นที่ปรากฏในจังหวัด        
แก่ผู้รับสารซึ่งการประพันธ์ค าขวัญได้ใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อให้เกิดวรรณศิลป์และเน้นย้ าสาระส าคัญให้จดจ าได้ง่ายขึ้น     
ในส่วนของเนื้อหาค าขวัญเป็นการแสดงข้อมูลพื้นฐานที่มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นของจังหวัด ซึ่งสามารถจ าแนก
เนื้อหาวรรณกรรมค าขวัญประจ าจังหวัดภาคเหนือตอนบนท่ีสื่อถึงสิ่งต่างๆ 9 ประเภท ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต โบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง โบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ อาหารประจ าถิ่น อาชีพ ลักษณะเด่นของประชากร 
ความเชื่อและเหตุการณ์ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  

ซึ่งงานวิจัยนี้พบรูปแบบการใช้ภาษาด้านการใช้ค าคล้องจองมากที่สุดและพบเนื้อหาที่มาจากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ จงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง ที่ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ค าขวัญ
ประจ าต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ในประเด็นการกลวิธีการใช้ภาษาพบว่ามีการใช้ถ้อยค าที่เรียบง่ายตร งไปตรงมา             
ใช้ฉันทลักษณ์ในรูปแบบของกลอนชาวบ้านมากที่สุด ส่วนเนื้อหาค าขวัญจะกล่าวถึงแหล่งธรรมชาติมากที่สุด ล าดับ
รองลงมาเป็นเรื่องอาชีพและอาหารตามล าดับ ซึ่งค าขวัญประจ าต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ท าหน้าที่น าเสนอสิ่งต่างๆที่มี
เอกลักษณ์และโดดเด่นได้อย่างครบถ้วน  ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่าการประพันธ์ค าขวัญโดยใช้กลวิธีทางภาษาด้านค าคล้องจอง
เพื่อการน าเสนอข้อมูลพื้นฐานที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นของแต่ละจังหวัดนั้นเป็นไปเพื่อต้องการให้ผู้รับสารได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจ าถิ่น โบราณสถานลิสิ่งก่อสร้างและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ฯลฯ ได้อย่าง
กระชับ รวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้รับสารสามารถตัดสินใจเดินทางมาทัศนาจรได้ง่ายขึ้นตามจุดประสงค์หลัก
ของค าขวัญอันจะท าให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนและเติบโตตามมา  
 
 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

512 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยด้านกลวิธีการใช้ภาษาในการประพันธ์วรรณกรรมค าขวัญประจ าจังหวัดของ
ประเทศไทยและวิเคราะห์การใช้ภาษากับแหล่งท่ีมาของค าขวัญ รวมถึงกลวิธีในการประพันธ์ค าขวัญ 
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การใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสด 
Using of Khaohom Maepayatongdam Rice (Oryza sativa) Flour Substitute  

For Wheat Flour in Butter Cookie Production 
เดือนรุ่ง เบญจมาศ, สุพร สังข์สุวรรณ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าทดแทนแป้งสาลี ที่อัตราส่วนร้อยละ 0 10 20 30 

40 และ 50 ผลการทดลองพบว่าการพองตัวของคุกกี้เนยสดจะมีค่าสูงขึ้นตามอัตราส่วนการใช้แป้งข้าวหอมแม่พญา
ทองด าทดแทนแป้งสาลีสูงขึ้น และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณโปรตีนที่ใช้แป้งทดแทน
เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณแอนโทไซยานินที่ใช้แป้งทดแทน
สูงขึ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) การยอมรับทางประสาทสัมผัสพบว่าการ
ยอมรับด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ใช้แป้งทดแทนร้อยละ 0 มีคะแนนยอมรับสูงที่สุดที่คะแนน 7.77 7.42 7.43 
7.25 คะแนน ตามล าดับ แต่คะแนนการยอมรับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนความชอบโดยรวม 
การใช้แป้งทดแทนในสูตรร้อยละ 10 มีคะแนนสูงที่สุดที่ 7.39 คะแนน และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับสูตรที่ใช้
แป้งทดแทนร้อยละ 0 และร้อยละ 20 ภาพรวมความชอบของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการใช้แป้งทดแทนสูงขึ้น     
จึงสรุปได้ว่าการใช้แป้งข้าวหอม แม่พญาทองด าในการทดแทนแป้งสาลีในคุกกี้เนยสด มีความเป็นไปได้ที่สามารถทดแทน
ได้ร้อยละ 20 ของน้ าหนักแป้งทั้งหมด 
ค าส าคัญ: แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด า, คุกกี้เนยสด, คุกกี้จากแป้งข้าว, การชดเชยแป้งสาลีจากแป้งข้าว, การแปรรูป
แป้งข้าว 

 
Abstract 

Butter cookie product development by using Khaohom Maepayatongdam rice (Oryza sativa) 
flour substitute for wheat flour in 0 10 20 30 40 and 50%. The result of this research found that the 
expanding of cookies was more expander when using more levels of Maepayatongdam rice flour and 
were statistically different (P<0.05). The protein content was higher when using more percentage of 
replacement in the recipe and was not statistically different (P>0.05). The anthocyanin content was 
higher when using more percentage of rice flour (P<0.05). The most sensory acceptance score of the 
customer in color, smell, taste, and texture in which uses 0% replacement was 7.77, 7.42, 7.43, 7.25 
score and it was not statistically different (P>0.05). In overall preference, used 10% Mae Phayatongdam 
rice flour in the formula has the highest score at 7.39 points and was not statistically different (P> 0.05) 
with control and 20% Mae Phayatongdam rice flour. This research concludes that using Mae 
Phayatongdam rice flour as a substitute for wheat flour in butter cookies was 20% in the formula. 
Keywords: Khaohom Maepayatongdam rice flour, Butter cookie from rice flour, Replacement wheat 
flour 
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บทน า 
คุกกี ้(Cookies) เป็นขนมอบช้ินเล็กรูปร่างแบน นิยมรับประทานคู่กับชาหรือกาแฟ หรือรับประทานเป็นอาหาร

ว่าง หาซื้อง่ายในตลาดทั่วไป ส่วนผสมของคุกกี้ส่วนใหญ่ท าจากแป้งสาลี เนย และน้ าตาล จึงมีปริมาณแคลอรี่สูง        
หากบริโภคมากเกินไปอาจท าให้เกิดโรคอ้วนได้ และความอ้วนน าไปสู่ความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพ (Sheng-Dun Lin 
et al, 2008: 13) ในปัจจุบันลักษณะการด ารงชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งหันมา
นิยมบริโภคอาหารประเภทสะดวกซื้อหาได้ง่ายโดยไม่ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับ (นราธิป ปุณเกษม, 2559: 
37 และ Tanasombun et al, 2014: 105) คุกกี้เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีแนวโน้มการบรโิภคเพิ่มขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนดินี้
จัดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงในการสร้างปัญหาให้กับสุขภาพ แต่ก็ยังมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ใส่ใจสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนา    
เบเกอรี่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น (Chuamsomphong et al, 2014: 57) เช่น งานวิจัยของ Chauhan et al, 
(2016) ที่ใช้แป้งชนิดอื่นท่ีมีโปรตีนสูงมาทดแทนแป้งสาลี และงานวิจัยของ Zoulias et al (2000) ที่ใช้สารให้ความหวาน
ทดแทนน้ าตาล ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาท าให้ทราบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้มีความหลากหลายและมีความ
เป็นไปได้สูงที่ผู้บริโภคยังให้การยอมรับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับ
คุกกี้ โดยน าแป้งจากข้าวหอมแม่พญาทองด า ที่มีลักษณะคล้ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่มีสารสีม่วงเข้ม เป็นรงควัตถุหรือสารสีทีม่ี
สมบัติเป็นโภชนะเภสัช เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และเส้นเลือดอุดตันในสมอง มีดัชนีน้ าตาลปานกลาง (สุนัน ปานสาคร, 2560: 43) มาเป็นส่วนผสม เพื่อลดการใช้แป้ง
สาลีที่มีดัชนีน้ าตาลสูงถึง 75 (Fiona et al, 2008: 2282) เพื่อหวังเพิ่มจ านวนแอนโทไซยานิน และสมบัติทางโภชนะ
เภสัช จากแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าในผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนยสด ที่ผู้บริโภคยอมรับ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปริมาณแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด า ที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสด ต่อคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผู้บริโภค 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้ข้าวหอมแม่พญาทองด าจากต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มาบดละเอียดที่ขนาด 120 เมช 
ทดแทนแป้งสาลีในสูตรของคุกกี้ร้อยละ 0 10 20 30 40 และ 50 โดยส่วนผสมอื่น ๆ ได้แก่ น้ าตาล เนยเค็ม ไข่ไก่ ผงฟู 
และกลิ่นวานิลาคงที่เท่ากันทุกสูตร กระบวนการแปรรูปคุกกี้เดียวกัน วางแผนทดลองโดยวิธี Completely Random 
Design (CRD) จากนั้นน าคุกกี้ท้ัง 6 สูตร ไปวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัส ดังนี้ 
 1. วัดการพองตัวของคุกกี้ (spread ratio) โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนอบ ลบด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
หลังอบตามวิธีของ Zoulias, Piknis, and Oreopoulou, (2000): 2051 
 2. วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ด้วยวธิี (A.O.A.C., 2000)  
 3. วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานนิ ด้วยวิธี pH Differentiate 

4. ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบชิมจากผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 140 ราย โดยผู้
ทดสอบชิมท าการตอบแบบสอบถามและท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสลงในแบบสอบถามให้ตรงกับ
ความรู้สึกมากท่ีสุด ให้คะแนนเป็น hedonic scale ซึ่งความรู้สึกชอบมากที่สุด (like extremely) มีระดับคะแนนเท่ากับ 
9 คะแนน และความรู้สึกไม่ชอบมากที่สุด (dislike extremely) มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน โดยการวางแผนการ
ทดสอบชิมด้วยวิธี RCBD (Randomized Completely Block Design)  

 
ผลการวิจัย 
 ศึกษาคุณภาพของคุกกี้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ โดยท าการศึกษาการพองตัว ด้านเคมี ได้แก่ การศึกษา
ปริมาณโปรตีนทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานิน และศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัส ดังนี้ 
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 1. ผลการศึกษาการพองตัวของคุกกี ้
 จากการศึกษาการพองตัวของคุกกี้ทั้งหมด 6 สิ่งทดลอง พบว่า การทดแทนแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด า   
ที ่ ร้อยละ 50 มีค่าเฉลี่ยการพองตัวสูงสุดคือ 2.03 เซนติเมตร รองลงมาคือการทดแทนแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าที่รอ้ย
ละ 40 30 20 10 และ 0 โดยมีการพองตัวเท่ากับ 1.90 1.20 1.00 0.63  และ 0.57 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 1) และพบว่าปริมาณการพองตัวของคุกกี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
ทดแทนแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด ามากข้ึน  
 
ตารางที่ 1 ค่าการพองตัวของคุกกี้หลังอบ 

ปริมาณแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด า การพองตัวหลังอบ 
ร้อยละ (เซนติเมตร) 

0 0.57±0.21c 
10 0.63±0.15c 
20 1.00±0.20b 
30 1.20±0.10b 
40 1.90±0.15a 
50 2.03±0.10a 

หมายเหตุ : *ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)   
 
 2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของคุกกี้ 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑ์คุกกี้ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด า พบว่า
คุกกี้ที่ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 50 มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด ร้อยละ 10.45 รองลงมาคือคุกกี้
ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 40 30 20 10 และ 0 โดยมีปริมาณโปรตีนเท่ากับร้อยละ 10.09 10.03 
10.00 9.70  และ 9.28 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

 3. ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโทไซยานินของคุกกี้ 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโทไซยานินของคุกกี้พบว่า คุกกี้ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อย
ละ 50 มีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงสุด คือ 3.50 มิลลิกรัม/กรัม รองลงมาคือ คุกกี้ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญา
ทองด า    ร้อยละ 40 30 20 และ 10 มีค่าสารแอนโทยานิน เท่ากับ 3.39 2.62 1.61  และ 1.34 มิลลิกรัม/กรัม 
ตามล าดับ ส่วนคุกกี้ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 ตรวจไม่พบสารแอนโทไซยานิน ทั้ง 6 สิ่งทดลองมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงว่าแป้งสาลีไม่มีสารแอนโทไซยานินอยู่เลย เมื่อมีการเติมข้าว
หอมแม่พญาทองด าลงไปจึงพบสารแอนโทไซยานิน และพบปริมาณมากขึ้นเมื่อมีการเติมข้าวหอมแม่พญาทองด ามากข้ึน
ตามล าดับ (ตารางที่ 2)   
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คณุภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์คุกกี ้

สิ่งทดลอง ปริมาณโปรตีนns ปริมาณแอนโทไซยานิน 
อัตราทดแทน (ร้อยละ) มิลลิกรัม/กรัม* 

0 9.28±1.41 0.00±0.00d 

10 9.70±0.39 1.34±1.19c 

20 10.00±0.18 1.61±1.51c 

30 10.03±0.89 2.62±2.64b 

40 10.09±0.30 3.39±2.19a 

50 10.45±0.10 3.50±0.48a 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

516 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

หมายเหตุ : *ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)   
  
 4. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 จากการน าคุกกี้ทั้ง 6 สิ่งทดลอง มาทดสอบความชอบทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ได้
คะแนนประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคจ านวน 140 คน ได้ผลดังนี ้
 
ตารางที่ 3 ผลคะแนนโดยเฉลี่ยด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้ 

สิ่งทดลอง   คะแนน   
อัตราทดแทน ส ี กลิ่น รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 

0 7.77±1.202a  7.42±1.671a 7.43±1.489a 7.25±1.555a 7.35±1.564a 

10   7.24±1.597ab 7.21±1.628a 7.34±1.502a 7.21±1.722a 7.39±1.439a 

20 7.00±1.684b 7.02±1.442a 7.11±1.510a  6.96±1.696ab 7.11±1.462a 

30 6.38±1.709c 6.49±1.773b 6.53±1.620b 6.12±1.777b 6.11±1.699b 

40 6.29±1.952c 6.20±1.882b  6.21±1.758bc  6.01±1.921bc 6.08±1.697b 

50 6.27±2.134c 6.19±1.838b    6.11±1.937c 5.97±2.131c 6.04±2.069b 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่ า งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 4.1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อค่าสีของคุกกี้  พบว่าค่าสีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดที่การใช้
แป้งทดแทนร้อยละ 0 เท่ากับ 7.77 คะแนน รองลงมา เท่ากับ 7.24 7.00 6.38 6.29 และ 6.27 คะแนน ที่ทดแทนแป้ง
สาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ตามล าดับ เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับสีของสูตรที่ไม่มกีารผสมแป้งข้าวแม่พญาทองด า โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.77 คะแนน (ชอบ
ปานกลาง) และผู้บริโภคให้การยอมรับสีในสูตรที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยล 50 น้อยที่สุด มี
คะแนนเท่ากับ 6.27 คะแนน (ชอบเล็กน้อย) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P<0.05) (ตารางที ่3) การ
ยอมรับทางด้านสีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อปริมาณแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าเพิ่มขึ้นคะแนนการยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสีมีแนวโน้มลดลง แสดงว่าผู้บริโภคยังติดความเป็นสีเหลืองธรรมชาติของแป้งสาลีอยู่ เพราะถ้าใส่แป้งข้าว
หอมแม่พญาทองด าลงไปสีจะเข้มเหมือนสีช็อกโกแลต และเข้มขึ้นตามปริมาณแป้งที่เติม 
 4.2 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่น 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อกลิ่นของคุกกี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.42 7.21 7.03 
6.49 6.20 และ 6.19 คะแนน ของสิ่งทดลองที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 10 20 30 40 
และ 50 ตามล าดับ เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับกลิน่ของคุกกี้ทีท่ดแทนดว้ย
ข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.42 คะแนน (ชอบปานกลาง) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) และผู้บริโภคให้การยอมรับกลิ่นของคุกกี้ทดแทนด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด า
ร้อยละ 50 น้อยท่ีสุดมีคะแนนเท่ากับ 6.19 คะแนน (ชอบเล็กน้อย) การยอมรับทางด้านกลิ่นของผลิตคุกกี้มีแนวโน้มลดลง
เมื่อเพิ่มปริมาณข้าวหอมแม่พญาทองด า แสดงให้เห็นว่าการใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด ามีผลต่อความชอบด้านกลิ่น
ของผลิตภัณฑ์คุกกี้ อาจเป็นเพราะความหอมของแป้งสาลีเมื่อผ่านการอบแล้วจะหอมมากขึ้น ในขณะที่แป้งข้าวหอมแม่
พญาทองด าไม่มีความหอมเลย หรือหอมน้อยมากเมื่อผ่านการอบ  
 4.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติ 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อรสชาติของคุกกี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.43 7.34 7.11 
6.53 6.21 และ 6.11 คะแนน ที่สิ่งทดลองที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 10 20 30 40 
และ 50 ตามล าดับ เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับรสชาติของคุกกี้ ในสูตรที่
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เติมแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.43 คะแนน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) และผู้บริโภคให้การยอมรับรสชาติของคุกกี้ทดแทนด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 50 
น้อยที่สุดมีคะแนนเท่ากับ 6.11 คะแนน การยอมรับทางด้านรสชาติต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้มีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ
แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าเพิ่มขึ้น  
 4.4 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อสัมผัสของคุกกี้ มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.25 7.21 
6.96 6.12 6.01 และ 5.97 คะแนน ในสิ่งทดลองที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 10 20 30 
40 และ 50 ตามล าดับ เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับเนื้อสัมผัสของคุกกี้
ทดแทนด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.25 คะแนน และยอมรับเนื้อสัมผัสของคุกกี้ทดแทน
ด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 50 น้อยที่สุดมีคะแนนเท่ากับ 5.97 คะแนน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) การยอมรับทางด้านเนื้อสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้ทดแทนด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด ามี
แนวโน้มลดลงเหมือนความชอบทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ เมื่อเพิ่มปริมาณแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด า  
 4.5 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม  

 ผลการวิเคราะห์คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อความชอบโดยรวมของคุกกี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.35 
7.39 7.11 6.11 6.08 และ 6.04 คะแนน ของสิ่งทดลองที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 0 10 
20 30 40 และ 50 ตามล าดับ เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับความชอบ
โดยรวมของคุกกี้ทดแทนด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด าสูงสุดที่ร้อยละ 10 โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.39 คะแนน และผู้บริโภค
ให้การยอมรับความชอบโดยรวมของคุกกี้ทดแทนด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 50 น้อยที่สุดมีคะแนนเท่ากับ 6.04 
คะแนน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) การยอมรับทางด้านความชอบโดยรวม   
ต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้ทดแทนด้วยข้าวหอมแม่พญาทองด ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด ามาก
ขึ้น แต่การทดแทนข้าวหอมแม่พญาทองด าที่ร้อยละ 10 และ 20 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับร้อยละ 0 แสดง
ว่าในภาพรวมผู้บริโภคสามารถรับการทดแทนแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าได้ที่อัตราส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 20 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการทดแทนปริมาณแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสด ในทั้งหมด 6    
สิ่งทดลอง ที่มีปริมาณการทดแทนแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 0 10 20 30 40 และ 50 แล้วน ามาวิเคราะห์คุณภาพทางด้าน
กายภาพ ด้านเคมี และด้านประสาทสัมผัส สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1. สรุปผลการศึกษาด้านสมบัติทางกายภาพของคุกกี้หลังอบ  
 จากผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ ด้านการพองตัวของคุกกี้ผสมข้าวหอมแม่พญาทองด า พบว่าคุกกี้มีการพอง
ตัวสูงขึ้นเมื่อมีปริมาณข้าวหอมแม่พญาทองด ามากขึ้น ซึ่งผลที่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) จาก
ตารางที ่1 มีข้อสังเกตว่าการพองตัวหรือการขยายตัวของคุกกี้ที่มากเกินไปท าให้คุกกี้ร่วนซุยเกาะกันหลวม ๆ แตกหักง่าย 
สาเหตุทีพ่องตัวสูงเนื่องจากแป้งข้าวเจ้ามีโปรตีนประเภทกลูเตนินน้อยกว่าแป้งสาลีท าให้ไม่เกิดการเกาะกันเมื่อโดนความ
ร้อน ส่วนแป้งสาลีมีโปรตีนกลูเตนิน (glutanin) และไกลอะดิน (glyadin) สูงกว่าจึงมีการเกาะยึดกันมากกว่า เมื่อผ่าน
ความร้อนจึงท าให้เกิดการพองตัวน้อยกว่า (สุนัดดา โยมญาติ, 2560) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chauhan, Saxena 
and Sukhcharn (2016) ที่พบว่าค่า Spread ratio จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้แป้งอื่นทดแทนแป้งสาลีมากขึ้น 
 2. ผลการศึกษาโปรตีนของคุกกี ้
 ปริมาณโปรตีนทั้งหมดในคุกกี้ที่ท าการทดลองพบว่าเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมข้าวหอมแม่พญาทองด ามากขึ้น ผลที่ได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P<0.05) แสดงว่าแป้งสาลีมีปริมาณโปรตีนรวมน้อยกว่าแป้งข้าวหอมแม่พญา
ทองด า เพราะยิ่งเพิ่มปริมาณแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าให้สูงขึ้นในสูตร พบว่าปริมาณโปรตีนยิ่งเพิ่มขึ้นตามล าดับ        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอริสรา รอดมุ้ย และ อรอุมา จิตรวโรภาส (2550) ที่พบว่าเมื่อทดแทนข้าวหอมนิลในคุกกี้
เพิ่มขึ้น ปริมาณโปรตีนในคุกกี้จะเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
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 3. ผลการศึกษาปริมาณสารแอนโทไซยานินของคุกกี้ 
 ปริมาณสารแอนโทไซยานินของคุกกี้ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 50 มีปริมาณสารแอนโทไซ
ยานินสูงสุด 3.50 มิลลิกรัม/กรัม รองลงมาคือ คุกกี้ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด า ร้อยละ 40 30 20 และ 10 
มีค่าสารแอนโทยานิน เท่ากับ 3.39 2.62 1.61  และ 1.34 มิลลิกรัม/กรัม ตามล าดับ ส่วนคุกกี้ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอม
แม่พญาทองด าร้อยละ 0 ตรวจไม่พบสารแอนโทไซยานิน แสดงว่าแป้งสาลีไม่มีสารแอนโทไซยานินอยู่เลย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนัน ปานสาคร และคณะ (2017) ท่ีพบสารแอนโทไซยานินในข้าวสีม่วงไรซ์เบอรี่ เมื่อน ามาท ามอลต์ชง
ดื่ม และงานวิจัยของ อริสรา รอดมุ้ย (2009) ที่พบปริมาณแอนโทไซยานิน เมื่อน าข้าวหอมนิลสีม่วงมาท าเส้นก๋วยเตี๋ยว 
และงานวิจัยของ อริสรา รอดมุ้ย และ อรอุมา จิตรวโรภาส (2006) ที่พบแอนโทไซยานินในคุกกี้ที่ใช้แป้งหอมนิลทดแทน
แป้งสาลี และสามารถทดแทนได้สูงถึงร้อยละ 50 
 4. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้ด้านสี กลิ่น รสชาติ      
และเนื้อสัมผัส พบว่าภาพรวมความชอบทุกด้านลดลงเมื่อมีการเติมแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด ามากขึ้น แต่ในด้าน
ความชอบโดยรวมพบว่าการเติมแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าร้อยละ 10 และ 20 ในสูตร มีคะแนนน้อยกว่าสูตรควบคุม
เพียงเล็กน้อย และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chauhan, Saxena 
and Sukhcharn (2016) ที่พบว่าค่าการยอมรับของผู้บริโภคสามารถยอมรับแป้งชนิดอื่นทดแทนแป้งสาลีในการท าคุกกี้
ได้ โดยงานวิจัยนี้ใช้แป้งอมาแลนต์ (amaranth flour) ทดแทนแป้งสาลีได้ร้อยละ 60 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าทดแทนแป้ง
สาลีโดยใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าในการท าคุกกีเ้นยสด สามารถทดแทนในสูตรได้ร้อยละ 20 
 5. ต้นทุนคุกกี้เมื่อใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าทดแทนแป้งสาลี 
 เมื่อน าราคาวัตถุดิบมาเปรียบเทียบกันระหว่างแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด ากับแป้งข้าวสาลีพบว่า แป้งสาลีที่ใช้
ท าคุกกี้กิโลกรัมละ 40 บาท ส่วนแป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าได้จากข้าวหักที่คัดเลือกออกจากข้าวเมล็ดก่อนการน าไป
บรรจุถุงจ าหน่าย ในท้องตลาดจ าหน่ายกิโลกรัมละ 15 บาท สามารถท าไปเป็นแป้งได้ร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก ท าให้แป้ง
ข้าวหอมแม่พญาทองด าต้นทุนกิโลกรัมละ 18-20 บาท ดังนั้นต้นทุนในการใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองด าเป็นส่วนผสมจึง
ถูกกว่าการใช้แป้งสาลีเพียงอย่างเดียว 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1. การทดลองครั้งนี้เลือกระดับข้าวหอมแม่พญาทองด าในการทดลองอยู่ในระดับท่ีกว้างเกินไป ส่งผลต่อคะแนน
ความชอบของผลิตภัณฑ์ ควรศึกษาในระดับที่แคบลง และเพิ่มการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีให้มากข้ึนในโอกาสถัดไป  
 2. การทดสอบชิมควรให้ข้อมูลด้านสรรพคุณให้กับผู้บริโภคด้วย เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของแอนโทไซยานิน ในขั้นตอน
การทดสอบชิมเพื่อท าการตลาด 
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การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมทานอลจากใบแก่นตะวันต่อการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร 

Antibacterial activities on food-borne pathogens of Jerusalem artichoke 
leaf extracts 

ธัญญรัตน์ ธนิกกลุ, รวิสรา รื่นไวย์ 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัพะเยา 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคระบบทางเดินอาหารบางชนิดของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน โดยการน าใบมาสกัดด้วยเมทานอล 60%                    
เมื่อน ามาวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่าสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และ            
ฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 25.69±0.94 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ าหนักแห้ง และ 30.37±0.28 มิลลิกรัม     
สมมูลของคาเทชินต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัด
หยาบจากใบแก่นตะวันมีความสามารถในการต้านอนุมูล DPPH โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 512.37±5.61 มิลลิกรัมต่อลิตร                
เมื่อเปรียบเทียบกับ สารมาตรฐาน BHT (Butylated hydroxytoluene) และวิตามินซี มีค่า IC50 เท่ากับ 77.09±3.31 
และ 8.62±0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ สารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอน โดยมี
ค่าเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสาร เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc 
diffusion method พบว่าสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร 3 ชนิด คือ Escherichia coli DMST 4212 มีบริเวณการยับยั้งสูงที่สุด เท่ากับ 9.60±0.36 
มิลลิเมตร รองลงมาคือ Salmonella Typhi DMST 22842 และ Shigella flexneri DMST 4423 โดยมีบริเวณการ
ยับยั้ง เท่ากับ 8.83±0.29 และ 7.00±0.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ เมื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบแก่น
ตะวันในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบด้วยวิธี Broth microdilution พบว่า สารสกัดแสดงค่า Minimal Inhibitory 
Concentration (MIC) ต่อเช้ือ E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri DMST 4423 เท่ากับ 
125, 250 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และแสดงค่า Minimal Bactericidal Concentration (MBC) ต่อเชื้อ E. coli 
DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 และ  S. flexneri DMST 4423 เท่ากับ 250, 500 และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลลิติร 
ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ใบแก่นตะวัน, ฤทธิ์ทางชีวภาพ, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 

  
Abstract 

 This research aimed to study the biological activity and antibacterial activity of crude extract 
from Jerusalem artichoke leaf against some food-borne pathogens. The leaves were extracted using 
60% methanol. The biological activity test showed 25.69±0.94 mg CTE/g DW of phenolic content and 
30.37±0.28 mg CTE/g DW of flavonoid content. The scavenging activity against DPPH of the crude extract                      
(IC50 512.37±5.61 mg/L), where lC50 values of the standard substances, butylated hydroxytoluene (BHT) 
and vitamin C, are 77.09±3.31 and 8.62±0.09 mg/L, respectively. The ability of the crude extract in 
giving electrons varied with the concentration. Agar disc diffusion method was used to test antibacterial 
activity. It was found that the crude extract was effective in inhibiting the growth of food-borne 
pathogens namely Escherichia coli DMST 4212 with the highest inhibition zone of 9.60±0.36 mm, 
Salmonella Typhi DMST 22842 with inhibition zone of 8.83±0.29 mm and Shigella flexneri DMST 4423 
with the lowest inhibition zone of 7.00±0.00 mm. The minimal inhibitory concentration (MIC) values for 
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E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 and S. ftexneri DMST 4423 were 125, 250, 250 mg/ml, 
respectively, and the minimal bactericidal concentration (MBC) values for E. coli DMST 4212, S. Typhi 
DMST 22842 and S. flexneri DMST 4423 were 125, 250, 250 mg/ml and 250, 500, 500 mg/ml., 
respectively. 
Keywords: Jerusalem artichoke leaves, Biological activity, Scavenging activity, Antibacterial activity 
  
บทน า 

 โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่เกิดจากการรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มกีารปนเปือ้นของเชื้อก่อโรคหรือสารพษิ
ที่เช้ือโรคสร้างขึ้น เมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ (อุดม คชินทร, 2556) จุลินทรีย์ก่อโรค
ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร ที่ พ บ แ พ ร่ ร ะ บ า ด บ่ อ ย ค รั้ ง  ไ ด้ แ ก่  Escherichia coli, Clostridium 
perfringens, Salmonella Typhi, Shigella spp., Clostridium botulinum, S. typhimurium, Listeria 
monocytogenes, Campylobacter jejuni,  C. coli และ Staphylococcus aureus เป็นต้น และมักมีคุณสมบัติการ
ดื้อยาปฏิชีวนะได้หลายชนิด (ภานุมาศ และคณะ, 2555; อรุณ และคณะ, 2563; กชนิภา และคณะ, 2563)  ในปัจจุบัน
จึงมีการน าสารสกัดจากพืชและสมุนไพรมาท าการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยลดการดื้อยา ช่วยรักษาโรคอาหารเป็นพิษที่
ปลอดภัย และยังช่วยลดการน าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศอีกด้วย  

แก่นตะวัน (Helianthus tuberous) เป็นพืชล้มลุก อยู่ในตระกูลเดียวกับทานตะวัน มีถิ่นก าเนิดอยู่ ใน              
ทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อเจริญเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 1.5-2 เมตร สามารถปลูกและปรับตัวได้ดีในสภาพการเพาะปลกู
ของประเทศไทย (สนั่น และคณะ, 2549) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ และแบคทีเรียก่อโรค 
เนื่องจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ส่วนใบของแก่นตะวันมีสารประกอบฟีนอลิก 6 ชนิด ที่อยู่ในกลุ่มของกรดฟีนอลิก 
ได้แก่ 3-CQA, Caffeic acid, 3,5-DiCQA, 1,5-DiCQA, 4,5-DiCQA และ 3,5-DiCQA ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญของเช้ือราที่ก่อโรคพืช และฤทธิ์ต้านจุลชีพ เช่น S. aureus, Corynebacterium 
diphtheriae, Proteus vulgaris, Mycobacterium tuberculosis, Helminthosporum carbonum แ ล ะ 
Streptomyces scabies ( Stange et al., 2 0 01; Pan et al., 2009; Sung and Lee., 2 0 1 0 ; Yuan et al., 2012; 
Chen et al., 2013) นอกจากน้ียังพบว่า สารสกัดเมทานอลจากใบแก่นตะวันมีปริมาณสาร 3-CQA มากกว่าสารชนิดอื่น 
ซึ่งสาร 3-CQA เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น ช่วยยับยั้งความเสียหายของ ดีเอ็นเอจากโมโนคลอรามีนในเยื่อบุ
กระเพาะอาหาร และควบคุมน้ าตาลในเลือด (Shibata et al., 1999; Yuan et al., 2008; Tian et al., 2016) จึงได้รับ
ความนิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยสาร 3-CQA ที่ถูกน ามาใช้จะมีความบริสุทธ์ิตั้งแต่ 20% - 98% ในอุตสาหกรรม
เพื่อสุขภาพ เครื่องส าอาง และอาหาร  (Zhang et al., 2008; Stanojevic´ et al., 2009) จากคุณสมบัติที่กล่าวมา
ข้างต้น งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะน าสารสกัดจากใบแก่นตะวันที่สกัดด้วยเมทานอลมาท าการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน และประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อเป็นข้อมลู
เบื้องต้นในการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีก่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเตรียมสารสกัดจากใบแก่นตะวัน (ดัดแปลงจาก Sun et al., 2015)   

น าใบแก่นตะวันมาล้างและผึ่งให้แห้ง อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง จากนั้นปั่นตัวอย่าง
พืชเป็นผง ใช้ตะแกรงกรองอนุภาคขนาด 1.5 มิลลิเมตร เพื่อกรองให้ผงตัวอย่างมีขนาดเท่ากัน ช่ังผงตัวอย่าง 20 กรัม ใส่
ลงในขวดโหล เติมเมทานอลความเข้มข้น 60% ปริมาตร 200 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปแช่ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ                     
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที (ท า 3 ซ้ า) น าสารสกัดที่ได้มาท าการระเหยแห้งด้วยเครื่อง ระเหยแห้งแบบ
สุญญากาศ และน าสารสกัดที่ผ่านการแช่แข็งมาท าการระเหิดด้วยเครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ช่ังน้ าหนักตัวอย่างสาร
สกัดที่ได้ และ  น าค่าท่ีได้มาค านวณหาร้อยละผลผลิตของสารสกัด (Percentage yield) โดยใช้สมการดังนี้   

% yield = (น้ าหนักตัวอย่างพืชหลังการสกดั / น้ าหนักตัวอยา่งพืชก่อนการสกัด) x 100 
 
การวิเคราะห์ฤทธิท์างชีวภาพของสารสกัดจากใบแก่นตะวัน (ดัดแปลงจาก รวิสรา รื่นไวย์, 2563) 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ด้วยวิธี Folin Ciocateu น าสารสกัดหยาบที่สกัดได้จาก
ใบแก่นตะวัน ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย 10% Folin Ciocateu Reagent ปริมาตร 
1.5 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว้ 5 นาที และเติม 6% Sodium carbonate 1.5 มิลลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 
90 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร (ท า 3 ซ้ า) ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ได้แสดงเป็นค่าสารประกอบฟีนอลิกรวมเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก หน่วยเป็น มิลลิกรัม
สมมูลกรดแกลลิกต่อ กรัมน้ าหนักแห้ง โดยค านวณจาก Calibration curve 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม ด้วยวิธี Aluminum chloride น าสารสกัดหยาบจาก              
ใบแก่นตะวันปริมาตร 500 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 5% NaNO3 ปริมาตร 150 ไมโครลิตร บ่มที่
อุณหภูมิห้อง   เป็นเวลา 6 นาที เติม 10% Aluminum chloride ปริมาตร 300 ไมโครลิตร จากนั้นน าไปบ่มที่
อุณหภูมิห้อง นาน 6 นาที  เติม 1N NaOH ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และน้ ากลั่น 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าไปวัดค่า
ดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร (ท า 3 ซ้ า) ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงเป็นค่าสารฟลาโวนอยด์รวม
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคาเทชิน หน่วยเป็น มิลลิกรัมสมมูลคาเทชินต่อกรัมน้ าหนักแห้ง โดยค านวณจาก 
Calibration curve 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH assay ปิเปตสารละลาย DPPH ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโม
ลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง เติมสารสกัดหยาบที่ได้จากใบแก่นตะวันปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้
ในที่มืด 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร (ท า 3 ซ้ า) โดยใช้สารต้านอนุมูลอิสระ BHT 
(Butylated hydroxytoluene) และวิตามินซี เป็นตัวควบคุมที่ให้ผลเชิงบวก น าค่าที่ได้ไปค านวณตามสูตรดังต่อไปนี้  

Scavenging ability (%) = [(Ao-As) / Ao] × 100 
โดยที่ Ao คือ ค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของอนุมูล DPPH และ As คือ ค่าการดดูกลืนคลื่นแสงของอนุมูล DPPH + สารสกัด 

 การวิเคราะห์ความสามารถรับอิเล็กตรอนธาตุเหล็ก ด้วยวิธี Reducing power ใช้สารสกัด 1 มิลลิลิตร ผสม
กับ 0.2 M phosphate buffer, pH 6.6 จ านวน 2.5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 1% potassium ferricyanide ปริมาตร 
2.5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที เติมสารละลาย 10% trichloroacetic acid ปริมาตร 2.5 
มิลลิลิตร จากนั้นน าไปหมุนเหวี่ยง 3000 รอบ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที น าส่วนใสปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมน้ า
กลั่น ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร และ  1% ferric chloride ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 700 นาโน
เมตร (ท า 3 ซ้ า) เทียบกับกราฟมาตรฐาน BHT (Butylated hydroxytoluene) และวิตามินซี หน่วยเป็น มิลลิกรัมสมมลู
ของสารมาตรฐานต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 
 
การศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารบางชนิด (ดัดแปลงจาก ธารินทร์, 2562) 

การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเบื้องต้น ด้วยวิธี Agar disc diffusion method โดย
เพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 4 สายพันธุ์ ได้แก่  E. coli DMST 4212, S. 
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Typhi DMST 22842, S. flexneri DMST 4423 และ L. monocytogenes DMST 17303 ในอาหารเหลว Tryptic Soy 
Broth (TSB) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ช่ัวโมง ปรับความขุ่นของเช้ือแบคทีเรียทดสอบให้มีปริมาณ
เชื้อเริ่มต้นเท่ากัน โดยการเจือจางให้ได้ความขุ่นเท่ากับสารละลาย McFarland standard เบอร์ 0.5 (1.5×108 CFU/ml) 
น าไม้พันส าลีที่ปราศจากเช้ือจุ่มเช้ือแบคทีเรียที่ผ่านการปรับความขุ่น เกลี่ยเช้ือลงบนผิวหน้าอาหารTryptic Soy Agar 
(TSA) ละลายสารสกัดหยาบด้วย Dimethylsulfoxide (DMSO) ให้มีความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หยดสาร
สกัดลงบนแผ่น paper disc (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร) ปริมาตร 20 ไมโครลิตรต่อดิสก์ และน าแผ่น paper 
disc วางบนหน้าอาหาร TSA บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง (ท า 3 ซ้ า) โดยใช้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 
10 ไมโครกรัมต่อดิสก์ ส าหรับเช้ือ  E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 และ L. monocytogenes DMST 
17303 และยาปฏิชีวนะ ceftriaxone 30 ไมโครกรัมต่อดิสก์ ส าหรับเช้ือ S. flexneri DMST 4423 เป็นตัวควบคุมเชิง                  
(positive control) และ  DMSO เป็นตัวควบคุมเชิงลบ (negative control) บันทึกบริ เวณการยับยั้งที่ เกิดรอบ                
แผ่น paper disc และน าค่าการยับยั้งท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Minimum inhibitory 
concentration, MIC) ด้วยวิธี Broth microdilution method และการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชือ้
แบคทีเรียได้ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) เตรียมเช้ือแบคทีเรียทดสอบที่ให้ผลเป็นบวกในการ
ทดลอง Agar disc diffusion method มาหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งแบคทีเรีย ได้แก่ E. coli DMST 4212, 
S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri DMST 4423 ในอาหาร TSB บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส         นาน 
18-24 ช่ัวโมง แล้วปรับความขุ่นของเช้ือแบคทีเรียทดสอบให้มีปริมาณเช้ือเริ่มต้นเท่ากัน โดยการเจือจางให้ได้ความขุ่น
เท่ากับสารละลาย McFarland standard เบอร์ 0.5 (1.5×108 CFU/ml)  
 เตรียมสารสกัดจากใบแก่นตะวันละลายใน DMSO ให้มีความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เริ่มทดสอบ    
โดยวาง 96-well plate ตามแนวยาวใส่อาหารเหลว TSB หลุมที่ 1-11 หลุมละ 100 ไมโครลิตร ดูดสารสกัดจากใบแก่น
ตะวันที่เตรียมไว้ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส่หลุมที่ 12 และ 1 แล้วเจือจางแบบสองเท่า ( two-fold dilution)          
จากหลุมที่ 1 ไปจนถึงหลุมที่ 9 เมื่อสารละลายเข้ากันดีแลว้ให้ดูดหลมุที่ 9 ทิ้งไป 100 ไมโครลิตร ส าหรับหลอดที่ 10 และ 
11 จะไม่มีการใส่สารสกัดเพื่อใช้เป็นชุดควบคุม จากนั้นใส่เช้ือลงไปในหลุมที่  1-10 และหลุมที่ 12 หลุมละ 100 
ไมโครลิตร ท าจนครบ 3 ซ้ า แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง อ่านค่า MIC โดยสังเกต
หลุมที่ไม่มีการเจริญของเช้ือแล้วท าการบันทึกเป็นค่าระดับความเข้มข้นที่สารสกัดจากใบแก่นตะวันสามารถยับยั้งเชื้อได้ 
และทดสอบหาค่า MBC โดยการน าห่วงถ่ายเชื้อจุ่มลงในหลุมที่ไม่มีการเจริญของเช้ือที่มองเห็นได้ streak ลงจานอาหาร
เลี้ยงเช้ือ TSA น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ช่ัวโมง (ท า 3 ซ้ า) บันทึกค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสาร
สกัดจากใบแก่นตะวันที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ โดยสังเกตจากบนหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือไม่มีการเจริญของเชื้อ 

 
ผลการวิจัย 
ผลการค านวณร้อยละผลผลิตของสารสกัด (percentage yield) 
 ผลการสกัดสารจากใบแก่นตะวันด้วยตัวท าละลายเมทานอลที่ความเข้มข้น 60% พบว่า สารสกัดหยาบ                
ที่ได้จากใบแก่นตะวันแสดงค่า percentage yield เท่ากับ 27.17±0.31 w/w ของน้ าหนักแห้ง 
 
ผลการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดหยาบจากใบแกน่ตะวัน 

ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากใบแก่นตะวัน ค านวณได้จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก ตามสมการ             
Y = 0.0077X-0.0006, R2 = 0.9985 พบว่า สารสกัดจากใบแก่นตะวันที่สกัดด้วยเมทานอล  60% อยู่ที่ 25.69±0.94 
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ าหนักแห้ง (ตารางที่ 1) 

ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดจากใบแก่นตะวัน ค านวณได้จากกราฟมาตรฐานคาเทชิน ตามสมการ           
Y = 0.0044X-0.0032, R2 = 0.9978 พบว่า สารสกัดจากใบแก่นตะวันที่สกัดด้วยเมทานอล  60% อยู่ที่ 30.37±0.28 
มิลลิกรัมสมมูลของคาเทชินต่อกรัมน้ าหนักแห้ง (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน 
 

ปริมาณ สารสกัดใบแก่นตะวัน 
สารประกอบฟีนอลิกรวม 

(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ าหนักแห้ง) 
25.69±0.94 

สารประกอบฟลาโวนอยด์รวม 
(มิลลิกรัมสมมูลของคาเทชินต่อกรัมน้ าหนักแห้ง) 30.37±0.28 

  
หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Average±S.D.) 
 
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน ด้วยวิธี DPPH assay 

DPPH assay เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมน ามาทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลของสารต้านออกซิเดชัน
จากธรรมชาติ โดยวัดค่าการยับยั้งอนุมูล DPPH ที่เกิดขึ้น โดยมีหลักการวิเคราะห์ดังนี้ สารละลาย DPPH สีม่วงเข้ม                
เป็นอนุมูลอิสระที่มีความเสถียร เมื่อถูกรีดิวซ์ด้วยโปรตอนของสารสกัดที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH       
จะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีจากสีม่วงไปเป็นสีเหลือง ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ 
โดยใช้ BHT และวิตามินซี เป็นสารมาตรฐาน น าค่าดูดกลืนคลื่นแสงที่วัดได้มาหา  %Inhibition และน าค่าที่ได้ไป
ค านวณหาค่า IC50 ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบแก่นตะวันมีค่า IC50 เท่ากับ 512.37±5.61 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในขณะที่สารมาตรฐาน BHT และวิตามินซี มีค่า IC50 เท่ากับ 77.09±3.31 และ 8.62±0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบแก่นตะวันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ แสดงดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน 
 

ตัวอย่าง DPPH assay IC50 (mg/L) 
สารสกัดจากใบแก่นตะวัน 512.37±5.61 

BHT 77.09±3.31 
Vitamin - C 8.62±0.09 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Average±S.D.) 
 
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนธาตุเหล็กของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวนั ด้วยวิธี Reducing 
power assay 

Reducing power assay เป็นวิธีที่มีหลักการเหมือนกับวิธี FRAP (Ferric reducing antioxidant power) คือ  
การวัดความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุเหล็ก แต่วิธีนี้จะใช้ potassium ferrocyanide (Fe3+) เป็นตัวรับ
อิเล็กตรอน เมื่อสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากธรรมชาติที่ต้องการทดสอบหรือสารมาตรฐานท าปฏิกิริยากับ 
potassium ferrocyanide (Fe3+) จะท าให้เลขออกซิเดชันลดลงได้เป็นผลิตภัณฑ์ potassium ferrocyanide (Fe2+) 
จากนั้นน าไปท าปฏิกิริยาต่อกับ ferric trichloride (FeCl3) จะได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ าเงิน จากผลการทดสอบ
ความสามารถในการรีดิวซ์หรือความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบแก่นตะวัน แสดงให้
เห็นว่า สารสกัดหยาบ   เมทานอลจากใบแก่นตะวันมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนมีค่าระหว่าง 250 - 4000 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันท่ีเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1 การรีดิวซ์อิเล็กตรอนของสารสกดัหยาบจากใบแก่นตะวัน สารมาตรฐาน BHT และวติามินซี โดยให้แกน Y ด้าน 
ขวามือ เป็นค่า OD ของสารมาตรฐาน BHT และแกน Y ด้านซา้ยมอื เป็นค่า OD ของสารมาตรฐานวติามินซ ี
 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารของสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบ
แก่นตะวัน โดยวิธี Agar disc diffusion method 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบแก่นตะวันที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครกรัม ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารจ านวน 4 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่   E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842, S. flexneri DMST 4423 แ ล ะ  L. monocytogenes DMST 
17303  ด้วยวิธี Agar disc diffusion method โดยใช้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 10 ไมโครกรัม และ ceftriaxone 30 
ไมโครกรัม เป็นตัวควบคุมเชิงบวก และ DMSO เป็นตัวควบคุมเชิงลบ พบว่า สารสกัดจากใบแก่นตะวันไม่มีความสามารถ
ในการยับยั้ง เช้ือแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวก แต่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคแกรมลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
โดยเรียงล าดับ ค่าความกว้างของบริเวณการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารจากสูงไปต่ า ดังนี้ E. coli 
DMST 4212 มีบริเวณการยับยั้งสูงที่สุด คือ 9.60±0.36 มิลลิเมตร รองลงมาคือ S. Typhi DMST 22842 S. flexneri 
DMST 4423 โดยมีบริเวณการยับยั้ง เท่ากับ 8.83±0.29 และ7.00±0.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดนิอาหารของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน 
 

 
แบคทีเรียทดสอบ 

ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย  
(Inhibition zone) 

สารสกัดจาก 
ใบแก่นตะวัน 

Ampicillin  
30 𝜇g/disc 

Ceftriaxone  
30 𝜇g/disc 

 DMSO 

Clear zone (mean ± SD) (mm) 
E. coli DMST 4212 9.60±0.36a 12.50±0.01 -  0.00±0.00 
S. Typhi DMST 22842 8.83±0.29b 30.00±0.01 -  0.00±0.00 
S. flexneri DMST 4423 7.00±0.00c - 26.00±0.01  0.00±0.00 
L. monocytogenes DMST 17303 0.00±0.00d 35.00±0.01 -  0.00±0.00 

 
หมายเหตุ:  positive control: ยาปฏชิีวนะ ampicillin 30 𝜇g/disc, ยกเว้นเชื้อ S. flexneri DMST 4423 ที่ใช้ยาปฏชิีวนะ ceftriaxone 
30 𝜇g/disc, negative control: dimethyl sulfoxide (DMSO) (p<0.05) 
 
การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Minimum inhibitory concentration, 
MIC) และการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ (Minimum Bactericidal Concentration, 
MBC) 

การศึกษาหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียทดสอบ (MIC) ด้วยวิธี              
Broth microdilution method ของสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบแก่นตะวันในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทั้งสามสาย
พันธุ์   ที่คัดเลือกจากผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียเบื้องต้น ด้วยวิธี Agar disc 
diffusion method พบว่าเมื่อท าการเปรียบเทียบความขุ่นของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันของหลุมทดสอบกับหลุม
ควบคมุ (สารสกัด+อาหารเพาะเลี้ยง) จะเห็นได้ว่าหลุมที่ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ของเชื้อ E. coli DMST 
4212 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ของเช้ือ S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri DMST 4423 ไม่พบการเจริญ
ของเช้ือที่มองเห็นได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีค่าความเข้มข้นต่ าสุด (MIC) ในการยับยั้งการ
เจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri 
DMST 4423 เท่ากับ 125, 250 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

และเมื่อศึกษาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทดสอบ (MBC) บนอาหารเพาะเลี้ยง TSA พบว่า    
ค่า MBC ของสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบแก่นตะวันที่สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร E. coli 
DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri DMST 4423 มีค่าเท่ากับ 250, 500 และ 500 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ความเข้มข้นต่ าสุดทีส่ามารถยับยั้งการเจริญ (MIC) และความเข้มข้นต่ าสุดทีส่ามารถฆ่า (MBC) เชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคระบบทางเดินอาหารของสารสกัดหยาบเมทานอลจากใบแกน่ตะวัน (มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร) 

แบคทีเรียทดสอบ 
 

สารสกัดจากใบแก่นตะวัน (mg/ml) 
MIC MBC 

E. coli DMST 4212 125 250 

S. Typhi DMST 22842 250 500 
S. flexneri DMST 4423 250 500 

 
หมายเหตุ: positive control: สารสกัดและอาหาร,  negative control: อาหารและเช้ือ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบแก่นตะวันที่สกัดด้วยเมทานอลความเข้มข้น 60 %            
พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 25.69±0.94 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม
น้ าหนักแห้ง และ 30.37±0.28 มิลลิกรัมสมมูลของคาเทชินต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ จากการศึกษาความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัดจากใบแก่นตะวันมีฤทธิ์ต้านอนุมูล DPPH มีค่า IC50 อยู่ที่ 512.37±5.61 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เมื่อเทียบกับ BHT และวิตามินซี มีค่าเท่ากับ 77.09±3.31 และ 8.62±0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ          
ในขณะเดียวกันยังมีความสามารถในการรีดิวซ์ธาตุเหล็ก โดยการให้อิเล็กตรอนของสารสกัดจากใบแก่นตะวันจะเพิ่มขึ้น
ตามความเข้มข้นของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบแก่นตะวันสามารถหยุดปฏิกิริยารีดักช่ันของ Fe3+ 

(CN)6 เป็น Fe2+ (CN)6 ส่งผลให้อนุมูลเกิดการเสถียร และหยุดการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้ (สิวลี รัตนปัญญา, 2562) 
สอดคล้องกับรายงานของ Yuan et al., 2012 ที่ได้ศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของจากสารสกัด
ใบแก่นตะวัน พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 101.07±0.63 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัด 
และทุก fraction มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuan et al., 2008 ที่ท าการวิเคราะห์ 
chlorogenic acids ( 3 -CQA)  จ าก ใบแก่ นตะวั น  โดย ใ ช้   high performance liquid chromatography-mass 
spectrometry พบ 3-CQA 3 กลุ่ม ได้แก่ caffeoylquinic acid, feruloylquinic acid และ dicaffeoylquinic acid 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun et al., 2015 ที่ศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดจากใบแก่นตะวันที่สกัดด้วยเมทานอล 
60% พบปริมาณสาร 3-CQA สูงกว่าสารชนิดอื่น สาร 3-CQA เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลิกทีม่ีคุณสมบัติ
ในการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียทดสอบ พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบแก่นตะวันสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ           
คือ E. coli DMST 4212 ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri DMST 4423 โดยมีบริเวณ
การยับยั้งเท่ากับ 9.60±0.36, 8.83±0.29 และ 7.00±0.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ  แต่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวก คือ L. monocytogenes DMST 17303 ได้ สอดคล้องกับค่า MIC และ MBC ของสารสกัดหยาบ   
เมทานอลจากใบแก่นตะวัน พบว่าเช้ือ E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri DMST 4423    
มีค่า MIC เท่ากับ 125, 250 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ  ค่า MBC เท่ากับ 250, 500 และ 500 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ เนื่องจากสารสกัดจากใบแก่นตะวันมีสาร 3-CQA ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย 
เมื่อสาร 3-CQA ที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบจับกับเยื่อหุ้มช้ันนอกท่ีประกอบด้วยลิพอพอลิแซ็กคาไรด์ และโปรตีนที่เช่ือมต่อกนั
ด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้ากับไอออนบวกท่ีปกคลุมอยู่ด้านบนของช้ันเพปทิโดไกลแคนของแบคทีเรียแกรมลบด้วย แรงดึงดูด
ทางไฟฟ้า จึงไปรบกวนการซึมผ่านสารอาหารของเยื่อหุ้มเซลล์ ท าให้เกิดรูพรุนที่เยื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรีย เซลล์แบคทีเรีย    
จะสูญเสียความสามารถในการรักษาสมดุลของเยื่อหุ้มเซลล์ โมเลกุลของ ไซโตพลาสซึม และนิวคลิโอไทด์ ดังนั้นไอออน
ขนาดเล็ก เช่น โพแทสเซียม และไอออนขนาดใหญ่ เช่น DNA, RNA และโปรตีน จึงถูกชะออกไปนอกเซลล์ท าให้เซลล์
แบคทีเรียไม่สามารถเจริญต่อไปได้ (Lou et al., 2011) ในขณะที่งานวิจัยของ Alvarenga et al., 2016 ที่ศึกษาฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบแก่นตะวันที่ 50, 150 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดจากใบแก่นตะวัน
สามารถลดจ านวนโคโลนีของ E. coli ลงตามความเข้มข้นของสารที่เพ่ิมขึ้น และสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรยี 
แกรมบวก S. aureus ได้ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus เป็นสายพันธ์ุที่มีความไวต่อสารในกลุ่มโพลีฟีนอล 
และถึงแม้ว่า L. monocytogenes จะเป็นแบคทีเรียแกรมบวกเช่นเดียวกัน แต่ L. monocytogenes มีความสามารถ   
ในการต้านทานต่อสารทดสอบได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมบวกชนิดอื่น เนื่องจาก L. monocytogenes สามารถสร้างไบโอ
ฟิล์มเพื่อปกป้องเซลล์  และเพิ่มความต้านทานต่อสารต้านจุลชีพ ดังนั้นจึงท าให้ไม่พบฤทธิ์การยับยั้ งเ ช้ือ L. 
monocytogenes ของสารสกัดจากใบแก่นตะวัน  (Kim et al., 1995; Taguri et al., 2004; Liu et al., 2020 ) 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lilla et al., 2015 ที่ศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากใบ ล าต้น และ
รากของแก่นตะวัน พบว่า สารสกัดจากใบแก่นตะวันมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับล าต้น และ
ราก 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

528 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
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พฤกษเคมีและผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli  
ที่ปนเปื้อนในอาหาร   

Phytochemical and the Effect of Crude Extracted from Ton Luk Tai Bai   
on the Growth of Food-Contaminated E. coli 
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บทคัดย่อ 
 ต้นลูกใต้ใบเป็นพืชสกุล Phyllanthus เมื่อน าส่วนของล าต้น ใบ และผลแบบสดและแห้ง ใช้เอทานอล      

เป็นตัวท าละลายพบว่า ได้สารสกัดหยาบมีลักษณะข้นหนืดหรือแข็ง สีเขียวเข้ม และสีเขียวอ่อนปนสีน้ าตาล มีกลิ่นเฉพาะ 
ได้ผลผลิต ร้อยละในปริมาณที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบด้วยโครมาโทก
ราฟีผิวบาง ใช้เฮกเซน : เอทธิลอะซีเตท กับ เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่พบว่า การใช้
เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน จะพบแถบสาร 30 แถบ มีค่า Rf 0.25-0.97 ในสารสกัดหยาบจากล าต้นสดและแห้ง 
ใบสดและแห้ง ผลสดและแห้ง ส่วนการวิเคราะห์สารสกัดหยาบด้วยปฏิกิริยาเคมีพบกลุ่มเทอร์พีนอยด์ในสารสกัดหยาบ
ทุกส่วน นอกจากนี้ยังพบกลุ่ม ฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกในสารสกัดหยาบจากล าต้นสดและแห้ง ใบสด ผลแห้ง แต่ไม่พบ
กลุ่มแอลคาลอยด์และซาโปนินในทุกสารสกัดหยาบ ส าหรับผลของสารสกัดหยาบจากต้นลกูใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli 
พบว่าการใช้สารสกัดหยาบจากใบสดและล าต้นแห้งให้ผลการยับยั้ง E. coli ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ  
ค าส าคัญ: สารสกัดหยาบ  ต้นลูกใต้ใบ  อีโคไล   
 

Abstract 
 Ton luk tai bai is a plant in Phyllanthus genus. When extracted with ethanol, the product 

was crude and viscous or hard in dark green or brownish green with specific smell. Different parts 
yielded different a percentage of product amount. The analysis of phytochemical composition of crude 
extract by the thin layer chromatography using hexane : ethyl acetate with methyl alcohol : 
dichloromethane as the mobile phase showed 30 bands with Rf values of 0.25-0.97 in crude extracts 
from stems, leaves and fruits all fresh and dried. The analysis of crude extract using chemical reactions 
showed appearance of terpenoids in the crude extracts from all parts of the plant. Moreover, flavonoids 
and phenolics were found in the crude extracts from fresh and dried stems, fresh leaves and dried 
fruits. Alkaloids and saponins were not found in any crude extracts. For the effect of crude extract from 
the Ton luk tai bai against the growth of E. coli, it was found that the use of crude extracts from fresh 
leaves and dried stems gave no statistically different inhibitory effect. 
Keywords:  Crude extract, Ton luk tai bai, E. coli 
 
บทน า 
  อาหารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์  เพื่อผลิตเป็นพลังงานที่ใช้ในการท างาน การเรียน หรือ
แม้กระทั่งเวลานอน ดังนั้นความส าคัญในการรับประทานอาหารหากมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจากตัว
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วัตถุดิบ เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เช่น Escherichia coli หรือ E. coli จะอาศัยอยู่ใน
ทางเดินอาหารส่วนล าไส้ของมนุษย์และสัตว์ แพร่สู่คนได้จากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเช้ือปนเปื้อน 
โดยเฉพาะอาหารที่ไม่ได้รับการปรุงสุก ดังนั้นการยับยั้งการเจริญและการป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อน จึงเป็นอีกหนึ่งวิธี
หนึ่งที่จะช่วยลดการเกิดอันตรายต่อร่างกาย จึงมีงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ จนเกิดสารที่เรียกว่าสารกันเสียซึ่งเป็นสารเคมี 
การใช้สารกันเสียบางชนิดในปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภค จากการสืบค้นมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการ
น าสารสกัดจากพืชมายับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ และจากการเรียนรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่เป็นงาน
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) โดยโรงเรียนปากเกร็ดได้น าต้นลูกใต้ใบมาเป็นพืชศึกษา ซึ่งต้นลูกใต้ใบเป็นพืชล้มลุก 
(ส านักงานหอพรรณไม้, 2557) ถูกน ามาใช้เป็นสมุนไพรโดยแพทย์แผนโบราณเพื่อบ าบัดอาการต่าง ๆ เช่น ไข้หวัด 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคดีซ่าน (มานพ ผู้พัฒน์ และคณะ , 2563) พบกลุ่มองค์ประกอบทางพฤกษเคมี 
(Phytochemical) เช่น ฟลาโวนอยด์ (flavonoids)  ซาโปนิน (saponins) ไกลโคไซด์ (glycosides) และแทนนิน 
(tannins) (Fabian และคณะ, 2007) มีฤทธิ์ต้านหรือป้องกันโรคบางชนิด ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ดีเอ็นเอ ควบคุมการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (มงคล คงเสน และคณะ, 2556) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาพฤกษเคมีและผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli ที่ปนเปื้อนในอาหาร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบ 
2.  เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบ  

 1.1  การเตรียมตัวอย่างต้นลูกใต้ใบ 
เก็บต้นลูกใต้ใบจากในพ้ืนท่ีบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แล้วถ่ายภาพ    

ตามธรรมชาติของต้นลูกใต้ใบครบส่วน เก็บต้นลูกใต้ใบครบส่วนเพื่อท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งตามวิธีของ ก่องกานดา ชยามฤต 
และ วรดลต์ แจ่มจ ารูญ (2559) ตรวจสอบหาช่ือวงศ์และสกุลของต้นลูกใต้ใบ โดย ดร.สุกานดา ไชยยง นักพฤกษศาสตร์ 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และจากเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ จารีย บันสิทธิ์ 
(2534); Santisuk และ Tarsen (2007); ส านักงานหอพรรณไม้ (2557) เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และห้องปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปากเกร็ด จากนั้น    
น าต้นลูกใต้ใบมาแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ล าต้น ใบ และผล น าแต่ละส่วนแยกเก็บแบบสดและแห้งด้วยตู้อบลมร้อน      
(hot air oven) ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง การตรวจและบันทึกผลการทดลอง ได้แก่ ลักษณะแหล่งที่พบ ช่ือ
วงศ์ และช่ือสกุล  

1.2  การสกัดสารสกัดหยาบ 
 น าล าต้นสด ล าต้นแห้ง ใบสด ใบแห้ง ผลสด และผลแห้งตัวอย่างละ 1,000 กรัม หั่นเป็นช้ินเล็กแล้วน าไปสกัด

เย็นแบบการแช่ยุ่ย (maceration) ด้วยตัวท าละลายของร้อยละ 95 เอทานอล ให้ท่วมตัวอย่างในโหลแก้ว ตั้งทิ้งไว้            
ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน ท าซ้ า 3 ครั้ง เมื่อครบก าหนดกรองด้วยผ้าขาวบางซ้อนทับกัน 2 ช้ัน น าส่วนของเหลวผล
กรอง (filtrate) ไประเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) แล้วน าสารสกัด
หยาบที่ได้ไประเหยแห้งด้วยเครื่องอังน้ า การตรวจและบันทึกผลการทดลอง ได้แก่ สังเกตลักษณะ สี ดมกลิ่น และค านวณ
ผลผลิตร้อยละ (% yield) 

 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0464/raw-material-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
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1.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมี 
1.3.1  การวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีผิวบาง  
การเตรียมวัฏภาคนิ่ง (stationary  phase): น าแผ่น TLC (siliga gel 60 GF254) ขนาด 3 x 5 เซนติเมตร 

ก าหนด Solvent front (SF) ห่างจากขอบบน 0.5 เซนติเมตร Solvent run (SR) ห่างจากขอบล่าง 0.5 เซนติเมตร       
ใช้หลอด Capillary ดูดสารสกัดหยาบไปหยดลงบนแผ่น TLC (Thin Layer Chromatography) ในแนว SR แล้วปล่อย
ทิ้งไว้ให้แห้ง  การเตรียมวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile  phase): ใช้เฮกเซน : เอทธิลอะซีเตท (Hexane : Ethyl Acetate) 
อัตราส่วน 4.5 : 0.1 มิลลิลิตร และเมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน (Methyl Alcohol : Dichloromethane) 
อัตราส่วน 0.1 : 10 มิลลิลิตร  การเตรียมแท็งก์ (tank): กระบอกตวง 200 มิลลิลิตร จ านวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แท็งก์
ส าหรับใส่วัฏภาคเคลื่อนที่แล้วใส่กระดาษกรองเบอร์ 30 ไว้ในแท็งก์ โดยให้กระดาษกรองจุ่มอยู่ในสารละลายเพื่อให้       
ไอของสารละลายภายในแท็งก์อิ่มตัว เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ชุดที่ 2 แท็งก์ส าหรับใส่เกล็ดไอโอดีน ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งไอของ
ไอโอดีนอิ่มตัว  การท าโครมาโทกราฟีผิวบาง: น าแผ่น TLC ใส่ลงในแท็งก์ชุดที่ 1 ลงในแนวดิ่ง ปิดฝาให้สนิททิ้งไว้
จนกระทั่งวัฏภาคเคลื่อนที่ถึงแนว SF น าแผ่น TLC ออกจากแท็งก์ ตั้งทิ้งไว้จนแห้งน าไปให้ความร้อนโดยน าปากคีบพัน
ส าลีชุบด้วย Developing Agent น าไปวางบนเตาความร้อนและน ามาส่องดูด้วย UV ที่ 254 และ 366 นาโนเมตร 
จากนั้นน าแผ่น TLC ใส่ในแท็งก์ชุดที่ 2 ตั้งทิ้งไว้จนเห็นแถบสารเกิดขึ้น การตรวจและบันทึกผลการทดลอง ได้แก่           
นับจ านวนแถบสาร และค านวณค่า Rf  (rate of flow)  

1.3.2  การวิเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาเคมี 
วิเคราะห์สารกลุ่มแอลคาลอยด์ด้วยวิธี dragendorff’s test ฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี shinoda test ซาโปนินด้วย

วิธี frothing test ฟีนอลิกด้วยวิธี ferric chloride test และเทอร์พีนอยด์ด้วยวิธี salkowski test (อ้อมบุญ ล้วนรัตน์, 
2536) การตรวจและบันทึกผลการทดลอง ได้แก ่พบตะกอนสีส้มแดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ สารละลายสีเหลือง ส้ม หรือ
แดงแสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ พบฟองเกิดขึ้นแสดงว่าพบซาโปนิน สีน้ าเงินเข้มแสดงว่าพบฟีนอลิก เกิดสีน้ าตาลแดงระหว่าง
รอยต่อของสารละลายแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์ 
2.  ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli 
ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli ตามวิธีการดัดแปลงจาก วัชรินทร์ รังสีภาณุรัตน์ 
และคณะ (2559) ดังนี้ การเตรียมเชื้อทดสอบ: เชื้ออีโคไลจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บน Nutrient Agar (NA) บ่มที่ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง ปรับความ
ขุ่นด้วยน้ าเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.85 ที่ปราศจากเชื้อ เทียบกับ 0.5 McFarland standard จากนั้นจุ่มไม้พันส าลีปราศจาก
เช้ือและบิดส าลีกับผนังหลอดทดลองให้หมาด ๆ และป้ายบนผิวหน้า NA การเตรียมสารสกัดหยาบ: น าสารสกัดหยาบ   
มาแปรผันความเข้มข้น 4 ระดับ ได้แก่ 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (Dimethyl 
sulfoxide; DMSO)  น า paper disc ปลอดเช้ือขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร จุ่มลงในสารสกัดหยาบเป็นเวลา 5 
วินาที การทดสอบเชื้อ: น า paper disc วางลงบนผิวหน้า NA บมที่อุณหภูมิห้องเปนเวลา 24 ช่ัวโมง การตรวจและบันทึก
ผลการทดลอง ได้แก ่วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (inhibition zone) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) สิ่งทดลอง ๆละ 3 ซ้ า และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วย Duncan's Multiple-Range Test (DMRT)  
 
ผลการวิจัย 
1.  องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบ  

การตรวจสอบต้นลูกใต้ใบพบว่า เป็นพืชล้มลุก วงศ์ PHYLLANTHACEAE เดิมอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE สกุล 
Phyllanthus ช่ือท้องถิ่นว่า ลูกใต้ใบ (ภาคกลาง) พบในบริเวณพื้นที่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ลักษณะแหล่งที่พบต้นลูกใต้ใบเป็นที่โล่งแจ้งหรือขึ้นปะปนกับพืชอื่น ๆ (ภาพที่ 1) 
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การสกัดสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบในส่วนของล าต้น ใบ และผลทั้งสดและแห้ง เมื่อใช้เอทานอลเป็นตัวท า
ละลายพบว่า สารสกัดหยาบมีลักษณะข้นหนืดหรือแข็ง สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อนปนสีน้ าตาล มีกลิ่นเฉพาะ ส่วนผลผลิต    
ร้อยละพบว่ามีในปริมาณที่แตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 0.06-0.24  (ตารางที่ 1)  

การวิเคราะห์สารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบด้วยโครมาโทกราฟีผิวบาง ใช้เฮกเซน : เอทธิลอะซีเตท กับ 
เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่พบว่า การใช้เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน พบแถบสารมาก
ที่สุด จ านวน 30 แถบ มีค่า Rf 0.25-0.97 ในสารสกัดหยาบจากล าต้นสด สารสกัดหยาบจากล าต้นแห้ง สารสกัดหยาบ
จากใบสด สารสกัดหยาบจากใบแห้ง สารสกัดหยาบจากผลสด และสารสกัดหยาบจากผลแห้ง (ตารางที่ 2, 3) ส่วนการ
วิเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาเคมีหากลุ่มแอลคาลอยด์พบว่า ไม่ปรากฏตะกอนสีส้มแสดงว่าสารสกัดหยาบไม่พบ (-) กลุ่มแอลคา
ลอยด์ ขณะที่กลุ่มฟลาโวพบว่า สารมีสีส้มเกิดขึ้นแสดงว่าสารสกัดหยาบจากล าต้นสดและแห้ง สารสกัดหยาบจากใบสด 
สารสกัดหยาบจากผลแห้งพบ (+) กลุ่มฟลาโวนอยด์ ส่วนสารสกัดหยาบจากใบแห้ง สารสกัดหยาบจากผลสดไม่พบ ( -) 
กลุ่มฟลาโวนอยด์  ส่วนกลุ่มซาโปนินพบว่า สารไม่มีฟองเกิดขึ้นแสดงว่าสารสกัดหยาบไม่พบ (-) กลุ่มซาโปนิน ส าหรับกลุ่ม   
ฟินอลิกพบว่า สารสามารถเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินเข้มแสดงว่าสารสกัดหยาบจากล าต้นสดและแห้ง สารสกัดหยาบจากใบสด 
สารสกัดหยาบจากผลแห้งพบ (+) กลุ่มฟีนอลิก ในขณะที่กลุ่มเทอร์พีนอยด์พบว่า สารเกิดการแยกช้ันกันและช้ันระหว่าง
กลางมีสีน้ าตาลแดงเกิดขึ้นแสดงว่าสารสกัดหยาบพบ (+) กลุ่มเทอร์พีนอยด์ (ตารางที่ 4) 
2.  ผลของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli  

สารสกัดหยาบจากใบสดที่ความเข้มข้น 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ผลยับยั้งการเจริญของ E. coli 
มากกว่าสารสกัดหยาบจากล าต้นแห้งและล าต้นสด อย่างไรก็ดีเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่าสารสกัดหยาบ
จากใบสดและล าต้นแห้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  ส่วนที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร พบว่าสารสกัดหยาบจากล าต้นแห้งให้ผลยับยั้งการเจริญของ E. coli มากกว่าสารสกัดหยาบจากใบสดและ    
ล าต้นสด เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่าสารสกัดหยาบจากล าต้นแห้งและใบสดไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เช่นกัน (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 1  ลักษณะของสารสกัดหยาบและผลผลิตร้อยละของต้นลูกใต้ใบ   

สารสกัดหยาบ ลักษณะ สี กลิ่น ผลผลิต (ร้อยละ) 
สด ล าต้น ข้นหนืด เขียวเข้ม เฉพาะ 0.24 
 ใบ ข้นหนืด เขียวเข้ม เฉพาะ 0.15 
 ผล ข้นหนืด เขียวเข้ม เฉพาะ 0.09 

แห้ง ล าต้น แข็ง เขียวอ่อนปนสีน้ าตาล เฉพาะ 0.17 
 ใบ ข้นหนืด  เขียวอ่อนปนสีน้ าตาล เฉพาะ 0.06 
 ผล แข็ง  เขียวเข้ม เฉพาะ 0.20 
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ภาพที่ 1  ลักษณะแหล่งที่พบที่ต้น (1) ล าต้น (2) ใบ (3) ดอก (4) และผล (5) ต้นลูกใต้ใบในพ้ืนท่ีบริเวณสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
ตารางที่ 2  พฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบสดด้วยโครมาโทกราฟีผิวบาง  

สารสกัดหยาบ แถบสาร 

วัฏภาคเคลื่อนที ่
เฮกเซน : เอทธิลอะซีเตท เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน 

ระยะทาง 
ที่สารเคลื่อนที่ 
(เซนติเมตร) 

ระยะทาง 
ที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ 

(เซนติเมตร) 
Rf 

ระยะทาง 
ที่สารเคลื่อนที่ 
(เซนติเมตร) 

ระยะทาง 
ที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ 

(เซนติเมตร) 
Rf 

ล าต้น 1 0.90 4 0.22 1.00 4 0.25 
 2 - - - 1.10 4 0.27 
 3 - - - 2.00 4 0.50 
 4 - - - 2.50 4 0.62 
 5 - - - 3.50 4 0.87 
 6 - - - 3.90 4 0.97 

ใบ 1 0.50 4 0.12 1.20 4 0.30 
 2 1.00 4 0.25 2.00 4 0.50 
 3 1.30 4 0.32 2.80 4 0.70 
 4 1.70 4 0.42 3.20 4 0.80 
 5 3.10 4 0.77 3.80 4 0.95 
 6 3.50 4 0.87 - - - 

ผล 1 2.50 4 0.62 1.00 4 0.25 
 2 3.70 4 0.92 2.00 4 0.50 
 3 - - - 3.20 4 0.80 
 4 - - - 3.80 4 0.95 
 5 - - - - - - 

หมายเหตุ:  Rf  (rate of flow) คืออัตราส่วนของระยะทางที่สารเคลื่อนที่ต่อระยะทางที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ราก 
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ตารางที่ 3  พฤกษเคมีของสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบแห้งด้วยโครมาโทกราฟีผิวบาง  

สารสกัดหยาบ แถบสาร 

วัฏภาคเคลื่อนที ่
เฮกเซน : เอทธิลอะซีเตท เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน 

ระยะทาง 
ที่สารเคลื่อนที่ 
(เซนติเมตร) 

ระยะทาง 
ที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ 

(เซนติเมตร) 
Rf 

ระยะทาง 
ที่สารเคลื่อนที่ 
(เซนติเมตร) 

ระยะทาง 
ที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ 

(เซนติเมตร) 
Rf 

ล าต้น 1 1.00 4 0.25 1.50 4 0.37 
 2 2.00 4 0.50 2.30 4 0.57 
 3 3.00 4 0.75 2.80 4 0.70 
 4 4.00 4 1.00 3.40 4 0.85 
 5 - - - 3.90 4 0.97 

ใบ 1 0.50 4 0.12 1.30 4 0.32 
 2 1.00 4 0.25 2.00 4 0.50 
 3 1.30 4 0.32 2.50 4 0.62 
 4 1.60 4 0.40 3.00 4 0.75 
 5 2.50 4 0.62 3.90 4 0.97 
 6 3.50 4 0.87 - - - 

ผล 1 0.80 4 0.20 1.30 4 0.32 
 2 2.50 4 0.62 1.90 4 0.47 
 3 2.70 4 0.67 2.40 4 0.60 
 4 3.50 4 0.87 3.10 4 0.77 
 5 - - - 3.70 4 0.92 

หมายเหตุ:  Rf  (rate of flow) คืออัตราส่วนของระยะทางที่สารเคลื่อนที่ต่อระยะทางที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ 
 

ตารางที่ 4  พฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบด้วยปฏิกิริยาเคมี 

สารกลุ่มที่ทดสอบ วิธีทดสอบ 
ล าต้น ใบ ผล 

สด แห้ง สด แห้ง สด แห้ง 
แอลคาลอยด์ Dragendorff’s test - - - - - - 
ฟลาโวนอยด์ Shinoda test + + + - - + 
ซาโปนิน Froth test - - - - - - 
ฟีนอลิก Ferric chloride test + + + - - + 
เทอร์พีนอยด์ Salkowki’s test + + + + + + 

หมายเหตุ:  +  คือ ตรวจสอบพบ  − คือ ตรวจสอบไม่พบ 
 
ตารางที ่5  การยับยั้งการเจริญของ E. coli ที่ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบบน NA 

สารสกัดหยาบ 
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส1/ (มิลลิเมตร) 

ความเข้มขน้สารสกัดหยาบ (มลิลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 
1 2 3 

สด ล าต้น 8.50b±0.500 8.66b±0.288 8.66b±1.154 
ใบ 10.83a±1.258 11.33a±1.892 11.50a±1.500 

แห้ง ล าต้น 10.00ab±0.500 11.00ab±1.000 12.00a±0.866 
ใบ 0 0 0 

หมายเหตุ:  1/ คือค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า ในแต่ละความเข้มข้นสารสกัดหยาบ  a และ b คืออักษรที่ตามหลังตัวเลขเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  สารสกัดหยาบจากใบแห้งไม่เกิดวงใสจึงไม่น าไปคิดค่าทางสถิติ  ความเข้มข้นของสารสกัด
หยาบ 0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดวงใส (ชุดควบคุมคือ DMSO) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การตรวจสอบหาช่ือสกุลพบว่า เป็นพืชวงศ์ PHYLLANTHACEAE เดิมอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE มีช่ือสกุล
ว่า Phyllanthus และช่ือท้องถิ่นว่า ลูกใต้ใบ พบในบริเวณพื้นที่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปากเกร็ด 
ลักษณะแหล่งที่พบเป็นที่โล่งแจ้งหรือขึ้นปะปนกับพืชอื่น ๆ (จารีย์ บันสิทธ์ , 2534; Santisuk และ Tarsen, 2007; 
ส านักงานหอพรรณไม้, 2557) จากนั้นน าต้นลูกใต้ใบไปสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดหยาบในส่วนของล าต้น ใบ และผลทั้งแบบ
สดและแบบแห้งพบว่า สารสกัดหยาบมีลักษณะข้นหนืดหรือแข็ง สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อนปนสีน้ าตาล และมีกลิ่นเฉพาะ 
ส่วนผลผลิตร้อยละพบว่ามีในปริมาณที่แตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 0.06-0.24 สอดคล้องกับ Ratapol (2012) รายงานว่า
สารสกัดหยาบจากรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ด้วยตัวท าละลายเอทานอล จะมีลักษณะข้นหนืด สีเขียว
เข้มถึงด า มีกลิ่นหอม การสกัดสารสกัดหยาบในงานวิจัยนี้ใช้ตัวท าละลายเอทานอลซึ่งเป็นตัวท าละลายที่เหมาะสมในการ
สกัดสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญของพืช สามารถหาซื้อได้ง่ายและไม่เป็นอันตราย ดังนั้นการวิเคราะห์
สารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบด้วยโครมาโท กราฟีผิวบาง เมื่อใช้เอทานอลเป็นตัวท าละลาย และใช้เฮกเซน : เอทธิลอะซี
เตท กับ เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่พบว่า การใช้เมทิลแอลกอฮอล์ : ไดคลอโรมีเทน        
จะพบแถบสารมากที่สุด จ านวน 30 แถบ มีค่า Rf 0.25-0.97 ในสารสกัดหยาบจากล าต้นสดและแห้ง ใบสดและแห้ง     
ผลสดและแห้ง 
 การวิเคราะห์สารสกัดหยาบด้วยปฏิกิริยาเคมีจากการทดลองตรวจพบกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกในสารสกัด
หยาบจากล าต้นสดและแห้ง สารสกัดหยาบจากใบสด สารสกัดหยาบจากผลแห้ง ส่วนสารสกัดหยาบจากใบแห้งและ      
ผลสดตรวจพฤกษเคมีทั้ง 2 ชนิด ดังกล่าว และพบกลุ่มเทอร์พีนอยด์ในสารสกัดหยาบทุกส่วน สอดคล้องกับ Akin-
Osanaiye และคณะ (2011); มงคล คงเสน และคณะ (2556) รายว่าพบกลุ่มฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก และเทอร์พีนอยด์ 
จากส่วนของล าต้น ใบ และดอกของต้นลูกใต้ใบ ในขณะที่ วันประเสริฐ ทุมพะลา และณัฏฐนัณ แสนทวีสุข (2561)    
พบฟลาโวนอยด์ และฟีนอลิกในส่วนของราก ล าต้น ใบ และผลเช่นกัน จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบด้วย
โครมาโทกราฟีผิวบางพบว่า เมื่อตรวจสอบด้วยยูวี สารสามารถแสดงการดูดกลืนแสงได้บนโครมาโทกราฟีผิวบาง ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะโดยมีพันธะคู่ในโครงสร้าง หรือมีโครงสารที่เป็นวงเบนซีน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มฟลาโวนอยด์ และหรือกลุ่มเทอร์พีนอยด์ ฟีนอลิก มีพันธะคู่ในโครงสร้าง 
 สารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบต่อการเจริญของ E. coli ที่ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 1, 2 และ 3 มิลลิกรมั
ต่อมิลลิลิตร พบว่าการใช้สารสกัดหยาบจากใบสดและล าต้นแห้งให้ผลการยับยั้งการเจริญของเช้ือไม่แตกต่างกัน       
ในทางสถิติ อย่างไรก็ตามการใช้ส่วนใบสดจะให้ผลดีมากกว่าในเชิงการน าไปประยุกต์ใช้ จากการทดลองแสดงให้เห็น     
ว่าสารสกัดหยาบจากต้นลูกใต้ใบยับยั้งการเจริญของ E. coli สอดคล้องกับ Ahmad และคณะ (1998) รายงานว่าสาร
สกัดจากต้นลูกใต้ใบช่วยยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย เช่น Vibrio sp., V. parahaemolyticus (กัลยาณ์ ศรีธัญญ
ลักษณา, 2538; ภัสสร สวาทะสุข และคณะ, 2540), E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
(บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ, 2544), Salmonella sp. และ Clostridium sp. ในกระเพาะอาหารไก่เนื้อ (Nguyen 
และคณะ, 2012) ทั้งนี้การที่สารสกัดหยาบยับยั้งการเจริญของเชื้อน่าจะเป็นผลมาจากสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (จันทร์เพ็ญ 
โคตรภูธร, 2559) ฟีนอลิก และเทอร์พีนอยด์ ส่งผลให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อถูกท าลาย (Gill และ Holley, 2006)  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1.  การเก็บตัวอย่างพืชสดควรเก็บแล้วท าทันทีหากท้ิงไว้อาจเน่าเสีย 

2.  ตรวจสอบหาช่ือชนิดของต้นลูกใต้ใบ ได้แก่ P. amarus Schumach. & Thonn, P. debilis Klein ex 
Willd., P. urinaria L. และ P. virgatus G. Forst. ซึ่งมีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกัน 

3.  สามารถทดสอบกับแบคทีเรียอื่น  ๆที่ปนเปื้อนในอาหาร เช่น S. aureus, Salmonella sp. และ C. 
botulinum 
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การผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 
Fuel Production from Waste Plastic 

ไกรสร  รวยป้อม, อัคฆพงศ์  สถาวรินทุ, ชาญณรงค์ ชูสุย, กฤษณะ นาวารัตน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจาก
ขยะพลาสติก โดยใช้กระบวนการไพโรไลซิส วัสดุที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ ถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า 
(Low density polyethylene, LDPE) และกระสอบพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ท าการทดสอบ
ที่อุณหภูมิ 100 - 200 องศาเซลเซียส และ 300 - 500 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่าวัสดุถุงพลาสติก (LDPE)      
ให้ปริมาณน้ ามันเฉลี่ย 950 กรัม หรือร้อยละ 31.66 ของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการทดสอบโดยมีค่าความร้อน 46.22 เมกะ
จูลต่อกิโลกรัม ค่าความหนืดของน้ ามัน 2.81 เซนติสโตก และอัตราการระเหยของน้ ามัน 0.14 กรัมต่อช่ัวโมง ในขณะที่
วัสดุกระสอบพลาสติก (PP) ให้ปริมาณน้ ามันเฉลี่ย 166 กรัม หรือร้อยละ 5.53 ของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ  มีค่า
ความร้อน 43.70 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ค่าความหนืดของน้ ามัน 0.78 เซนติสโตก และอัตราการระเหยของน้ ามัน 0.572 
กรัมต่อช่ัวโมง  
ค าส าคัญ: ไพโรไลซิส, ขยะพลาสติก, น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

Abstract 
  This research on the production of fuel oil from plastic waste. The objective is to study 

the production of fuel from plastic waste. Using the pyrolysis process this material used plastic bags 
Low density polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP) plastic sacks. Test at temperatures of 100 - 
200 degrees Celsius and 300 - 500 degrees Celsius. The results showed that the plastic bag material 
(LDPE) gave an average oil content of 950 grams, representing 31.66 percent of the amount of material 
used in the test. The calorific value is 46.22 megajoules per kilogram. The viscosity of the oil 2.81 
centistoke and the evaporation rate of 0.14 gram per hour and plastic sack material (PP) gave the 
average oil content of 166 g or 5.53% of the material used in the test. The calorific value of 43.70 
megajoules per kilogram. The viscosity of the oil was 0.78 centistoke, and the evaporation rate of the 
oil was 0.572 gram per hour 
Keywords: Pyrolysis, Plastic waste, Fuel oil 
 
บทน า 

ขยะพลาสติกเป็นขยะปิโตรเลียมเนื่องจากถูกผลิตมาจากน้ ามันดิบ มีทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 
ที่ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในการด ารงชีวิตเพื่อความสะดวกสบาย เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีสมบัติเด่นหลาย
ประการ เช่น ความหนาแน่นต่ า ทนทาน และมีความยืดหยุ่นสูง  น้ าหนักเบาเหมาะส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ ตั้งแต่
บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็กตลอดจนอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 
นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่ถูกน ามาท าเป็นภาชนะหรือของใช้แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เนื่องจากมีราคาถูกเป็นภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่มที่เป็นขวดพลาสติกแบบขาวขุ่น และแบบใสส่งผลให้ขยะพลาสติกเป็นปัญหาส าคัญของหลายชุมชน โดยทั่วไป
แหล่งที่มาของขยะพลาสติกจะมาจากการค้า อุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร บ้านเรือน และเหมืองแร  ส าหรับปัญหา
ขยะพลาสติกนับวันมีปริมาณการทิ้งมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณขยะพลาสติกในแต่ละปีมีประมาณ 2.7 ตันต่อปี      
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คิดเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือประมาณ 5,700 ตันต่อวัน ท าให้มีขยะพลาสติกตกค้างอยู่จ านวนมากและก่อให้เกิด
ปัญหาในการจัดการ แม้จะมีการน าพลาสติกที่ถูกคัดแยกแล้วรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกแล้วน ากลับมาใช้ ใหม่ แต่เมื่อน า
พลาสติกเหล่านี้มาใช้ซ้ าหลายครั้ง คุณภาพและความสวยงามก็ลดลงและต้องค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย 
เมื่อเทียบการน าเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลกับขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งนั้นยังถือว่าเป็นแค่เพียงส่วนน้อย
เท่านั้นส าหรับการก าจัดขยะพลาสติกที่นิยมใช้กัน คือวิธีการฝั่งกลบแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานานเมื่อวิเคราะห์
ถึงโครงสร้างของพลาสติกจะมีสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารองค์ประกอบหลักประเภทเดียวกับน้ ามันเช้ือเพลิง             
ถ้าสามารถน าขยะพลาสติกที่มีอยู่มากมายเหล่านี้มาแปรรูปเปลี่ยนเป็นพลังงานเช้ือเพลิงได้ ก็จะมีแหล่งวัตถุดิบพลังงาน
ขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะน าพลาสติกที่เหลือใช้และทิ้งเป็นขยะมาเป็นวัสดุทดสอบการผลิต
น้ ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ย่อย
สลายได้ยากและใช้เวลานาน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถผลิตน้ ามันจากการก าจัดขยะพลาสติกได้
และเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางในการหาพลังงานเพื่อใช้ทดแทนพลังงานในปัจจุบัน 

 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อสร้างและทดสอบการท างานของการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติก 
2. เพื่อทดสอบความสามารถของการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติก 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
          กระบวนการไพโรไลซิส ไพโร (Pyro) มาจากภาษากรีกซึ่งหมายความว่า ความร้อน ดังนั้นกระบวนการ          
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) หมายถึงการท าปฏิกิริยาของสารใดสารหนึ่งร่วมกับความร้อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูง
ในการสลายตัวในที่อับอากาศหรือในที่ที่ควบคุมปริมาณออกซิเจน ท าให้เกิดการสลายตัวของสารออกเป็นองค์ประกอบ
ย่อยชนิดต่างๆ หรือองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม จากนิยามของกระบวนการไพโรไลซิสนั้นจะพบว่า ไพโรไลซิส       
มีความหมายและกระบวนการคล้ายคลึงกับการเสื่อมสลายด้วยความร้อน ต่างกันตรงที่การเสื่อมสลายด้วยความร้อนของ
สารจะใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้นการสลายตัวของพอลิเมอร์จึงเป็นไปอย่างช้าๆ แต่กระบวนการไพโรไลซิสเป็น
กระบวนการใช้ความร้อนค่อนข้างสูงท าให้เกิดการเร่งของสารให้สลายตัวได้อย่างรวดเร็ว การไพโรไลซิสเป็นเทคนิคที่มี
การใช้งานกันมานานแล้ว เช่น การผลิตถ่านจากไม้และในปัจจุบันมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช้ือเพลิงเป็น
พลังงานทดแทนอีกด้วย ได้แก่ การไพโรไลซิสขยะ การผลิตน้ ามันและก๊าซเช้ือเพลิงจากกระบวนการไพโรไลซิสจากเศษไม้ 
เนื้อไม้ ซึ่งองค์ประกอบของไม้และขยะส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นพอลิเมอร์เกือบท้ังสิ้น 

กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) เป็นกระบวนการแตกตัวของโพลิเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลสูง ด้วยกระบวนการ
ทางความร้อนภายใต้สภาวะสุญญากาศ ความร้อนจากกระบวนการไพโรไลซิส เป็นการให้ความร้อนผ่านเครื่องปฏิกรณ์ 
แล้วถ่ายเทผ่านไปให้กับวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบเกิดปฏิกิริยาการแตกตัวได้เป็นผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกก าหนดโดย
สภาวะที่ใช้ภายในเครื่องปฏิกรณ์ ขนาดโมเลกุลของวัตถุดิบนั้นจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา ในการ
เกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิสภายในเครื่องปฏิกรณ์นั้น สารผลิตภัณฑ์ที่ได้ที่เป็นของเหลวและก๊าซ ในตอนเริ่มต้นของปฏิกิริยา
จะเกิดเป็นก๊าซทั้งหมดภายในเครื่องปฏิกรณ์ แต่เมื่อมีการลดอุณหภูมิของสารผลิตภัณฑ์ลงมาที่อุณหภูมิปกติจึงจะได้
ผลิตภัณฑ์ของเหลวออกมา ดังนั้น ในกระบวนการไพโรไลซิสจึงต้องมีส่วนท่ีลดความร้อนและควบแน่นผลิตภัณฑ์ของเหลว
เพื่อใช้ในการแยกระหว่างก๊าซผลิตภัณฑ์และน้ าในไพโรไลซิส โดยของแข็งที่เกิดระหว่างปฏิกิริยาจะใช้วิธีการแยกออก
ภายในเครื่องปฏิกรณ์จะติดออกมากับก๊าซผลิตภัณฑ์น้อยมาก และภายหลังจากการกลั่นของแข็งที่เกิดจากกระบวนการ
ไพโรไลซิสก็จะถูกแยกออกไปอย่างสมบูรณ์ 

ความร้อนที่ให้แก่กระบวนการไพโรไลซิส เป็นความร้อนทางอ้อมที่ให้แก่เครื่องปฏิกรณ์ 
ไพโรไลซิส แล้วถ่ายเทไปให้กับวัตถุทุกอยู่ข้างในด้วยอุณหภูมิ โดยทั่วไปของกระบวนการไพโรไลซิส คือ 

ประมาณ 400 - 800 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด คือ ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง ที่เป็น
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ผลิตภัณฑ์ ขั้นปฐมภูมิ เมื่อน าเอาผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การน าเอาน้ ามัน     
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อผลิตคาร์บอนแบล็ก คาร์บอนแบล็กนั้นก็จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ปฏิกิริยาที่เกิดในกระบวนการไพโรไลซิสประกอบด้วย ขั้นแรกการสลายตัวของสารที่ระเหยง่าย 
ออกจากขั้นที่สอง เป็นการแตกตัวของวัตถุดิบเอง โดยที่องค์ประกอบที่สามารถ แตกตัวได้ที่สภาวะที่ใช้ก็จะแตกตัว
ออกมาเป็นโมเลกุลที่เล็กลง และเล็กลงเรื่อยๆ ตามเวลาที่ให้หรืออุณหภูมิที่ก าหนดจนกระทั่งเกิดการแตกตัวที่สมบูรณ์
ของวัตถุดิบโดยอุณหภูมิแต่ละขั้นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการให้ความร้อนและเวลา
มากเกินไป 
 สารที่ได้จากการแตกตัวของวัตถุดิบจะกลับมารวมตัวกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์    
ที่มีคุณค่า ออกจากกระบวนการหรือเป็นของแข็งข้นเหนียวติดอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ดังนั้นภาวะที่ใช้ในการไพโรไลซิส
จะต้องขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ด้วยการมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับวัตถุดิบท่ีป้อนเข้ากระบวนการจะท าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพในปริมาณที่สูงและไม่ก่อให้เกิดผลผลิตที่ไม่ต้องการหรือก่อให้เกิดผลผลิตที่ท าให้ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อท า
การซ่อมแซมอุปกรณ์ ในบางครั้งอาจมีการเติมไฮโดรเจนหรือไอน้ าเข้าในกระบวนการไพโรไลซิสด้วย ทั้งเพื่อเปลี่ยนการ 
กระจายตัวของผลิตภัณฑ์และท าให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ ามันมีความเสถียรมากขึ้นเนื่องจากไฮโดรเจนจะเข้าไปรบกวนการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยออกซิเจนที่มีอยู่ในเนื้อของวัตถุดิบ การเติมน้ าในปริมาณไม่มากเกินไปเข้าไปเป็นตัวกลาง    
ในกระบวนการไพโรไลซิสจะท าให้ไปเพิ่มความดันให้กับกระบวนการท าให้วัตถุดิบเกิดเป็นของไหลได้ง่ายและท าให้ถ่านที่
ได้จากกระบวนการมีค่าพื้นที่ผิวสูงขึ้น ในกรณีที่ต้องการถ่านกัมมันต์หรือถ่านดูดซับ (Elsevier applied, 1989) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การสร้างและประกอบส่วนประกอบการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติกสามารถแยกเป็นช้ินส่วนต่าง  ๆ 
ประกอบด้วย 

1. การสร้างโครงหลัก 
โครงหลักท าจากเหล็กกล่อง ขนาด กว้าง × ยาว × หนา คือ 25.4 × 25.4 × 1.2 มิลลิเมตร มีโครงสร้างเป็น

สี่เหลี่ยมผืนผ้า มี ขนาด ความยาว 1 เมตร กว้าง 0.56 เมตร ด้านบนของฐานท าการสร้างจุดยึดถังปฏิกรณ์และตัว
ควบแน่น โดยโครงสร้างที่ฐานล่างท าการติดล้อและสามารถปรับระดับได้ ใช้ส าหรับจับยึดโครงสร้างต่าง ๆ ดังภาพท่ี 1 

2. การสร้างถังปฏิกรณ์  
ถังปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ มีลักษณะเป็น ทรงกระบอกยาว ท าจากโลหะแผ่นหนา 0.5 เซนติเมตร โดยมีเสน้

ผ่านศูนย์กลาง 32.5 เซนติเมตร สูง 51 เซนติเมตร ใช้ส าหรับใส่วัตถุดิบในการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือท าการหลอมละลาย
พลาสติกให้กลายเป็นไอระเหยแล้วน าไอระเหยไปท าการควบแน่นให้กลายเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง ดังภาพที่ 1 

3. ชุดให้ความร้อน  
ชุดให้ความร้อนใช้ก๊าซปิโตรเลียม (LPG) เป็นเช้ือเพลิงจ านวนหนึ่งหัว ติดตั้งที่ใต้ผนังด้านล่างของตัวถังปฏิกรณ์ 

ใช้ส าหรับหลอมละลายพลาสติกที่อยู่ภายในเตาปฏิกรณ์ให้กลายเป็นไอระเหย ดังภาพที่ 1  
4. ชุดควบแน่น 
ชุดควบแน่นท าจากท่อโลหะมีลักษณะเป็นท่อ 2 ช้ัน ท่อภายนอกมีขนาด 4 นิ้ว ยาว 80 เซนติเมตร ใช้ส าหรับ

เป็นท่อน้ าระบายความร้อนท่อภายในมีขนาด 1 นิ้ว ใช้ส าหรับเป็นท่อทางเดินไอระเหยที่เกิดจากการผลิตเพื่อให้เกิดการ
ควบแน่น ดังภาพท่ี 1 

5. ชุดกันความร้อน 
ชุดกันความร้อนท าจากถังโลหะ หุ้มฉนวนกันความร้อน โดยท าการติดตั้งชุดกันความร้อนไว้ด้านนอกตัวถัง

ปฏิกรณ์จนถึงด้านล่างของหัวก๊าซ เพื่อป้องกันลมและความร้อนระบายสู่ภายนอก ดังภาพท่ี 1 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

542 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

6. ระบบหล่อเย็น 
ท าการติดตั้งถังเก็บน้ า ขนาด 100 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ปั๊มน้ าขนาด 60 วัตต์ อัตราการไหลอยู่ที่ 2,800 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง โดยส่งน้ าหล่อเย็นไปยังชุดควบแน่น ซึ่งท าหน้าที่ลดอุณหภูมิไอระเหยของของเหลวที่กลั่นให้กลับมาควบแน่น
กลายเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะของส่วนประกอบการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 
 

หมายเหตุ : 1. โครงสร้างหลัก 2. ถังปฏิกรณ์ 3. ชุดให้ความร้อน 4. ชุดควบแน่น 5. ชุดให้ความร้อน 6. ระบบหล่อเย็น 
7. ท่อทางออกของน้ ามันเชื้อเพลิง 8. จุดวัดแรงดัน 9. จุดวัดอุณหภูมิ 
 
ขั้นตอนการทดสอบ 
1. ท าการท าความสะอาดและคัดแยกขยะพลาสติกโดยการแยกออกเป็น 2 แบบ คือ ขยะจากถุงพลาสติก (LDPE) และ
ขยะจากกระสอบพลาสติก (PP)  

         
(ก) ถุงพลาสติก                                 (ข) กระสอบ 

ภาพที ่2  การคัดแยกขยะพลาสตกิ 
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2. น าวัตถุในการทดสอบที่ท าความสะอาดแล้ว  ใส่ลงในถังปฏิกรณ์จ านวนครั้งละ 3 กิโลกรัม  
3. ท าการปิดฝาถังปฏิกรณ์ให้สนิทและเริ่มท าการทดสอบโดยใช้ความร้อนกับถังปฏิกรณ์ให้มีอุณหภูมิในการผลิตน้ ามัน
เชื้อเพลิงไว้ท่ีอุณหภูมิ 100 - 200 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งเปิดระบบน้ าหล่อเย็น 
4. ควบคุมอุณหภูมิให้เครื่องผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติกท างานในสภาวะอุณหภูมิ  100 - 200 องศาเซลเซียส    
จึงวัดค่าอุณหภูมิและค่าความดันภายในถังปฎิกรณ์ ท่อทางเข้าชุดควบแน่น และท่อทางออกชุดควบแน่น  
 

 
 

ภาพที่ 3  อุณหภูมิในกระบวนการทดสอบ 
 

5. เมื่อท าการทดสอบการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติกเสร็จสิ้น น าน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีได้จากการผลิตมาตรวจวัด 
ปริมาณ 
6. เมื่อท าการกรองน้ ามันเสร็จสิ้น น าน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีได้จากการผลิตมาตรวจวัดปริมาณ 
     

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

 
ภาพที่ 4  น้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการผลติ (ก) น้ ามันจากถงุพลาสติก (ข) น้ ามันจากกระสอบพลาสติกที่อุณหภมูิ 
100 –200 องศาเซลเซียส (ค) น้ ามันจากถุงพลาสติก  และ (ง) น้ ามนัจากกระสอบพลาสติกที่อุณหภูม ิ300 - 500 องศา

เซลเซียส 
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7.  ท าการทดสอบการผลิตน้ ามนัเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติกตามขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 5 โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิ
เป็น  300 - 500 องศาเซลเซียส 
 
ผลการวิจัย 

ปริมาณน้ ามันจากการทดสอบ พบว่าการผลิตน้ ามันจากจากถุงพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 100 - 200 องศา
เซลเซียส จะได้ปริมาณน้ ามันโดยมีปริมาณน้ ามันเฉลี่ยเท่ากับ 133 กรัม คิดเป็นร้อยละ 4.43 ของปริมาณที่ใช้ในการ
ทดสอบ ส่วนอุณหภูมิ 300 - 500 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณน้ ามันโดยมีปริมาณน้ ามันเฉลี่ยเท่ากับ 950 กรัม คิดเป็นร้อย
ละ 31.67 ของปริมาณที่ใช้ในการทดสอบ ส่วนการผลิตน้ ามันจากกระสอบพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 100 - 200 องศา
เซลเซียส ได้ปริมาณน้ ามันโดยมีปริมาณน้ ามันเฉลี่ยเท่ากับ 166 กรัม คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของปริมาณที่ใช้ในการทดสอบ 
ส่วนในช่วงอุณหภูมิ 300 - 500 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณน้ ามันโดยมีปริมาณน้ ามนัเฉลี่ยเท่ากับ 817 กรัม คิดเป็นร้อยละ 
27.23  ของปริมาณที่ใช้ในการทดสอบ 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงและเศษวัสดุทีไ่ด้จากการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ชนิดวัสด ุ
                       
อุณหภูมิ (°C) 

ถุงพลาสติก (g) กระสอบพลาสติก (g) 

น้ ามันกอ่น
กรอง 

น้ ามันหลัง
กรอง 

ปริมาณ
เศษวัสด ุ

น้ ามันกอ่น
กรอง 

น้ ามันหลัง
กรอง 

ปริมาณ
เศษวัสด ุ

100 - 200 153 133 2,433 180 166 2,167 
300 - 500 1,287 950 467 1,766 817 115 

 
ปริมาณค่าความร้อนของน้ ามันจากการทดสอบ พบว่าค่าความร้อนของน้ ามันจากถุงพลาสติกในช่วง อุณหภูมิ 

100 - 200 องศาเซลเซียส จะได้ค่าความร้อนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 42.91  เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งค่าความร้อนของน้ ามันจาก
ขยะพลาสติกโดยใช้วัตถุดิบจากถุงพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 300 - 500  องศาเซลเซียส ได้ปริมาณค่าความร้อนโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 46.22 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ส่วนปริมาณค่าความร้อนของน้ ามันจากกระสอบพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 100 - 200 
องศาเซลเซียส ได้ปริมาณค่าความร้อนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 43.70 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ส่วนค่าความร้อนของน้ ามันจาก
กระสอบพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 300 - 500 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณค่าความร้อนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 44.71 เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าความร้อนที่ได้ของน้ ามันจากการทดสอบ 

ชนิดวัสด ุ
อุณหภูมิ (°C) 

ถุงพลาสติก (MJ/kg) กระสอบพลาสติก (MJ/kg) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 

100 - 200 42.87 43.09 42.78 42.91 42.93 43.20 44.98 43.71 

300 - 500 46.43 46.26 45.96 46.22 44.28 44.70 45.16 44.71 

 
ปริมาณค่าความหนืดของน้ ามันจากการทดสอบจ านวน 2 ตัวอย่าง พบว่าค่าความหนืดของน้ ามัน                

จากถุงพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 100 - 200 องศาเซลเซียส จะได้ค่าความหนืดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 เซนติสโตก ซึ่งค่า
ความหนืดของน้ ามันจากขยะพลาสติกโดยใช้วัตถุดิบจากถุงพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 300 - 500 องศาเซลเซียส            
ได้ปริมาณค่าความหนืดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เซนติกโตก ส่วนปริมาณค่าความหนืดของน้ ามันจากกระสอบพลาสติก
ในช่วงอุณหภูมิ 100 - 200 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณค่าความหนืดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.78 เซนติสโตก ส่วนค่าความหนืด
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ของน้ ามันจากกระสอบพลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 300 - 500 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณค่าความหนืดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 
เซนติสโตก ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าความหนืดที่ได้ของน้ ามันจากการทดสอบ 

ชนิดวัสด ุ
อุณหภูมิ (°C) 

ถุงพลาสติก (cst) กระสอบพลาสติก (cst) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 

100 - 200 0.98 1.20 0.58 0.90 0.76 0.64 0.95 0.78 

300 - 500 2.26 2.97 3.21 2.81 2.20 2.17 2.37 2.24 

 
วิจารณ์ผลการทดสอบ 

1. การผลิตน้ ามันในช่วงอุณหภูมิ 100 - 200 องศาเซลเซียส พบว่าค่าอุณหภูมิของไอระเหย ภายในเตาปฏิกรณ์
ของวัสดุ 2 ชนิด มีค่าใกล้เคียงกันตลอดการทดสอบโดยในบางช่วงเวลาจะมีค่า อุณหภูมิที่แตกต่างเนื่องจากความร้อน
สะสมภายในเตา ค่าอุณหภูมิสูงสุดของไอระเหยได้จากกระสอบ พลาสติกโดยเฉลี่ยค่าเท่ากับ 193.2 องศาเซลเซียส 

2. การผลิตน้ ามันในช่วงอุณหภูมิ 300 - 500 องศาเซลเซียส พบว่าค่าอุณหภูมิของไอระเหย ภายในเตาปฏิกรณ์
ของวัสดุ 2 ชนิด มีค่าใกล้เคียงกันตลอดการทดสอบโดยในบางช่วงเวลาจะมีค่า อุณหภูมิที่แตกต่างเนื่องจากความร้อน
สะสมภายในเตา ค่าอุณหภูมิสูงสุดของไอระเหยได้จาก ถุงพลาสติกโดยเฉลี่ยค่าเท่ากับ 377.6 องศาเซลเซียส 

3.  จากการทดสอบการผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกพบว่า ปริมาณน้ ามันที่ได้จากอุณหภูมิ ทดสอบ 300 - 500 
องศาเซลเซียส ซึ่งให้ปริมาณไอระเหยของขยะพลาสติกมากจึงได้ปริมาณน้ ามัน มากกว่าการทดสอบที่อุณหภูมิ 100 - 
200 องศาเซลเซียส โดยมีปริมาณน้ ามันมากกว่า 6 เท่า 

4.  จากการทดสอบปริมาณค่าความร้อนของน้ ามันจากขยะพลาสติกพบว่าค่าความร้อนของ ถุงพลาสติกที่อุณหภมูิ
ทดสอบ 300 - 500 องศาเซลเซียส มีค่าความร้อนสูงสุดคือ 46.22 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความร้อน
ของน้ ามันเบนซิน 

5.  จากการทดสอบค่าความหนืด พบว่าน้ ามันที่ได้จากกระสอบพลาสติกที่อุณหภูมิทดสอบ 300 - 500 องศา
เซลเซียส มีปริมาณค่าความหนืดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 เซนติสโตก เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความ
หนืดของน้ ามันดีเซล 

6. จากการทดสอบอัตราการระเหยของน้ ามันจากขยะพลาสติกพบว่าอัตราการระเหยสูงสุดน้ ามันได้จากกระสอบ
พลาสติกในช่วงอุณหภูมิ 100 - 200 องศาเซลเซียส จะมีอัตราการระเหยที่สูงกว่าที่อุณหภูมิทดสอบ 300 - 500 องศา
เซลเซียส 

7. จากการทดสอบเมื่ออุณหภูมิในถังปฏิกรณ์สูงขึ้นจะท าให้เกิดความดันในระบบส่งผลให้  ไอระเหยผ่านชุด
ควบแน่นอย่างรวดเร็วท าให้ขบวนการควบแน่นไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพในการควบแน่นลดลง 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติก ซึ่งใช้หลักการของกระบวนการไพโรไลซิสในการละลายขยะพลาสติก
โดยใช้อุณหภูมิสูงผ่านถังปฏิกรณ์และถ่ายเทผ่านไปยังขยะพลาสติกในที่ที่ควบคุม  ปริมาณออกซิเจนหรือในท่ีที่มีปริมาณ
ออกซิเจนเพียงเล็กน้อย โดยการการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจาก ขยะพลาสติกใช้ขยะพลาสติกจ านวน 2 ชนิด ขยะจาก
ถุงพลาสติก (LDPE) และขยะจากกระสอบพลาสติก (PP) ชนิดละ 3 กิโลกรัม ซึ่งใช้อุณหภูมิในการทดสอบ100 - 200 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในการทดสอบ 300 - 500 องศาเซลเซียส   

ผลการทดสอบพบว่า วัสดุกระสอบพลาสติก (PP) ให้ปริมาณน้ ามันมากที่สุดเฉลี่ย 166 กรัม คิดเป็น 5.53 
เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการทดสอบมีค่าความร้อน 43.70 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ค่าความหนืดของน้ ามัน 0.78 
เซนติสโตก และอัตราการระเหยของน้ ามัน 0.572 กรัมต่อช่ัวโมง ที่อุณหภูมิทดสอบ 300 - 500 องศาเซลเซียส วัสดุ
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ถุงพลาสติก (LDPE) ให้ปริมาณน้ ามันมากที่สุดเฉลี่ย 950 กรัมคิดเป็น 31.66 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการ
ทดสอบมีค่าความร้อน 46.22 เมกะจูลต่อกิโลกรัมค่าความหนืดของน้ ามัน 2.81 เซนติสโตก และอัตราการระเหย         
ของน้ ามัน 0.14 กรัมต่อช่ัวโมง จากผลการทดสอบสามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจาก
ขยะพลาสติกได้และสามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ ามันท่ีได้จากถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกในช่วงอุณหภมูิ 
100 - 200 องศาเซลเซียส  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรเพิ่มขนาดเครื่องให้มีก าลังการผลิตที่มากขึ้น  
2. เพิ่มตัวดักตะกอนท่ีละเอียดกว่าน้ีท าให้น้ ามันที่ได้คุณภาพดีและใสขึ้น 
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การแยกและระบุชนิดของเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรครากเน่าโคนเน่าจากต้นทุเรียน 
Isolation and Identification of Fungi Related to Root and Stem Rot 

Diseases in Durian Trees 
ศรัณญ์ กล่ าบุญสวัสดิ์, สุดารัตน์ วงษ์จ าเริญ, ณัฐธิดา ประภารัตน์, อัยยะ จันทรศริ ิ

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
 

บทคัดย่อ 
โรครากเน่าโคนเน่า (Root and stem rot diseases) เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือรา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์        

เพื่อแยกเช้ือราจากต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่า และระบุชนิดของเช้ือราที่แยกได้ด้วยลักษณะ
สัณฐานและชีววิทยาเชิงโมเลกุล โดยเก็บตัวอย่างเปลือกล าต้นของต้นทุเรียนท่ีแสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่าจาก
สวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 16 ตัวอย่าง น ามาล้างตัวอย่างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl)         
ความเข้มข้นร้อยละ 1 นาน 2 นาที เพื่อก าจัดแบคทีเรียและวางช้ินตัวอย่างบนจานอาหารแข็งสูตร Water Agar (WA) 
เมื่อเกิดโคโลนีเช้ือราจึงท าการเลือกเช้ือราที่มีโคโลนีต่างกันและคัดแยกบนจานอาหารแข็งสูตร Potato dextrose agar 
(PDA) จนได้เช้ือราบริสุทธิ์ ท าการระบุชนิดของเช้ือราที่แยกได้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาใต้กล้องจุลทรรศน์และ
ชีววิทยาเชิงโมเลกุลด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ของส่วน Internal transcribed spacer nuclear DNA (ITS nrDNA) ซึ่ง
ได้มาจากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) โดยใช้ไพรเมอร์สากล ITS1 และ ITS4 ผล
การศึกษาพบว่าสามารถแยกเช้ือราบริสุทธิ์ได้จ านวน 17 ไอโซเลท เมื่อท าการระบุชนิดของเช้ือราที่แยกได้ด้วยลักษณะ
สัณฐานและชีววิทยาเชิงโมเลกุล พบว่าเป็นเช้ือรา  2 ชนิด ได้แก่  Fusarium solani และชนิด Lasiodiplodia 
theobromae 
ค าส าคัญ: เชื้อรา, ทุเรียน, ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส, โรครากเน่าโคนเน่า   
 

Abstract 
Root and stem rot is a fungal disease. This research was conducted to isolate the fungi from 

the durian tree that exhibited the nature of root and stem rot diseases and identify the isolated fungal 
species by morphology and molecular biology. Sixteen samples of durian tree bark showing root rot 
were collected from an orchard in Chanthaburi Province, Thailand. The samples were washed with a 
1% concentration of sodium hypochlorite (NaOCl) solution to eliminate bacteria, and the samples were 
placed on water agar (WA). The fungi became colonies, and were then selected for the fungi with 
different colonies and sorted on a solid plate of potato dextrose agar (PDA) formula until transforming 
into a pure culture. The fungi isolated by microscopic morphology and molecular biology by nucleotide 
sequences of the internal transcribed spacer nuclear DNA (ITS nrDNA) fragments derived from 
polymerase chain reaction (PCR), were identified the type. The PCR used ITS1 and ITS4 universal primers. 
The results showed that 17 isolates of pure fungi could be identified as Fusarium solani and 
Lasiodiplodia theobromae when determining the type of fungi isolated by morphology and molecular 
biology.  
Keywords: Fungi, Durian, Polymerase Chain Reaction, Root rot and stem rot diseases  
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บทน า 
ทุ เ รี ย น  (Durian, Durio zibethinus Murr) เ ป็ น ไ ม้ ยื นต้ นและ เป็ น ไม้ ผล เศรษฐกิ จ ในว งศ์  ( Family) 

Bombacaceae  เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนช้ืน ความช้ืนในอากาศร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 80 ฝนตก
สม่ าเสมอปีละ 1,600 ถึง 4,000 มิลลิเมตร และอุณหภูมิระหว่าง 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส แหล่งปลูกทุเรียนที่ส าคัญ     
จึงพบในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Economic news, 1995) ส าหรับประเทศไทยมีแหล่งเพาะปลูก        
ที่ส าคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพรและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อการค้า ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุมทอง และพันธุ์ก้านยาว 
โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทองนิยมปลูกเพื่อการค้าเนื่องจากมีรสชาติที่หวานอร่อย (ศูนย์สาระสนเทศการเกษตร ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2550) 

โรคที่คุกคามและเป็นปัญหาต่อการเพาะปลูกทุเรียน คือ โรครากเน่าโคนเน่า (Root and stem rot diseases) 
ซึ่งเกิดจากเช้ือราเข้าท าลายราก ยอด และใบของต้นทุเรียน ส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนชะงัก รากฝอยและ
รากแขนงเน่าเปื่อย โคนต้นปรากฏจุดฉ่ าน้ าและมักมีน้ าเยิ้มออกมา เนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อเยื่อไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้ม 
อาการจะลุกลามเน่ารอบโคนต้น ท าให้ใบร่วงหมดต้นและยืนต้นแห้งตายในเวลาต่อมา (ธรรมศักดิ์ , 2532) ศูนย์วิจัยพืช
สวนจันทบุรีได้ส ารวจความเสียหายจากโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2550 จ านวน 44 สวน ครอบคลุมพื้นที่ 1,268 ไร่ ใน 8 อ าเภอ พบว่าต้นทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่า
ร้อยละ 41.84 (มาลัยพรและคณะ, 2553) 

งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเช้ือรา Phytophthora palmivora เป็นเช้ือราชนิดหลักที่ท าให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า   
ในทุเรียน (Lim and Chan, 1986) และอาจเกิดได้จากเช้ือรา P. cinnamomi นอกจากนี้ยังพบว่าเช้ือราในสกุล 
Pythium สามารถท าให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้เช่นกัน เช่น เชื้อรา P. cucurbitacearum เชื้อรา P. vexans 
และเชื้อรา P. deliense (Santoso et al., 2015) แนวทางในการป้องกันและก าจัดเชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่า คือ การ
ใช้สารเคมีผสมน้ าราดดินหรือทาแผลบริเวณโคนต้น เช่น เมทาแลกซิล (Metalaxyl) หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 
(Fosetyl-aluminium) ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถป้องกันก าจัดโรคได้อย่างสมบูรณ์      
จึงยังคงจ าเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่สามารถป้องกันก าจัดโรคให้ได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป 

ขอบเขตงานวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ คือ 1) การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ของต้นทุเรียนที่เป็นโรคราก
เน่าโคนเน่า และ 2) การแยกและระบุชนิดของเชื้อราที่แยกได้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาเชิงโมเลกุล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย คือ การพัฒนาฐานข้อมูลของชนิดเช้ือราที่ก่อโรคเน่าโคนเน่าในทุเรียน   
ที่พบในประเทศไทย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกทุเรียนของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การพบว่าเช้ือราชนิด 
Fusarium sp. เป็นเช้ือราอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากเช้ือรา Phytophthora sp. ที่สามารถก่อโรครากเน่าโคนเน่า       
ในทุเรียนได้ (มณีรัตน์, 2561)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อแยกและระบุชนิดของเช้ือราจากเปลือกล าต้นทุเรียนท่ีแสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่า โดยมีพื้นที่
ศึกษาวิจัย คือ สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อระบุชนิดของเชื้อราที่แยกได้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาเชิงโมเลกุล 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และตัวอย่างเนื้อเยื่อจากต้นทุเรียนท่ีแสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่า 
เก็บข้อมูลจ านวนต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่า รวมถึงประวัติอาการของโรคในพื้นที่

ศึกษาวิจัย ณ สวนผลไม้ของเกษตรกรอาสาสมัคร ต าบลจันทเขม อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ท าการเก็บตัวอย่างตัวอย่างเนื้อเยื่อเปลือกล าต้นจากต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะโรครากเน่าโคนเน่า จ านวน 16 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

549 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างไว้ในหลอดพลาสติกสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และน ากลับมาแยกเช้ือรา ณ ห้องปฏิบัติการ
ภายในระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 

2. การแยกเช้ือราบริสุทธ์ิจากเนื้อเยื่อเปลือกล าต้นของต้นทุเรียนที่เป็นโรค 
จุ่มตัวอย่างเนื้อเยื่อเปลือกล าต้นในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) ความเข้มข้นร้อยละ 1           

โดยปริมาตร (บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล, ประเทศไทย) เป็นระยะเวลา 2 นาที และล้างตัวอย่างด้วยน้ ากลั่นปลอดเชื้อ วาง
ตัวอย่างลงบนจานอาหารแข็งสูตร Water Agar (WA) และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นท าการ
เลือกเช้ือราที่มีโคโลนีต่างกันและคัดแยกบนจานอาหารแข็งสูตร Potato dextrose agar (PDA) (บริษัท HiMedia, 
ประเทศอินเดีย) จนได้เช้ือราบริสุทธ์ิ บันทึกภาพของโคโลนีเช้ือราบนจานอาหารแข็งสูตร PDA  

3. การระบุชนิดของเชื้อราที่แยกได้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาเชิงโมเลกุล 
การระบุชนิดของเช้ือราที่แยกได้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาจะใช้การระบุจากลักษณะของสปอร์ โดยท าการ

เก็บเกี่ยวเส้นใยและสปอร์ของเช้ือราที่เพาะเลี้ยงในจานอาหารแข็งสูตร PDA ที่อายุ 3 วัน จากนั้นย้อมเส้นใยและสปอร์
เชื้อราด้วยสีย้อม Lactophenol Cotton Blue (บริษัท Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริกา) บันทึกภาพของเส้นใยและสปอร์
เชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงท่ีก าลังขยายรวม 100 เท่า 

การระบุชนิดของเช้ือราที่แยกได้ด้วยชีววิทยาเชิงโมเลกุลจะใช้การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของส่วน 
Internal transcribed spacer nuclear DNA (ITS nrDNA) โดยท าการสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอจากเส้นใยของเชื้อรา
ที่เพาะเลี้ยงในจานอาหารแข็งสูตร PDA ที่อายุ 3 วัน ด้วยชุดสกัดส าเร็จรูป DNA Trap I (บริษัท DNA TEC, ประเทศไทย) 
การเพิ่มจ านวนดีเอ็นเอของส่วน ITS nrDNA จากสารพันธุกรรมดีเอ็นเอที่สกัดได้ ด าเนินการโดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่          
พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) โดยใช้ไพรเมอร์สากล ITS1 (3-TCCGTAGGTGAACCTGCGG -5) 
และไพรเมอร์สากล ITS4 (3-TCCTCCGCTTATTGATATGC-5) (Cooke et al., 2000) และใช้สภาวะของปฏิกิริยา
ลูกโซ่พอลิเมอเรสตามงานวิจัยของ Grünwald et al. (2011) ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสที่ได้จะถูกน าส่ง
วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ที่บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลีใต้ การระบุชนิดของเชื้อราจากล าดับนิวคลีโอไทด์ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Nucleotide BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) แผนผังต้นไม้สาย
วิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) ของเช้ือราสร้างโดยใช้โปรแกรม SeaView 4 (Donovan, 2018) โดยแบบจ าลอง 
Neighbor joining (NJ) โดยจ าลองซ้ า (Bootstrap) จ านวน 100,000 ครั้ง 
 
ผลการวิจัย 

 1. การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และตัวอย่างเนื้อเยื่อจากต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่า 
งานวิจัยนี้ท าการเก็บตัวอย่างเปลือกล าต้นต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่าจากสวนผลไม้ของ

เกษตรกรอาสาสมัครในต าบลจันทเขม อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างตัวอย่างเนื้อเยื่อเปลือกไม้จาก
ต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะโรครากเน่าโคนเน่าได้ทั้งหมด 16 ตัวอย่าง ลักษณะพื้นที่ศึกษามีความช้ืนค่อนข้างสูงและดิน
เปียกชุ่มน้ า มีหญ้าและใบไม้ปกคลุมดินทั่วบริเวณ ต้นทุเรียนแต่ละต้นปลูกห่างกันประมาณ 3 เมตร โดยมีอายุต้น 18  ปี 
ต้นทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าจะมีลักษณะของล าต้นเป็นจุดฉ่ าน้ าและมีน้ าเยิ้มออกมา เนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อเยื่อไม้
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้ม พบการใช้สารเมทาแลกซิล (Metalaxyl) ในการรักษาและยับยั้งของโรครากเน่าโคนเน่า ดังภาพ
ที่ 1 และพบการเจาะท าลายล าต้นโดยด้วงหนวดยาวบ่าหนาม (Batocera rufomaculata) ซึ่งเร่งความรุนแรงของโรค
รากเน่าโคนเน่า 
 

https://peerj.com/articles/281/author-3
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ภาพที่ 1 ต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่าในพ้ืนท่ีศึกษา  

 
 2. การแยกเช้ือราบริสุทธ์ิจากเนื้อเยื่อเปลือกล าต้นของต้นทุเรียนที่เป็นโรค 

การคัดแยกเช้ือราจากต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะของโรครากเน่าโคนเน่าด้วยจานอาหารแข็งสูตร WA ร่วมกับ
จานอาหารแข็งสูตร PDA พบเช้ือราจากช้ินเนื้อเยื่อเปลือกล าต้นทุเรียนทั้งหมด 17 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท D1-1, D1-
2, D2-1, D2-2, D3-1, D3-2, D4-1, D4-2, D5-11, D5-12, D5-2, D6-1, D6-2, D7-1, D7-2, D8-1 แ ล ะ  D8-2              
ภาพของโคโลนีเช้ือราบนจานอาหารแข็งสูตร PDA ที่อายุ 24 ช่ัวโมง (ก่อนสร้างสปอร์) และโคโลนีเช้ือราที่อายุ 72 ช่ัวโมง 
(หลังสร้างสปอร์) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สัณฐานวิทยาของโคโลนี เส้นใย และสปอร์ของเชื้อราที่แยกได้จากเนื้อเยือ่ต้นทุเรยีนที่แสดงอาการของโรคราก
เน่าโคนเน่า 

ไอโซเลท 

สัณฐานวิทยาของโคโลนีเชือ้รา 

สัณฐานของเส้นใยและสปอร์ 
(ก าลังขยายรวม 100 เท่า) 

ก่อนสร้างสปอร์ 
(ที่ระยะเวลาเพาะเลี้ยง  

24 ชั่วโมง) 

หลังสร้างสปอร์ 
(ที่ระยะเวลาเพาะเลี้ยง  

72 ชั่วโมง) 

D1-1 

   

D1-2 
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D2-1 

   

D2-2 

   

D3-1 

   

D3-2 

   

D4-1 
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D4-2 

   

D5-11 

   

D5-12 

   

D5-2 

   

D6-1 
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D6-2 

   

D7-1 

   

D7-2 

   

D8-1 

   

D8-2 

   
 
 3. การระบุชนิดของเชื้อราที่แยกได้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาเชิงโมเลกุล 

การระบุชนิดของเช้ือราที่แยกได้ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่าสามารถแบ่งเชื้อราออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มเช้ือราที่มีเส้นใยเป็นสีขาวนวลหรือสีครีม มีผนังกั้นเส้นใย มีการสร้างสปอร์เป็นสีส้มที่ระยะเวลา 72 ช่ัวโมงของ
การเพาะเลี้ยง การเจริญค่อนข้างช้า ลักษณะของเส้นใยเป็นแท่งเรียวยาว และสปอร์มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปลาย  
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ท้ายแหลม ได้แก่ ไอโซเลท D1-1, D1-2, D2-1, D3-1, D3-2, D4-1, D4-2, D5-11, D5-2, D6-1, D6-2, D7-1, D7-2,         
และ D8-2 2) กลุ่มเช้ือราที่มีเส้นใยฟูสีขาว มีผนังกั้นเส้นใย มีการสร้างสปอร์เป็นสีด าที่ระยะเวลา 72 ช่ัวโมงของการ
เพาะเลี้ยง การเจริญรวดเร็ว ลักษณะของเส้นใยเป็นแท่งเรียวยาวและเป็นข้อปล้อง และสปอร์มีลักษณะเป็นทรงกลมรี  
ได้แก่ ไอโซเลท D2-2, D5-12 และ D8-1 

การระบุชนิดของเช้ือราที่แยกได้ด้วยชีววิทยาเชิงโมเลกุลพบว่าเช้ือรากลุ่มที่ 1 เป็นเช้ือราชนิด Fusarium 
solani โดยมีความคล้ายคลึงกับเช้ือราชนิด  F. solani upm6 ที่ความคล้ายคลึงร้อยละ 98.61 เมื่อวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป Nucleotide BLAST และเชื้อรากลุ่มที่ 2 เป็นเชื้อราชนิด Lasiodiplodia theobromae โดยมีความ
คล้ายคลึงกับเช้ือราชนิด L. theobromae DBS2 ที่ความคล้ายคลึงร้อยละ 98.25 เมื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Nucleotide BLAST ส่วนแผนผังต้นไม้สายวิวัฒนาการของเชื้อราเป็นดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 แผนผังต้นไม้สายวิวัฒนาการของเชื้อราชนิด F. solani และชนิด L. theobromae ที่คัดแยกได้  
 
สรุปและอภิปรายผล 

 การแยกเช้ือราที่เกี่ยวข้องกับโรครากเน่าโคนเน่าจากต้นทุเรียนในสวนผลไม้ของเกษตรกรอาสาสมัครในต าบล 
จันทเขม อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี พบเชื้อราจ านวน 2 ชนิด เมื่อท าการระบุชนิดของเชื้อราที่แยกได้ด้วยลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาเชิงโมเลกุล พบว่าเป็นเชื้อราชนิด F. solani และชนิด L. theobromae 
 งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเช้ือราชนิด Fusarium สามารถก่อโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน (มณีรัตน์, 2561) 
และ โรคกิ่งแห้งของต้นทุเรียน (Pongpisutta et al., 2020) ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถก่อโรคในพืชหลายชนิด เช่น
เช้ือรา Fusarium sp. DK-2017 ก่อโรคในโสมเกาหลี (Panax ginseng) (Durairaj et al., 2018) และเช้ือรา F. solani  
ก่อโรครากเน่าในต้นจาก (Artocarpus heterophyllus) (Kuruppu et al., 2019) ส่วนเช้ือราชนิด Lasiodiplodia 
สามารถก่อโรคผลเน่าในทุเรียน (Thirawongphinyo et al., 2019) และก่อโรคได้ในพืชหลายชนิด เช่น เช้ือรา L. 
theobromae ก่อโรคกิ่งเน่าในต้นมะม่วง (Mangifera indica) (Guimarães et al., 2019) และก่อโรคเน่าบนผลมะมว่ง
อกร่อง (Edgar et al., 2017) ดังนั้นเช้ือราชนิด F. solani และชนิด L. theobromae อาจมีความเกี่ยวข้องหรือเป็น
สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าของต้นทุเรียนในพื้นที่ศึกษา 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ควรท าการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของต้นทุเรียนที่แสดงอาการโรครากเน่าโคนเน่าเพิ่มเติมจากจังหวัดโดยรอบ
จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลเช้ือราที่ก่อโรครากเน่าโคนเน่าที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น และท าการทดสอบการก่อโรค     
ในใบและล าต้นของต้นทุเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเชื้อราที่แยกได้สามารถก่อโรครากเน่าโคนเน่าได้จริง   
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การคัดแยกยีสต์สะสมไขมันสูงจากดินป่าชายเลนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย 
Isolation of Oleaginous Yeast Isolated from Mangrove Soils in Rayong 

Province, Thailand 
สุดารัตน์ วงษ์จ าเริญ, ณัฐธิดา ประภารัตน์, ศรัณญ์ กล่ าบญุสวสัดิ์, อัยยะ จันทรศิร ิ

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่มาจากฟอสซิลและปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นานาประเทศมีความ

ตระหนักในการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ยีสต์จัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการสะสมไขมันไว้ภายใน
เซลล์ ซึ่งสามารถสกัดไขมันออกมาและน าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกยีสต์ที่มีการ
สะสมไขมันสูงจากดินป่าชายเลนและวัดปริมาณร้อยละของไขมันที่ยีสต์ผลิตได้ต่อน้ าหนักเซลล์แห้ง การเก็บตัวอย่าง
ด าเนินการเก็บดินจากป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 16 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
สามารถคัดแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 10 ไอโซเลท จากนั้นน ายีสต์ที่คัดแยกได้ไปศึกษาความสามารถในการสะสมไขมันด้วยการ
ย้อมสี Sudan Black B พบว่ายีสต์ทั้ง 10 ไอโซเลทมีการสะสมไขมันไว้ภายในเซลล์ เมื่อน ายีสต์มาวิเคราะห์ปริมาณไขมัน
พบว่ามีการสะสมไขมันระหว่างร้อยละ 5.71 ± 1.89 ถึงร้อยละ 12.03 ± 2.12 ของน้ าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์
ของยีสต์สะสมไขมันสูง ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต คือ การปรับปรุงสูตรอาหารเพาะเลี้ยงให้ยีสต์ที่คัดแยก
ได้สามารถสะสมไขมันไว้ภายในเซลล์ที่มากกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนักเซลล์แห้ง  
ค าส าคัญ: จังหวัดระยอง, ไบโอดีเซล, ดินป่าชายเลน, ยีสต์สะสมไขมันสูง 
 

Abstract 
 Fossil power shortage and environmental pollution have been major problems. As such, 

numerous countries have attempted to reduce the threat of these issues by increasing the use of 
renewable energy. Yeast can accumulate a high intracellular lipid to produce biodiesel. Thus, this study 
investigated selected oleaginous yeast isolated from mangrove soils and analyzed the fatty acid content 
from the selection of the yeast. Sixteen soil samples from the Mangrove Forest Learning Center, Phra 
Chedi Klang Nam in Rayong Province, Thailand were collected. A total of 10 yeast was isolated from 
soil samples with lipid accumulation being determined by Sudan Black B staining. The results showed 
that 10 of these strains (PN01 PN02 PN03 PN04 PN05 PN06 PN07 PN08 PN09 and PN10) had intracellular 
lipid droplets. The analysis of the lipid content found an accumulation of intracellular lipid between 
5.71% and 12.03% (w/w) by the dry cell weight. They were not considered as oleaginous yeast. The 
suggestion for further study is the optimization of culture medium for expected lipid accumulation 
more than 20% of the dry cell weight. 
Keywords: Rayong Province, biodiesel, mangrove soils, oleaginous yeast 
 
บทน า 

 ปัญหาการขาดแคลนพลังงานท่ีมาจากฟอสซิลและปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นท่ัวโลก ท าให้
หลายประเทศมีความตระหนักที่จะลดการใช้พลังงานท่ีมาจากฟอสซิลและเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด โดยประเทศไทยได้มีการจัดการท าแผนแม่บทพลังงานหมุนเวียนทดแทน 15 ปี ซึ่งประเด็นส าคัญหนึ่งในแผน
แม่บทดังกล่าว คือ การส่งเสริมให้เกิดการใช้ไบโอดีเซลภายในประเทศ 
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ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงเหลวที่สามารถน ามาใช้ทดแทนน้ ามันดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การผลิตไบโอ
ดีเซลโดยใช้พืชน้ ามันมีต้นทุนการผลิตที่สูงคิดเป็นร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด รวมถึงต้องอาศัย
ปัจจัยต่างๆ ในการผลิต เช่น ฤดูกาล ระยะเวลาในการปลูก และการเก็บเกี่ยว ดังนั้นจึงมีการศึกษาแนวทางใหม่ในการ
ผลิตน้ ามันให้ได้ปริมาณสูงขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและให้เพียงพอต่อความต้องการ งานวิจัย     
ที่ผ่านมาพบว่าจุลินทรีย์หลายชนิดมีความสามารถในการสะสมไขมันหรือน้ ามัน เช่น ยีสต์ เชื้อรา แบคทีเรีย และสาหร่าย 
จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถผลิตไขมันได้มากกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนักแห้งในสภาวะจ ากัดไนโตรเจน โดยไขมันที่ผลิตได้    
จะมีลักษณะเหมือนกับน้ ามันท่ีพบในพืชน้ ามัน และอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์มากถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 (กุสุมาวดี
และคณะ, 2561)  

ยีสต์จัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงในการใช้ผลิตไบโอดีเซล โดยพบว่ายีสต์ในกลุ่มยีสต์สะสมไขมันสูง 
(Oleaginous yeast) มีการสะสมไขมันภายในเซลล์ได้มากกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนักเซลล์แห้ง เช่น ยีสต์ในสกุล 
Cryptococcus ส กุ ล  Rhodosporidium ส กุ ล  Rhodotorula ส กุ ล  Lipomyces ส กุ ล  Prothotheca แ ล ะสกุ ล 
Yarrowia (Kunthiphun et al., 2018) ซึ่งไขมันที่ผลิตได้มีองค์ประกอบของกรดไขมันคล้ายกับน้ ามันพืช (Tanimura 
et al., 2014) จึงสามารถน าไขมันดังกล่าวไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ด้วยกระบวนการทรานเอสเทอริฟิ เคช่ัน 
(Transesterification) ข้อดีของการใช้ยีสต์เพื่อผลิตไขมัน คือ สามารถเจริญได้รวดเร็ว ให้ความหนาแน่นของเซลล์สูง    
ให้ผลผลิตมาก สามารถใช้วัตถุดิบราคาถูกในการเพาะเลี้ยง และท าการเก็บเกี่ยวเซลล์ได้ง่าย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกยีสต์ที่มีการสะสมไขมันสูงจากดินป่าชายเลนในท้องถิ่นและวัดปริมาณร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้ 

เหตุผลส าคัญในการเลือกระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นแหล่งในการคัดแยกยีสต์สะสมไขมันสูง เนื่องจากมีรายงาน
ว่าป่าชายเลนมีความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์สูงและเป็นแหล่งค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่หลายชนิด จึงช่วยเพิ่ม
โอกาสในการพบยีสต์ที่มีความสามารถในการสะสมไขมัน (Hoondee et al., 2019) 
           ขอบเขตงานวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนส าคัญคือ 1) การเก็บตัวอย่างดินจากป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 2) การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดินด้วยอาหารเพาะเลี้ยงสูตร Dichloran Rose-Bengal 
Chloramphenicol Agar (DRBC)  3) การคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันด้วยการย้อมส ีSudan Black B และ 4) การคัดเลือก
ยีสต์สะสมไขมันสูงโดยพิจารณาจากร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จากการศึกษานี้ คือ สายพันธ์ุของยีสต์สะสมไขมันสูงท่ีคัดแยกได้จากระบบนิเวศป่าชาย
เลนในท้องถิ่น ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อคัดเลือกยสีต์ที่มีการสะสมไขมันสูงจากดินป่าชายเลนในท้องถิ่น 
2. เพื่อวัดปริมาณร้อยละของไขมันท่ียีสต์จากดินป่าชายเลนผลิตได้ในสภาวะเพาะเลี้ยง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างดิน  
การเก็บตัวอย่างดินด าเนินการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มจากป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

จ านวน 16 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 อุณหภูมิของดินท าการวัด ณ จุดเก็บตัวอย่างด้วย
เทอร์โมมิเตอร์ ตัวอย่างดินที่เก็บได้จะน าไปคัดแยกยีสต์ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

2. การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดิน 
น าตัวอย่างดินจ านวน 1 กรัม ผสมลงในน้ ากลั่นด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือแล้ว (Sterilized water) ปริมาตร 9 

มิลลิลิตร จากนั้นท าการวัดค่าความเป็นกรดด่างและค่าความเค็มของตัวอย่างดิน ท าการเจือจางให้ได้สารละลายดิน       
ที่ความเข้มข้นระหว่าง 10-1 ถึง 10-6 เกลี่ยสารละลายดนิแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในจานอาหารแข็ง
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สูตร Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) (บริษัท HiMedia, อินเดีย) ที่ท าการปรับค่าความเป็น
กรดด่างและค่าความเค็มตามค่าที่วัดได้จากตัวอย่างดิน คือ ความเป็นกรดด่าง 7 และความเค็ม 0.2 พีพีที จากนั้นบ่มจาน
อาหารแข็งที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของดินที่วัดได้ ณ จุดเก็บตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 72 ช่ัวโมง 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการบ่มจึงท าการเลือกและแยกโคโลนีของยีสต์ให้บริสุทธิ์บนจานอาหารแข็งสูตร Yeast Malt 
Agar (YM) (บริษัท HiMedia, อินเดีย) บันทึกลักษณะสัณฐานของโคโลนีและก าหนดรหัสไอโซเลทให้แก่ยีสต์ที่คัดแยกได้ 
จากนั้นจึงย้อมสีเซลล์ยีสต์ด้วยสีย้อม Methylene Blue (บริษัท Ajax, ออสเตรเลีย) เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานของเซลล์
ยีสต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ก าลังขยายรวม 400 เท่า  

3. การคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันด้วยการย้อมสี Sudan black B 
น ายีสต์ที่ได้จากการคัดแยกไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร GPY (Glycerol ร้อยละ 4 โดยน้ าหนัก, Peptone 

ร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก และ Yeast extract ร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ท่ีท าการปรับค่าความเป็นกรด
ด่างเป็น 7 และค่าความเค็มเป็น 0.2 พีพีที โดยเพาะเลี้ยงยีสต์ที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส เขย่า 150 รอบต่อนาที เป็น
ระยะเวลา 120 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บเกี่ยวเซลล์ยีสต์และย้อมเซลล์ยีสต์ด้วยสี Sudan Black B (บริษัท Sigma-Aldrich, 
สหรัฐอเมริกา) โดยดัดแปลงวิธีการย้อมเซลล์ยีสต์จากงานวิจัยของ Jape และคณะ (2014) ท าการศึกษาการย้อมติดสี   
ของเซลล์ยีสต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ก าลังขยายรวม 1,000 เท่า ยีสต์ที่ใช้เป็นตัวควบคุมในการวิจัย คือ ยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae  

4. การคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันสูงโดยพิจารณาจากร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้ 
น ายีสต์สะสมไขมนัไปเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสูตร GPY ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่ท าการปรับค่าความเป็นกรด

ด่างเป็น 7 และค่าความเค็มเป็น 0.2 พีพีที โดยเพาะเลี้ยงยีสต์ที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส เขย่า 150 รอบต่อนาที      
เป็นระยะเวลา 120 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเพาะเลี้ยงจึงท าการเก็บเกี่ยวเซลล์ยีสต์ด้วยวิธีการปั่นเหวี่ยง 
(Centrifugation) ที่ความเร็วรอบ 3,500 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 10 นาที 

อบเซลล์ยีสต์สะสมไขมันที่เก็บเกี่ยวได้ด้วยเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 
ช่ัวโมง ท าการสกัดไขมันท่ีผลิตได้จากเซลล์ยีสต์สะสมไขมันดัดแปลงจากวิธีของ Byreddy และคณะ (2015) โดยใช้ตัวท า
ละลายเฮกเซน (Hexane) ในอัตราส่วน 1:1 ร่วมกับคลื่นเสียงก าลังสูง (Ultra-sonication) ที่ความถี่ 90 เฮิร์ต เป็น
ระยะเวลา 10 นาที ท าการค านวณร้อยละของไขมันที่ยีสต์ผลิตได้ต่อน้ าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งยีสต์สะสมไขมันสูงจะมีการ
สะสมไขมันไว้ภายในเซลล์มากกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนักเซลล์แห้ง 
 
ผลการวิจัย 

1. การเก็บตัวอย่างดินและคณุสมบัติบางประการของตัวอย่างดิน 
งานวิจัยนี้ท าการเก็บตัวอย่างดินจากป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อท าการ      

คัดแยกยีสต์สะสมไขมันสูง โดยเก็บตัวอย่างได้จ านวนทั้งสิ้น 16 ตัวอย่าง อุณหภูมิเฉลี่ยของตัวอย่างดิน คือ 29.1 องศา
เซลเซียส ค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างของตัวอย่างดิน คือ 7.12 และค่าเฉลี่ยความเค็มของตัวอย่างดิน คือ 0.2 พีพีที  

2. การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดิน 
การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดินป่าชายเลนด้วยจานอาหารแข็งสูตร DRBC พบยีสต์จ านวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ 

ไอโซเลท PN01 ถึงไอโซเลท PN10 ยีสต์ทุกไอโซเลทมีลักษณะสัณฐานของโคโลนีบนจานอาหารแข็งสูตร YM ที่อายุเช้ือ 
72 ช่ัวโมง  คือ สีครีม รูปร่างกลม (Circular) ขอบโคโลนีเรียบ (Entire) และโคโลนีนูน (Convex) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของโคโลนีระหว่าง 1.07 ถึง 1.96 มิลลิเมตร  

3. การคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันด้วยการย้อมสี Sudan Black B 
ยีสต์ที่มีความสามารถในการสะสมไขมันจะปรากฎหยดไขมันหรือหยดน้ ามันที่ย้อมติดสี Sudan Black B      

เป็นจุดสีด าเข้มชัดเจนอยู่ภายในเซลล์เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ส่วนยีสต์ที่ไม่สามารถสะสมไขมันได้     
จะย้อมติดเฉพาะสีย้อม Counter stain (Safranin O) เห็นเป็นเซลล์สีแดงเมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
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ผลการคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันด้วยการย้อมสี Sudan Black B พบว่ายีสต์ที่คัดแยกได้จากดินทั้ง 10  
ไอโซเลท (ไอโซเลท PN01 ถึงไอโซเลท PN10) มีการสะสมไขมันไว้ภายในเซลล์ในระดับที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง    
ที่ 1 ส่วนยีสต์ S. cerevisiae ซึ่งเป็นยีสต์ที่ใช้เป็นตัวควบคุมในการวิจัย ไม่จัดเป็นยีสต์สะสมไขมันและไม่ปรากฎจุดสีด า
ภายในเซลล์ให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการย้อมเซลล์ยีสต์ด้วยสี Sudan Black B เป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
ระดับเบื้องต้น จึงยังไม่สามารถระบุปริมาณไขมันที่สะสมภายในเซลล์ยีสต์ได้ อีกทั้งยังอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการ
ย้อมสีท าให้การคัดเลือกยีสต์มีโอกาสผิดพลาด 
 
ตารางที่ 1 โคโลนีของยีสต์ รูปร่างของเซลล์ และหยดน้ ามันภายในเซลล์ 

ไอโซเลท โคโลนีของยีสต ์ รูปร่างของเซลล์ (400X) หยดน้ ามันภายในเซลล์ 
(1,000X) 
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  +       หมายถึง มีการสะสมไขมันในเซลล์ยีสต์ปริมาณน้อย 

 
4. การคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันสูงโดยพิจารณาจากร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้ 
ยีสต์สะสมไขมันสูงที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร GPY เมื่อน ามาท าการสกัดไขมันที่ผลิตได้ภายในเซลล์ด้วย

การใช้ตัวท าละลายเฮกเซนร่วมกับคลื่นเสียงก าลังสูงพบว่า ยีสต์ทั้ง 10 ไอโซเลทมีการสะสมไขมันระหว่างร้อยละ 5.71 ± 
1.89 ถึงร้อยละ 12.03 ± 2.12 ของน้ าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์ของยีสต์สะสมไขมันสูง แสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 ปริมาณร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้ต่อน้ าหนักเซลล์แห้ง 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้ท าการเก็บตัวอย่างดินจากป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อท าการคัด
แยกยีสต์สะสมไขมันสูง โดยเก็บตัวอย่างได้จ านวนทั้งสิ้น 16 ตัวอย่าง สามารถคัดแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 10 ไอโซเลท 
จากนั้นน ายีสต์ที่คัดแยกได้ไปศึกษาความสามารถในการสะสมไขมันด้วยการย้อมสี Sudan Black B พบว่าภายในเซลล์
ของยีสต์ทั้ง 10 ไอโซเลทปรากฎหยดน้ ามันเป็นจุดสีด าเข้มชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับยีสต์ S. cerevisiae ซึ่งไม่ปรากฎ
จุดสีด าภายในเซลล์ การคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันสูงโดยเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร GPY ที่มีอัตราส่วนคาร์บอน       
ต่อไนโตรเจนที่ 2:1 พบว่ายีสต์ทั้ง 10 ไอโซเลทมีการสะสมไขมันระหว่างร้อยละ 5.71 ± 1.89  ถึงร้อยละ 12.03 ± 2.12 
ของน้ าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์ของยีสต์สะสมไขมันสูง เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของสาลินี และคณะ (2018) 
ซึ่งท าการคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันสูงจากตัวอย่างดินที่เก็บจากป่าชายเลนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย และ
คัดเลือกยีสต์สะสมไขมันสูงด้วยการเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสูตร YNB (Yeast Nitrogen Base 1.97 กรัมต่อลิตร กลูโคส 
50 กรัมต่อลิตร และสาร NH4NO3 5 กรัมต่อลิตร) ที่มีไนโตรเจนต่ าและมีกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน ในอัตราส่วนคาร์บอน
ต่อไนโตรเจนท่ี 10.39:1 พบว่าท่ีปริมาณไนโตรเจนจ ากัดหรือเมื่อไนโตรเจนในอาหารเพาะเลี้ยงเช้ือหมด ในขณะที่อาหาร
เพาะเลี้ยงยังคงมีแหล่งคาร์บอนที่มากเกินพอจะท าให้คาร์บอนเข้าสู่เซลล์และเปลี่ยนเป็นไขมัน โดยตรง (ยาสมี, 2563) 
ดังนั้นถ้าในอาหารเพาะเลี้ยงมีความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนสูง จะท าให้ปริมาณไขมันในเซลล์ของยีสต์ต่ า  
(Papanikolaou et al., 2004) งานวิจัยก่อนหน้าของสาลินี และคณะ (2018) พบว่า ยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa 
SMY40 เพิ่มการสะสมไขมันภายในเซลล์จากร้อยละ 29.44 ของน้ าหนักเซลล์แห้งเป็นร้อยละ 40.00 ของน้ าหนักเซลล์
แห้ง เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีปริมาณกลูโคส 70 กรัมต่อลิตร และปริมาณยูเรีย 10 กรัมต่อลิตร หรือ
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 7.20:1 งานวิจัยของอภิเชษฐ์และรัตนภรณ์ (2010)  ได้ท าการคัดเลือกยีสต์ไขมันสูง
จากตัวอย่างดินจากบริเวณต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อ านาจเจริญ และนครราชสีมา 
และเพาะเลี้ยงยีสต์สะสมไขมันในอาหารเหลวสูตร Lipid Accumulation Medium (LAM) ซึ่งมีกลูโคส 80 กรัมต่อลิตร 
และสาร (NH4)2SO4 0.1 กรัมต่อลิตร คิดเป็นอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 800:1 พบว่า ยีสต์ไอโซเลท U5/2 
สามารถสะสมไขมันภายในเซลล์ร้อยละ 23.26 ของน้ าหนักเซลล์แห้ง 

ยีสต์สะสมไขมันสูงทั้ง 10 ไอโซเลทที่คัดแยกได้มีการสะสมไขมันในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเกิดจาก
ปัจจัยหลัก คือ การคัดเลือกยีสต์สะสมไขมันสูงท าในอาหารเพาะเลี้ยงสูตร GPY ซึ่งมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน    
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ไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงยีสต์ให้มีการสะสมไขมันที่ระดับสูงสุด (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 2:1) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Amornrattanapan และ Thongthep (2019) ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร GMY (อัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 2:1) พบว่า ยีสต์ไอโซเลท 1A สามารถสะสมไขมนัภายในเซลลไ์ดเ้พียงร้อยละ 14.98 ของน้ าหนัก
เซลล์แห้ง เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของสาลินี และคณะ (2018) ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร YNB  ในอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 7.20:1 และงานวิจัยของอภิเชษฐ์และรัตนภรณ์ (2010) ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร Lipid 
Accumulation Medium (LAM) ในอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 800:1  พบว่าในปริมาณไนโตรเจนที่จ ากัด ยีสต์
จะสามารถสะสมไขมันภายในเซลล์ได้มากกว่า ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงควรท าการปรับสูตรอาหารเพาะเลี้ยงให้ยีสต์   
ที่คัดแยกได้สามารถสะสมไขมันไว้ภายในเซลล์มากกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนักเซลล์แห้ง และควรระบุชนิดของยีสต์สะสม
ไขมันสูงด้วยวิธีอณูชีววิทยาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ควรระบุชนิดของยีสต์สะสมไขมันสูงด้วยวิธีอณูชีววิทยา 
 2. ควรปรับสูตรอาหารเพาะเลี้ยงให้ยีสต์ที่คัดแยกได้สามารถสะสมไขมันไว้ภายในเซลล์มากกว่าร้อยละ 20    
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การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์ 
Optimization of Reducing Sugar Production from Natal Grass (Melinis 

repens) Biomass Using Enzymatic Hydrolysis 
ณัฐธิดา ประภารัตน์, ศรัณญ์ กล่ าบุญสวสัดิ์, สดุารตัน์ วงษ์จ าเริญ, อัยยะ จันทรศริิ, สุนิสา อ้ึงวิวัฒน์กุล 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
 

บทคัดย่อ 
  หญ้าดอกแดง (Melinis repens) เป็นวัชพืชทีส่ามารถพบได้ทั่วไปในพ้ืนท่ีรกร้างและพื้นที่เกษตรกรรม 

ซึ่งจัดเป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่สามารถถูกย่อยสลายให้เป็นน้ าตาลรีดิวซ์เพื่อใช้ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทา
นอล และสามารถใช้ทดแทนเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
น้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส ซึ่งมีปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว 
(0.01:10-1:10 กรัมต่อมิลลิลิตรสารละลาย) ความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลส (ร้อยละ 0.1-2 โดยปริมาตร) และ
ระยะเวลาในการย่อย (2-72 ช่ัวโมง)  ผลการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดวิซ์จากชีวมวลหญ้าดอก
แดง คือ อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลวเท่ากับ 0.05:10 กรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลสร้อยละ 
1.0 โดยปริมาตร และใช้ระยะเวลาในการย่อยเท่ากับ 12 ช่ัวโมง  ส่งผลให้ได้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุดเท่ากับ 
670.00±20.00 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง  
ค าส าคัญ: น้ าตาลรดีิวซ์, ไบโอเอทานอล, หญ้าดอกแดง, ไฮโดรไลซสิ 
 

Abstract 
  Natal grass (Melinis repens) is a common were found on wasteland and agricultural areas which 
is considered as lignocellulosic biomass; it can be converted to reducing sugar as bioethanol feedstock. 
Bioethanol is an alternative fuel that can replace fossil fuel. The objective of this research was the 
optimization of reducing sugar production from natal grass biomass using enzymatic hydrolysis. The 
three conditions, namely the solid-liquid ratio (0.01:101.0:10 g/mL solution), cellulase concentration 
(0.1-2.0% v/v) and hydrolysis time (2-72 hours) were investigated. The result was found that the 
optimization of hydrolysis conditions were as follows: solid-liquid ratio as 0.05:10 g sample/mL, 
cellulase concentration as 1.0% v/v and hydrolysis time as 12 hours. The maximum reducing sugar 
production at optimum was 670.00±20.00 mg/g sample. 
Keywords: Reducing sugar, Bioethanol, Natal grass, Hydrolysis  
 
บทน า 

ปัจจุบันทั่วโลกก าลังประสบปัญหาเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) มีราคาสูงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก อีกทั้งมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้     
ของเช้ือเพลิงฟอสซิล ยังเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน (Global warming) (Tripathi, 2018) ดังนั้นหลายประเทศ      
จึงมีความสนใจในการน าเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) มาใช้ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลดังกล่าว โดยเช้ือเพลิงชีวภาพสามารถ
ผลิตได้จากวัสดุทางชีวภาพหลายประเภท เช่น วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Limayem and Ricke, 
2012) ท าให้การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะไบโอเอทานอล (Bioethanol) ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นพลังงาน  
ที่สะอาดกว่าน้ ามัน อีกท้ังเป็นแหล่งพลังงานทดแทนท่ีสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) เป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ  
ซึ่งประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน อยู่ภายในโครงสร้างของผนังเซลล์พืช (Lee et al., 2008) การผลิต 
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ไบโอเอทานอล จากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสต้องผ่าน กระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการปรับสภาพ          
(Pretreatment) 2) กระบวนการย่อย (Hydrolysis) และ 3) กระบวนการหมัก (Fermentation) (รัชพล, 2558) ข้อดี
ของการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอล คือ มีปริมาณมาก หาได้ง่าย ราคาถูก 
และ เป็นการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Renewable material) นอกจากนี้การย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase 
hydrolysis) เป็นการย่อยสลายโครงสร้างของเซลลูโลส เพื่อให้อยู่ในรูปน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (กษิดิส และคณะ, 2563) 
โดยการท างานของเอนไซม์เซลลูเลสมีข้อได้เปรียบมากกว่าการใช้วิธีทางเคมี คือ ปฏิกิริยาการย่อยภายใต้สภาวะ           
ที่ไม่รุนแรง และการใช้เอนไซม์มีความจ าเพาะต่อการย่อยเซลลูโลสซึ่งต่างจากวิธีทางเคมีที่ ได้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ต้องการ 
รวมทั้งมีการสูญเสียน้ าตาลบางส่วนในระหว่างการท าปฏิกิริยาทางเคมี (สุมิตรา, 2523)   

ชีวมวลหญ้าดอกแดง (Melinis repens) เป็นวัชพืชทั่วไป มีถิ่นก าเนิดในแอฟริกาเขตร้อน ประเทศไทยสามารถ    
พบได้ทั่วไปในพื้นที่รกร้างและพื้นที่เกษตรกรรม หญ้าดอกแดงเป็นพืชฤดูเดียวแตกเป็นกอสูงประมาณ  50-100 
เซนติเมตร  ใบมีลักษณะเป็นเส้นตรงมีขนเล็กน้อยยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีช่อดอกแบบช่อแยกแขนงยาว
ประมาณ 5-20 เซนติเมตร และช่อดอกมีสีชมพูอมแดงปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่มฟูคล้ายขนนก ในต่างประเทศส่วนใหญ่
ใช้เป็นไม้ประดับตกแต่ง (Stokes et al., 2011; David and Menges, 2011) ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานวิจัยนี้  จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้าดอกแดง และศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาล
รีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส ขอบเขตของงานวิจัยการเพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม   ในการ
ผลิตน้ าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) จากชีวมวลหญ้าดอก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้า   ดอกแดง และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้า
ดอกแดงโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการศึกษานี้ คือ ได้สภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตน้ าตาล
รีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดง  และสามารถน าไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงได้ข้อมลู                   
ทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมขีองชีวมวลหญ้าดอกแดง   
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมตัวอย่างชีวมวลหญ้าดอกแดง   
 น าหญ้าดอกแดงที่ท าการเก็บจากบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง มาสับให้มีขนาดเล็กลงและท าการตากแห้งเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นน าเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปบดและร่อนผ่านตะแกรงที่มีรูพรุน ขนาด 1-2 มิลลิเมตร ตัวอย่างที่ท าการ
เตรียมเสร็จแล้วจะถูกน าไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้าดอกแดง 
 ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้าดอกแดง ดังนี้ 1) วิเคราะห์เถ้าด้วยวิธี AOAC (2016) 
923.03 และ 920.153 2) วิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตด้วยวิธี Methods of analysis for nutrition labeling (1993) 3) 
วิเคราะห์เยื่อใยด้วยวิธี AOAC (2010) 978.10 4) วิเคราะห์ไขมันด้วยวิธี AOAC (2016) 954.15 5) วิเคราะห์ความช้ืน
ด้วยวิธี AOAC (2016) 925.10 และ 950.46 และ 6) วิเคราะห์โปรตีนด้วยวิธี AOAC (2016) 991.20  

3. การปรับสภาพตัวอย่างชีวมวลหญ้าดอกแดง 
 น าชีวมวลหญ้าดอกแดง 100 กรัม มาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวล      
ต่อปริมาตร ปริมาตร 1 ลิตร น าไปเข้าหม้อนึ่งความดันไอที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที จากนั้น      
น าตัวอย่างมากรองและล้างด้วยน้ าสะอาดจนได้ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เป็นกลาง จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปอบ        
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง หรือจนกว่าน้ าหนักจะคงที่ และน าตัวอย่างไปบดให้ละเอียด  
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4. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส 
 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส โดย
ก าหนดปัจจัยที่ท าการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว (0.01:10 -1:10 กรัมต่อมิลลิลิตร
สารละลาย)  2) ค่าความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลส (ร้อยละ 0.05-2 โดยมวล) และ 3) ระยะเวลาในการย่อย (12-72 
ช่ัวโมง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว 
      ท าการเตรียมชีวมวลหญ้าดอกแดงท่ีผ่านการปรับสภาพให้มีอัตราสว่นของแข็งต่อของเหลวเท่ากับ 0.01:10, 
0.05:10, 0.1:10, 0.5:10 และ 1:10 กรัมต่อมิลลิลิตรสารละลาย โดยท าการช่ังชีวมวลหญ้าดอกแดงที่ผ่านการปรับสภาพ
เท่ากับ 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 และ 1 กรัม ตามล าดับ เติมสารละลาย Sodium citrate buffer ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์  
ค่าความกรดด่างเท่ากับ 4.6 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เอนไซม์เซลลูเลสความเข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยมวล ปริมาตร 1 มิลลลิติร 
และเติมน้ าปราศจากไอออนที่ผ่านการฆ่าเชื้อปริมาตร 8 มิลลิลิตร จะได้ปริมาตรรวมเท่ากับ 10 มิลลิลิตร จากนั้นน าไป
บ่มในเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้น
น ามาปั่นตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 นาที ท าการเก็บสารละลายส่วนใสด้านบน (Supernatant) ไปวัดปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) 
ที่เกิดขึ้นด้วยวิธี DNS method (Miller, 1959) 

4.2 ค่าความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลส  
      ท าการช่ังชีวมวลหญ้าดอกแดงที่ผ่านการปรับสภาพเท่ากับ 0.05 กรัม เติมสารละลาย Sodium citrate 
buffer ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ค่าความกรดด่างเท่ากับ 4.6 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เอนไซม์เซลลูเลสความเข้มข้นร้อยละ 
0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2 โดยมวล ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเติมน้ าปราศจากไอออนท่ีผ่านการฆ่าเช้ือ 8 มิลลิลิตร จะได้
ปริมาตรรวมเท่ากับ 10 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปบ่มในเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ที่ 55 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาปั่นตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 10,000 
รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ท าการเก็บสารละลายส่วนใสด้านบน (Supernatant)         
ไปวัดปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ที่เกิดขึ้นด้วยวิธี DNS method (Miller, 1959) 

4.3 ระยะเวลาในการย่อย 
      ท าการช่ังชีวมวลหญ้าดอกแดงที่ผ่านการปรับสภาพเท่ากับ 0.05 กรัม เติมสารละลาย Sodium citrate 
buffer ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ค่าความกรดด่างเท่ากับ 4.6 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เอนไซม์เซลลูเลสความเข้มข้นร้อยละ 
1.0 โดยมวล ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเติมน้ าปราศจากไอออนที่ผ่านการฆ่าเช้ือ 8 มิลลิลิตร จะได้ปริมาตรรวมเท่ากับ 10 
มิลลิลิตร จากนั้นน าไปบ่มในเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา   2, 4, 6, 8, 10, 
12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาปั่นตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเรว็รอบ 10,000 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ท าการเก็บสารละลายส่วนใสด้านบนไปวัดปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธี DNS method (Miller, 1959) 
 5. การวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธีทางสถิติ 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของชีวมวลหญ้าดอกแดงที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสใน
สภาวะต่าง ๆ ด้วยวิธี One-Way ANOVA และ Tukey ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม  Minitab 
version 18 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้าดอกแดง 
จากการน าตัวอย่างชีวมวลหญ้าดอกแดง 100 กรัมของน้ าหนักแห้ง ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่  

เถ้า คาร์โบไฮเดรต เยื่อใย ไขมัน ความช้ืน และโปรตีน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1 องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้าดอกแดง  
พารามิเตอร์ องค์ประกอบ (กรัมต่อ 100 กรัม) 

เถ้า 7.21 
คาร์โบไฮเดรต 85.56 
เยื่อใย 30.38 
ไขมัน 0.90 
ความช้ืน 6.33 
โปรตีน 4.83 

 
2. ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์       

เซลลูเลส 
2.1 อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลวที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดง 

     จากการศึกษาอัตราส่วนของแข็งต่อของเหลวที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส 
ของชีวมวลหญ้าดอกแดง โดยใช้อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว ในช่วง 0.01:10-1:10 กรัมต่อมิลลิลิตร ผลการศึกษา
พบว่า ที่อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว 0.05:10 กรัมต่อมิลลิลิตรสารละลาย ให้ค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ 543.93±11.55A มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง (p<0.05) รองลงมา ได้แก่ 0.1 :10, 
0.01:10, 0.5:10 และ 1.0:10 กรัมต่อมิลลิลิตรสารละลาย  โดยมีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ เท่ากับ 451.97±5.77B, 
353.00±0.00C, 203.06±3.46D และ 120.53±3.00E มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 2-1  

ภาพที่ 2-1 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์จากการย่อยชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซมเ์ซลลูเลส 
ในสภาวะที่มีการผันแปรอัตราส่วนของแข็งต่อของเหลวท่ีต่างกัน  

หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)  
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 2.2 ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลสที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอก
แดง 

จากการศึกษาความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลสที่เหมาะต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์  โดยใช้ความเข้มข้น          
ของเอนไซม์เซลลูเลสร้อยละ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2 โดยปริมาตร ผลการศึกษาพบว่า ที่ความเข้มข้นเอนไซม์เซลลูเล
สร้อยละ 2.0 โดยปริมาตร ให้ค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด โดยมีค่าเท่ากับ 743.93±46.19A มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง 
เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันกับสภาวะที่มีความเข้มข้นของเอนไซม์ที่ร้อยละ 1.5 และ 1.0 โดย
ปริมาตร ซึ่งมีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 730.60±20A และ 678.60±20A มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ตามล าดับ (p>0.05)  
ในขณะที่สภาวะที่มีความเข้มข้นของเอนไซม์ 0.5 และ 0.1 โดยปริมาตร มีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 585.27±23.09B  
และ 445.27±23.09C มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 2-2 

ภาพที่ 2-2 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์จากการย่อยชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซมเ์ซลลูเลส 
 ในสภาวะที่มีการผันแปรความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลส 

หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)  
 

2.3 ผลของระยะเวลาในการย่อยที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดง 
       จากการศึกษาระยะเวลาในการย่อยที่เหมาะต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส โดยใช้
ระยะเวลาในการย่อยที่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบว่าที่เวลา 12 ช่ัวโมง ให้ค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์
สูงสุด โดยมีค่าเท่ากับ 670.00±20.00A มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง (p<0.05) รองลงมาได้แก่ 10, 8, 6, 4 และ 2 ช่ัวโมง 
โดยมีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 641.40±40.00AB, 594.73±30.55AB, 554.73±50.33BC 554.73±41.63BC และ 
494.73±11.55C มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ตามล าดับ แสดงดัง ภาพที่ 2-3 (ก) 
        ต่อมา ท าการศึกษาระยะเวลาในการย่อยที่เหมาะต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส โดยใช้
ระยะเวลาในการย่อยที่ 12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบว่าที่ระยะเวลาในการย่อย 60 ช่ัวโมง        
มีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 756.67±70.24A  มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ซึ่งมีค่าสูงกว่าการย่อยที่เวลา 12, 24, 36, 48 
และ 72 ช่ัวโมง ซึ่งมีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ระหว่าง 670.00±20.00A ถึง 723.33±11.55A มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถติ (p>0.05) แสดงดัง ภาพที่ 2-3 (ข) 
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ภาพที่ 2-3 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์จากการย่อยชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซมเ์ซลลูเลส 
ในสภาวะที่มีการผันแปรระยะเวลาการย่อย 

หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) 
 

3. ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธีทางสถิติ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varian; ANOVA) ด้วย One-Way ANOVA วิธีการของตูกี (Tukey) 

โดยใช้โปรแกรม Minitab version 18 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์แสดงในภาพที่ 2-1, ภาพที่ 
2-2, ภาพที่ 2-3 (ก) และภาพที่ 2-3 (ข) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลหญ้าดอกแดงพบว่า มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดสูงที่สุด     
โดยมีปริมาณร้อยละ 85.56 โดยมวล ซึ่งมีค่าสูงกว่าหญ้าเนเปียร์ ที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 30.90 
โดยมวล (Sawasdee et al., 2014) ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ าตาลรดีิวซ์ เนื่องจาก
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คาร์โบไฮเดรตมีแนวโน้วที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ าตาลรีดิวซ์ได้ปริมาณมาก อีกทั้งหญ้าดอกแดงยังเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย   
มีปริมาณมากและความชุกสูงในท้องถิ่น 

จากการศึกษาอัตราส่วนของชีวมวลหญ้าดอกแดงที่เหมาะต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส                    
ที่อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว 0.01:10, 0.05:10, 0.1:10, 0.5:10 และ 1:10 กรัมต่อมิลลิลิตรสารละลาย พบว่า            
ที่อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว 0.05:10 กรัมต่อมิลลิลิตรสารละลาย ให้ค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด โดยมีค่าเท่ากับ 
543.93±11.55A มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง (p<0.05) และยังพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว ในช่วง 0.1:10 
ถึง 1.0:10 กรัมต่อมิลลิลิตรสารละลาย มีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ในหน่วยมิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่างลดลง ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากการใช้อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลวในปริมาณน้อยอาจท าให้เอนไซม์สามารถย่อยชีวมวลลิกโนเซลลูโลสได้
ดีกว่าอัตราส่วนท่ีใช้ปริมาณมากขึ้น 

จากการศึกษาความเข้มข้นของเอนไซม์เซลลูเลสที่ เหมาะต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์  โดยใช้เอนไซม ์
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 โดยปริมาตร พบว่า ท่ีความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ 1.0, 1.5 และ 2.0  
โดยปริมาตร มีค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์อยู่ในช่วง 678.60±20 ถึง 743.93±46.19 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกค่าที่ดีที่สุดที่ความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ 1.0     
โดยปริมาตร มีค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 678.60±20 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ไปท าการทดลองต่อในสภาวะต่อไป 
เนื่องจากใช้ปริมาณเอนไซม์ที่น้อยและให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เทียบเท่ากับความเข้มข้นอี่น ๆ ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ 
Pensri et al. (2016) ที่ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากหญ้าเนเปียร์ โดยใช้ความเข้มข้นเอนไซม์
เซลลูเลสที่ร้อยละ 2.0 โดยปริมาตร ซึ่งได้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ท่ี 768 มิลลิกรัมต่อกรัม 

จากการศึกษาระยะเวลาในการย่อยที่เหมาะต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์ โดยใช้ระยะเวลาในการย่อยที่ 2-72 
ช่ัวโมง ค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์อยู่ในช่วง 494.73±11.55 ถึง 723.33±11.55 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่าที่เวลา 12-72 ช่ัวโมง ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) ดังนั้นจึงเลือกค่าที่ดีที่สุดที่ 12 ช่ัวโมง ที่มีปริมาณ
น้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 670.00±20.00 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการย่อยชีวมวลหญ้าสวิตช์ที่ใช้เวลาใน
การไฮโดรไลซิสมากกว่าที่ 72 ช่ัวโมง ให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 364.70±15.40 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง (Gao et 
al., 2014)   
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  ควรน าปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์จากชีวมวลหญ้าดอกแดงโดยใช้เอนไซม์ที่ได้จากงานวิจัยนี้  
ไปท าการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การออกแบบการทดลองทางสถิติด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response surface 
methodology, RSM)  
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ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อสารแทนนินเพื่อน าไปใช้เพิ่มคุณภาพการติดสีธรรมชาติของผ้าฝ้าย 
Effects of Gamma Radiation on Tannins to Improve Natural Dye of Cotton  

ธมลวรรณ กาศสีมูล  และ  แสงกฤช กลั่นบุศย์ 
1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 
บทคัดย่อ 

  แทนนินเป็นสารที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมผ้าส าหรับเส้นใยเซลลูโลส เช่น ผ้าฝ้าย งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา
ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อสารแทนนินเพื่อเพิ่มความเข้มของสีบนผ้าฝ้าย โดยเริ่มจากการน าแทนนินสังเคราะห์ไปฉายรังสี
แกมมาที่ปริมาณรังสี 0 1 5 และ 10 กิโลเกรย์ แล้วท าการศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปของแทนนินหลังฉายรังสีด้วย
เครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรด สเปคโทรมิเตอร์ (Fourier - transform infrared spectroscopy; FTIR) จากนั้น
น าแทนนินที่ผ่านการฉายรังสีที่ปริมาณรังสีแตกต่างกันไปย้อมผ้าฝ้ายแล้วย้อมด้วยสีขมิ้นธรรมชาติ อัตราส่วนของแทนนิน 
(กรัม) ต่อ สีขมิ้นธรรมชาติ (กรัม) ต่อ น้ า (มิลลิลิตร) เป็น 1 : 2 : 20 แล้วท าการศึกษาค่าความเข้มสี และค่าความ
แตกต่างสีบนผ้าฝ้ายด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลต - วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์  (UV - Vis spectrophotometer)       
ด้วยมาตรฐาน Commission International de I’Eclairage หน่วยสีระบบ L*a*b* พบว่าแทนนินที่ผ่านการฉายรังสี
ปริมาณ 1 กิโลเกรย์ มีค่าความเข้มสีดีที่สุด และให้ค่าความสว่าง (L*) ความแดง (a*) และความเหลือง (b*) 78.24 3.19 
และ 78.10 ตามล าดับ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ารังสีแกมมาสามารถเพิ่มคุณสมบัติการช่วยติดสีธรรมชาติของแทนนินได้ 
ค าส าคัญ: แทนนิน, ผ้าฝ้าย, รังสีแกมมา, สีย้อมธรรมชาติ  
 

Abstract  
   Tannin is a common mordant that has been used in the dyeing process for cellulose fibers 
such as cotton. This research was conducted to examine effects of gamma ray for tannin to increase 
color strength of cotton. Tannin was irradiated to absorb dose of 0, 1 , 5 , and 1 0  kGy. The structural 
changes of tannins were analyzed by a Fourier - transform infrared spectrometry. Dyeing was performed 
by using irradiated tannin. Ratio of Tannin powder (g) : Turmeric dye (g) : water (ml) was 1 : 2 : 20.      
The color strength value and color difference of cotton fabrics were evaluated by CIE L* a* b* system 
using UV - Vis spectrophotometer. The result showed that the optimum dose of gamma ray was 1 kGy 
and the results of L*, a* and b* values were 78 . 2 4 , 3 . 1 9  and 78 . 1 0, respectively. As the result, the 
gamma ray treatment of tannin powder has significantly improved the color strength.  
Keywords: Tannin, Cotton fabric, Gamma ray, Natural dye  
 
บทน า 

ประเทศไทยถือได้ว ่าเป็นเมืองอู ่ข ้าวอู ่น้ าอีกเมืองหนึ ่งของโลกที ่อ ุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงยึดประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเกษตรกรบางส่วนเน้นปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ครบส่วนเพื่อการบริโภค  เป็นอาหาร
ของทั้งมนุษย์ และสัตว์ตลอดจนน าไปแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภค เช่น อุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน และเครื่องนุ่งห่ม เป็น
ต้น ในปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีความหลากหลายในรูปแบบตามความต้องการของผู้บริโภคท าให้
มีผลิตภัณฑ์ออกวางจ าหน่ายในรูปแบบที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น  สีสันที่สดใส วัสดุในการ
ผลิต ความคงทนแข็งแรง ความแปลกใหม่ และการน าไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อราคา 
และเป็นปัจจัยหลักต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในภาคการผลิตจึงต้องหารูปแบบ และวิธีการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนต้องใช้เวลานานกว่าที่จะเก็บเกี่ยว
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ผลผลิตได้ ท าให้เกษตรกรบางส่วนเลือกที่จะเพาะปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์ได้บางส่วนเพราะ   ใช้เวลาไม่นานในการ
เพาะปลูก ท าให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ไวขึ้น เช่น ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด สวนกล้วย และไร่มันส าปะหลัง ซึ่งพืชเหล่านี้
อาจใช้ประโยชน์จากผลหรือใบเท่านั้น ท าให้ส่วนที่ไม่ได้สร้างรายได้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวนั้นถูกน าไปทิ้งหรือ
ท าลายในหลายรูปแบบ เช่น การเผา และการฝังกลบ เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดมลพิษตามมาโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น 
เกษตรกรเพาะปลูกมันส าปะหลัง เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรได้เก็บแต่หัวของมันส าปะหลังไปขายคงเหลือทิ้งไว้แค่ต้น  
และใบเป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกต่อไปอาจมีการไถกลบหรือเผาไหม้ท าให้ไม่เกิดประโยชน์ และสร้าง
มลพิษ จากงานวิจัยพบว่าที่บริเวณใบ และล าต้นของมันส าปะหลังประกอบไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีรสฝาด ขม และมี
คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเชื้อราท าให้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม มีการน าแทน
นินไปย้อมหนังหรือผ้าเพื่อให้มีความคงทน และสวยงาม (กมณชนก วงศ์สุขสิน และปนัดดา ผ่านส าแดง, 2558: 114-
224) และในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสิ่งทอมักใช้สารช่วยติดหรือสารช่วยย้อม (Mordant) เพื่อให้เส้นใยดูดซับ
สี และยึดเกาะกับเส้นใยได้ดีขึ้น โดยสารช่วยติดสีนี้เป็นได้ทั้งสารเคมีหรือสารจากธรรมชาติ เ ช่น การใช้มูลสัตว์หรือการ
ใช้วัสดุธรรมชาติที่มียูเรีย การใช้สารเคมีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโซเดียมคอลไรด์ การใช้เกลือของโลหะหรือกึ่งโลหะ (Janani 
et al. 2013: 17-27) และสุดท้ายคือการใช้สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของพืชที่มีแทนนินเป็นองค์ประกอบเพื่อลดการเกิด
มลพิษจากการใช้สารเคมี เช่น งานวิจัยการย้อมผ้าโดยใช้แทนนินเป็นสารช่วยติดสีธรรมชาติซึ่งสกัดจากมะขามที่มีถิน่
ก าเนิดในแอฟริกา (Tamarindus indica) เพื่อพัฒนาความเข้มสี ความคงทนของสี และการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า
ฝ้าย ผ้าขนสัตว์ และผ้าไหม (Prabhu et al. 2014: 864-872) นอกจากนี้การเพิ ่มประสิทธิภาพของสารช่วยติดสี
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การฉายพลาสมาในสารช่วยติดสี   เพื่อพัฒนาความเข้มสี และความคงทนของสีบนผ้าฝ้าย
ให้ดีขึ้น (Haji. 2019: 191-201) การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตลงบนสารสกัดจากขมิ้นชัน (Curcuma longa L) เพื่อช่วย
เพิ่มคุณสมบัติของความเข้มสี และการคงทนของสี (Adeel, 2012: 87-90) และการฉายรังสีแกมมาลงบนสารสกัดจาก
ใบของต้นผักแพวแดง (Chicken gizzard) โดยรังสีแกมมาจะเข้าไปช่วยในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธะของสาร
สกัดจากพืช และเนื่องจากรังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอ านาจการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีอัลตราไวโอเลตจึงมี
แนวโน้มที่จะพัฒนาความสามารถของสารสกัดได้ดีกว่า (Batool et al. 2013: 33-37)  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาโครงสร้างของแทนนินจากผงของแทนนินสังเคราะห์ที่ได้จากธรรมชาติ แล้วน าผง    
แทนนินสังเคราะห์ไปฉายรังสีแกมมาเพื่อศึกษาผลการดูดกลืนรังสีแกมมาที่ส่งผลต่อโครงสร้างของแทนนิน และน าผงของ
แทนนินจากการฉายรังสีไปใช้ย้อมสีธรรมชาติของผ้าฝ้ายเพื่อทดสอบคุณภาพการย้อมติดสีธรรมชาติของผ้าฝ้าย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาตอ่โครงสรา้งของแทนนินสังเคราะห์ 
2. เพื่อศึกษาปริมาณของรังสีแกมมาที่เหมาะสมต่อคณุสมบตัิของแทนนินสังเคราะห์ในการช่วยตดิสีธรรมชาต ิ

บนผ้าฝ้าย 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
  วัสดุและสารเคม ี
 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ศึกษาแทนนินส าหรับการเพิ่มคุณภาพการช่วยติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายด้วยการฉายรังสี 
ประกอบไปด้วยแทนนินสังเคราะห์ (Tannic Acid; TA) รูปแบบผงสังเคราะห์จากบริษัท สยามเบต้า กรุ๊ป จ ากัด 

การเตรียมแทนนินสังเคราะห์ท่ีผ่านการฉายรังสีแกมมา 
ผู้วิจัยได้น าผงแทนนินสังเคราะห์ปริมาณ 5 กรัม ใส่ในถุงซิปล็อคแล้วไปท าการฉายรังสีแกมมาโดยใช้

แหล่งก าเนิดเป็นโคบอลต์ – 60 (Gamma Cell 220 Exel) ที่ปริมาณรังสีแตกต่างกันในหน่วยกิโลเกรย์ (kGy) จ านวน 4 
ปริมาณ คือ 0 1 5 และ 10 กิโลเกรย์ โดยน าสารตัวอย่างที่เตรียมไว้ไปใส่ในแท่นของเครื่องฉายรังสีแล้วท าการเปิดเครื่อง
เพื่อฉายรังสีแกมมาลงบนตัวอย่างท่ีเตรียมไว้ โดยการควบคุมปริมาณรังสีแกมมาสามารถท าได้โดยการควบคุมเวลาในการ
ฉายรังสีที่ได้มาจากการค านวณ ดังสมการที่ 1  
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   เวลาในการฉายรังสี (ช่ัวโมง)  = 
อตัราปรมิาณรงัสี

ปรมิาณรงัสี                                (1) 
 
เมื่อ อัตราปรมิาณรังสี (Dose Rate) คอื ปริมาณรังสีที่ได้รับในช่วงเวลาหนึ่ง  (ซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง) 

ปริมาณรังสี (Dose)  คือ ปริมาณรังสีที่ดูดกลืน (เกรย์) 
 
การศึกษาโครงสร้างของแทนนินที่ผ่านการย้อมรังสีแกมมา 
ผู้วิจัยได้เตรียมผงแทนนินสังเคราะห์ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 0 1 5 และ 10 กิโลเกรย์ ไปศึกษา

โครงสร้าง และหมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (Fourier - transform infrared 
spectroscopy; FTIR, bruker model alpha) ความยาวคลื่น (Wavelength) 4000 – 500 cm  โดยสารตัวอย่าง     
เป็นของแข็ง จึงใส่สารตัวอย่างลงในช่องด้านบนจานโลหะกลม ๆ ของเครื่องโดยใส่ให้เต็มช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วกดแท่น
ด้านบนลงให้แนบสนิทกับสารตัวอย่าง จากนั้นท าการวิเคราะห์โครงสร้าง และหมู่ฟังก์ชันของสารตัวอย่าง 

การเตรียมผ้าฝ้ายย้อมสีขมิ้นธรรมชาติ 
ผู้วิจัยได้น าผ้าฝ้ายมาย้อมผงแทนนินสังเคราะห์ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 0 1 5 และ 10 กิโลเกรย์         

โดยก าหนดอัตราส่วน แทนนินสังเคราะห์ (กรัม) ต่อ น้ า (มิลลิลิตร) เป็น 1 : 20 ที่อุณหภูมิห้อง และใช้เวลาในการย้อม
แทนนินเป็นเวลา 60 นาที จากนั้นน าผ้าฝ้ายเปียกที่ผ่านการย้อมสารแทนนินมาย้อมสีเหลืองที่เป็นสีขมิ้นธรรมชาติ       
โดยทันที โดยใช้วิธีการย้อมร้อน คือการให้ความร้อนกับน้ าผสมสียอ้ม โดยก าหนดอัตราส่วน สีขมิ้นธรรมชาติต่อน้ า เป็น 1 
: 10 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการย้อมสีขมิ้นธรรมชาติ 45 นาที แล้วท าการล้างผ้าฝ้ายด้วยน้ าสะอาด 
1 ครั้ง แล้วตากให้แห้งในที่ร่มจากนั้นเก็บตัวอย่างผ้าที่แห้งแล้วใส่ในถุงซิปล็อคเพื่อท่ีจะน าไปวิเคราะห์ค่าความเข้มสี และ
ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้าง การขัดถู และเหงื่อบนผ้าฝ้ายในล าดับต่อไป 

การศึกษาคุณสมบัติการช่วยติดสขีองแทนนนิสังเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้น าผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมแทนนินสังเคราะห์หลังฉายรังสีแล้วน าไปย้อมกับสีขมิ้นธรรมชาติ ไปศึกษา
ความเข้มสี (K/S) หรือค่าความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงกับการสะท้อนแสงของสีย้อมธรรมชาติบนผืนผ้าฝ้าย 
(Reflectance curve) ด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลต - วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (UV - Vis spectrophotometer; 
model datacolor 600 TM ) ซึ่งสามารถค านวณได้โดยใช้สมการกูเบลกา - มังก์ (Kubelka – Munk) ดังสมการที่ 2  

K

S
= 

(1-R)2

2R
                                                                      (2) 

 
เมื่อ K คือ สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสง (Coefficient of absorption) 

S คือ สัมประสิทธ์ิการกระเจิงของแสง (Coefficient of scatter) 
R คือ ค่าการสะท้อนแสงของช้ินตัวอย่าง (Reflectance)  
 

และได้ท าการศึกษาค่าความแตกต่างของสี (Color different) ด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลต - วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ 
(UV - Vis spectrophotometer; model datacolor 600 TM) โดยใช้มาตรฐาน Commission International de I’Eclairage หน่วย
สีระบบ L*a*b*   
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ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาหมู่ฟังก์ชนัของแทนนินหลังฉายรังสีแกมมา 
 การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแทนนิน จากการท าเอาผงแทนนินสังเคราะห์ปริมาณ 5 กรัม ไปท าการฉายรังสี
แกมมา ที่ปริมาณรังสี 0 1 5 และ 10 กิโลเกรย์ แล้วท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรด สเปคโทรมิเตอร์ 
(Fourier-transform infrared spectroscopy; FTIR) ทีค่วามยาวคลื่น (Wavelength) 4000 – 500 cm ดังแสดงในภาพที่1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  สเปกตรัม FT-IR ของหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบในแทนนินที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 
รังสี  0 1 5 และ 10 กิโลเกรย์ ทีค่วามยาวคลื่น (Wavelength) 4000 – 500 cm 
 
 ภาพที่ 1 แสดงช่วงสเปกตรัมทีดู่ดกลืนของแทนนินหลังผ่านการฉายรงัสีแกมมาที่ปรมิาณรังสีแตกต่างกันของหมู่
ฟังก์ชันทางเคมีของสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของแทนนิน ซึ่งประกอบไปด้วยการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 3262 cm 

เป็นหมู่ฟังก์ชันของอนุมูลอิสระไฮดรอกไซด์ การดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 1694 cm เป็นหมู่ฟังก์ชันของ C=O การดูดกลืน
ที่ความยาวคลื่น 1611 cm เป็นหมู่ฟังก์ชันของ C=C การดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 1317 cm เป็นหมู่ฟังก์ชันของ O-H     
ที่สั่นในระนาบเดียวกัน (In plane) การดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 1200 cm เป็นหมู่ฟังก์ชันของ C-O การดูดกลืนที่ความ
ยาวคลื่น 1026 cm เป็นหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก และการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 756 cm เป็นหมู่
ฟังก์ชันของสารประกอบอะโรมาติก (Velasco, F. Garcia. 2014: 1787-1792)  

เมื่อน าผลการของสเปกตรัมที่ได้จากเครื่อง FT-IR มาวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบ
ของแทนนินเพิ่มเติมที่ความยาวคลื่น 3000 - 1500 cm พบว่าแทนนินหลังผ่านการฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 1      
กิโลเกรย์ มีการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 2300 - 2400 cm จ านวนมากกว่า 1 พีค ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในช่วงคลื่นนี้  
เป็นหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ในหมู่ ไฮดรอกซิลหรือพันธะ O-H ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแถบความถี่เกิน (Overtone band) 
(รัชนี ตัณฑะพานิชกุล, 2550: 141-159)  แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2  สเปกตรัม FT-IR ของหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบในแทนนินที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 
รังสี 0 1 5 และ 10 กิโลเกรย์ ทีค่วามยาวคลื่น 3000 – 1500 cm 
  

การศึกษาเพิ่มเติมที่การดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 2300 - 2400 cm ของแทนนินที่ไม่ผ่านการฉายรังสีแกมมา        
พบหมู่ไฮดรอกซิล จ านวน 1 พีค และไม่พบหมู่ไฮดรอกซิลที่ปริมาณรังสี 5 และ 10 กิโลเกรย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแทนนินที่ผ่าน
การฉายรังสีในปริมาณรังสีน้อย และเหมาะสมจะส่งผลท าให้เกิดหมู่ไฮดรอกซิลแถบความถี่เกินขึ้นมาใหม่แต่แทนนินที่ผ่านการ
ฉายรังสีในปริมาณที่สูง และไม่เหมาะสมจะท าให้หมู่ไฮดรอกซิลลดลงจนกระทั่งหายไป 
 

ผลการศึกษาคุณสมบัติการช่วยติดสีของแทนนนิ 
การศึกษาคุณสมบัติการช่วยติดสีของแทนนินจะท าได้จากการน าผ้าฝ้ายมาย้อมแทนนินก่อน และหลังการฉาย

รังสีแล้วจึงน าไปย้อมกับสีขมิ้นธรรมชาติ แล้วท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV - Vis spectrophotometer ซึ่งรายละเอียด
ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่3  ค่าความเข้มของสีบนผา้ฝ้ายก่อนและหลังผ่านการย้อมแทนนินท่ีเงื่อนไขแตกต่างกัน 
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จากภาพที่ 3 แสดงผลการทดสอบค่าความเข้มของสีผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยวิธีการย้อมร้อนซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ความ
ร้อนกับน้ าผสมสีย้อม โดยท าการแช่ผ้าด้วยแทนนินในน้ าก่อนแล้วจึงน าไปท าการย้อมด้วยสีขมิ้นจากธรรมชาติ            
(Pre - mordant) พบว่าความเข้มของสีขมิ้นบนผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมสารแทนนินโดยผ่านการฉายรังสีแกมมา       
ที่ปริมาณรังสี 1 กิโลเกรย์ ให้ค่าความเข้มสีที่สูงสุดในทุกความยาวคลื่น รองลงมาเป็นผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมสารแทนนิน
โดยผ่านการฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 10 กิโลเกรย์ ผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมสารแทนนินโดยผ่านการฉายรังสีแกมมา     
ที่ปริมาณรังสี 5 กิโลเกรย์ และผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมสารแทนนินโดยไม่ผ่านการฉายรังสีแกมมา ตามล าดับ ในกราฟให้ค่า
ความเข้มสีใกล้เคียงกัน ส่วนผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการย้อมสารแทนนินให้ค่าความเข้มสีต่ าสุด และค่อนข้างแตกต่างกับผ้าฝ้าย   
ที่ผ่านการย้อมแทนนินอย่างเห็นได้ชัด 

 
ตารางที่ 1 ค่าความแตกต่างของสีบนผ้าฝ้ายด้วยระบบ CIE L*a*b* 

หมายเหตุ ΔE  หมายถึง ค่าความแตกต่างของสีระหว่างผ้าตัวอย่างกับผ้าที่ใช้เป็นมาตราฐานอ้างอิง L* หมายถึงค่าแสดงความสว่างของสีอยู่
ในช่วง 0 - 100 (0 หมายถึงมืด และ 100 หมายถึงสว่าง) a* หมายถึงแสดงสีแดงและสีเขียว (a เป็นบวกหมายถึงสีแดง และ a เป็นลบ
หมายถึงสีเขียว) b* หมายถึงแสดงสีเหลืองและสีน้ าเงิน (b เป็นบวกหมายถึงสีเหลือง และ b เป็นลบหมายถึงสีน้ าเงิน) 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความแตกต่างของสีบนผ้าฝ้ายที่ย้อมแทนนินหลังฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 0 1 5 และ

10 กิโลเกรย์ เทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ย้อมแทนนินซึ่งค่า L* จะสามารถแสดงได้ว่าผ้าฝ้ายมีค่าความเข้มของสีมากหรือน้อย 
โดยผ้าฝ้ายที่ย้อมแทนนินที่ผ่านการฉายรังสีปริมาณ 1 กิโลเกรย์  มีความเข้มของสีมากที่สุด และผ้าฝ้ายที่ย้อมที่ผ่าน     
การฉายรังสีปริมาณ 5 0 และ10 กิโลเกรย์ ตามล าดับ โดยให้ค่า L* คือ 78.24 78.47 78.66 และ 79.05 ตามล าดับแสดง
ให้เห็นว่าการฉายรังสีลงบนแทนนินช่วยท าให้ความเข้มของสีดีขึ้น และที่ปริมาณรังสีต่ า ๆ สามารถเพิ่มคุณสมบัติของแทน
นินในการช่วยติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายได้ดีกว่าที่ปริมาณรังสีสูง ๆ 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติการช่วยติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายของแทนนินในปริมาณรังสีที่ต่างกัน 
คือ 0 1 5 และ10 กิโลเกรย์ พบว่าแทนนินช่วยให้การติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายดีขึ้น และสารแทนนินที่ผ่านการฉายรังสี
แกมมาช่วยให้การติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายดีขึ้นกว่าการใช้สารแทนนินที่ไม่ผ่านการฉายรังสีแกมมาเลย ปริมาณรังสี 1 
กิโลเกรย์ ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายของสารแทนนินได้ดีที่สุด  ซึ่งให้ค่าความเข้มสีมากที่สุด          
และค่าความแตกต่างของสี (L*) ดีที่สุดเป็น 78.24 เนื่องจากโครงสร้างของแทนนินประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิล        
ซึ่งเมื่อน าแทนนินมาย้อมบนผ้าฝ้าย และสีธรรมชาติหมู่ไฮดรอกซิลนี้จะท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมระหว่างผ้าฝ้าย  และสี
ธรรมชาติด้วยพันธะไฮโดรเจน และเมื่อน าแทนนินมาฉายรังสีแกมมาปริมาณ 1 กิโลเกรย์ จะเกิดหมู่ไฮดรอกซิลแถบความ
ที่เกิน (Overtone) ขึ้นมาที่ความยาวคลื่น 2300-2400 cm โครงสร้างของแทนนินจะเช่ือมกับผ้าฝ้าย และสีย้อม
ธรรมชาติด้วยพันธะไฮโดรเจนมากขึ้น และท าให้การเช่ือมแข็งแรงขึ้นจึงท าให้ค่าการติดสี (K/S) และค่าความเข้มของสี 

การย้อมสีขมิ้นธรรมชาติของผ้าฝ้ายกับแทน
นินท่ีดูดกลืนปริมาณรังสีแตกต่างกัน (kGy) 

ค่าความแตกต่างของสี 
ΔE L* a* b* 

ไม่ใช้สารแทนนิน (อ้างอิง) - 82.51 -2.57 54.20 
0 24.17 78.66 3.98 77.19 
1 25.01 78.24 3.19 78.16 
5 25.95 78.47 5.68 78.47 
10 25.21 79.05 2.64 78.62 
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(Color strength) มีค่ามากกว่าการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสารแทนนินที่ไม่ผ่านการฉายรังสีแกมมา (De Toledo et al. 2007: 
1653-1656) แต่ที่ปริมาณรังสีสูงเกินไปรังสีแกมมาจะเข้าไปท าลายหมู่ไฮดรอกซิลบางส่วนของแทนนิน (Degradation of 
tannins) ท าให้การเพิ่มคุณสมบัติของแทนนินในการช่วยติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายลดลง (Batool et al. 2013: 33-37) 
จึงแสดงให้เห็นว่ารังสีแกมมานั้นส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของแทนนินโดยท าให้เกิดหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลขึน้มา
เป็นแถบความถี่เกิน ส่งผลให้ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารแทนนินโดยผ่านการฉายรังสีแกมมาในปริมาณรังสีที่น้อย และเหมาะสม    
จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของแทนนินในการช่วยติดสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายได้ดีที่สุด 
  
ข้อเสนอแนะการวิจัย  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. วิธีการย้อมแทนนินบนผา้ฝ้ายสามารถท าได้ 3 วิธี ก่อนการย้อมสี ระหว่างการย้อมสี และหลังการย้อมสีธรรมชาต ิ
2. การฉายปริมาณรังสีสูงเกินไปมผีลท าลายพันธะเคมีไฮดรอกซิลของแทนนินได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษางานวิจัยสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดการศึกษาสารแทนนินสกัดหยาบจากใบมันส าปะหลัง 
2. การศึกษางานวิจัยสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของแทนนิน 
3. การศึกษางานวิจัยสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดศึกษาผลความคงทนของสีจากปัจจัยอื่นร่วมตามมาตราฐาน ISO   
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แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย ์
Kinetic Model of Biogas Production from Organic Waste 

ซันวานี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง, ลิขิต ลาเต๊ะ, สุรเดช มัจฉาเวช, บุญธิดา จิรรัตนโสภา, นฤมล ทองมาก และ เมธิยา หมวดฉิม 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ เช่น เศษอาหาร เศษผัก 
เศษเปลือกข้าวโพด และเศษเปลือกกล้วยหิน โดยการหมักร่วมกับมูลวัวในถังหมักแบบไร้อากาศ ที่สภาวะอุณหภูมิห้อง 
(28-30 องศาเซลเซียส) ผลการทดลองพบว่าการถังหมักที่ใช้เศษเปลือกกล้วยหินให้อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ และ
ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,361 มิลลิลิตร และ 136 มิลลิลิตรต่อกรัมของแข็งระเหย
ง่ายที่เข้าสู่ระบบ ตามล าดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดคือ พีเอช สภาพด่าง กรดอินทรีย์
ระเหยง่าย และบัฟเฟอร์ของสารอินทรีย์ที่เข้าสู่ระบบเริ่มต้น การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางจลนพลศาสตร์ ที่ได้จากการ
ทดลอง โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ modified Gompertz พบว่าอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด (Rm) และ
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ (P)  ขึ้นอยู่ลักษณะของสารอาหาร ของแข็งระเหยง่าย และค่าความเป็นกรดด่าง หรือ
สภาพแวดล้อมของระบบทางด้านกรดอินทรีย์ระเหยง่ายต่อสภาพด่าง (VFA/ALK) ซึ่งตรงกันข้ามกับระยะเวลาในการเกิด
ก๊าซชีวภาพ ( ) โดยค่าทางจลนพลศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศเพื่อสามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมต่อไปได้ 
ค าส าคัญ: ก๊าซชีวภาพ, การหมักแบบไร้อากาศ, ขยะอินทรีย์ 
 

Abstract 
 This research was to study the potential of biogas production from various types of organic 

waste such as food waste, vegetable waste, corn peels, and banana peels co-digestion with cow 
manure. The anaerobic digestion was operated at room temperature (28-30 ºC). The results showed 
that the digester use banana peels co-digestion with cow manure gave the highest biogas production 
and the potential of biogas production was average of 1,361 mL and 136mL-Biogas/gVSadded respectively. 
The factor that effects of the potential of biogas production were pH, alkalinity, volatile fatty acid, and 
buffer of the initial substrate. Finally, the modified Gompertz model was used to compare the data 
from the experiments. It was found that the factor that effect on maximum specific methane production 
rates (Rm) and bio-methane production potential (P) are substrates; include VS, initial pH, alkalinity, 
volatile fatty acid, and buffer. However, not for lag phase period ( ). The  kinetic  constant  could  be 
valuable used to design of anaerobic wastewater treatment plant 
Keywords: Biogas, Anaerobic digestion, Organic waste 
 
บทน า 
  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติที่มอียู่ในปริมาณมาก มนุษย์จึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร 
ธรรมชาติจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ การเจริญเติบโต   
ของเศรษฐกิจท าให้มีแนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ อย่างรวดเร็วนั้น ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง อีกทั้งยังค านึงถึงความส าคัญ                
ของการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรที่มีนั้นถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าและไม่ยั่งยืน   
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ซึ่งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เกิดการตัดไม้ท าลายป่า เกิดมลพิษ
ทางน้ า มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ า เกิดมลพิษทางอากาศ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป เช่น แร่ธาตุ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นซึ่งก็คือ พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้ า เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรนั้นถูกน ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง 
การพักผ่อนหย่อนใจ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม หรือเรียกอีกอย่างว่าพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) และมนุษย์ได้น ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ถ้าหากมีการจัดการในการใช้อย่างถูกวิธีจะสามารถเกิดขึ้นหรือ
ทดแทนขึ้นใหม่ได้ และยังมีพลังงานประเภทพลังงานขยะ พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนหรือ  
น าเศษเหลือ และของเสียมาใช้ประโยชน์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไบโอแก๊ส (Bio-gas) และปัจจุบันนี้ได้มีการน าหลักการ
ดังกล่าวมาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิเช่น การท าอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร แล้วน ามูลสุกรไปหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
หรือไบโอแก๊ส เป็นต้น 

โดยโครงการไบโอแก๊สของฟาร์มสุกรที่ผู้ศึกษาก าลังศึกษาอยู่นั้น เป็นรูปแบบของพลังงานท่ีได้มาจากการเปลี่ยน
ของเสียให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) หรือเช้ือเพลิงชีวภาพ เป็นการน าของเสียหรือของเหลือใช้จาก
สิ่งมีชีวิต เช่น ซากไม้ เศษผัก มูลสัตว์ เป็นต้น ไปเข้ากระบวนการท าให้ย่อยสลาย จนออกมาเป็นก๊าซมีเทน สามารถน ามา 
ใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ ซึ่งโครงการไบโอแก๊สจากฟาร์มสุกรที่ศึกษานั้น ได้ใช้วิธีการน าเอามูลสุกรจากฟาร์ม มาเข้ากระบวนการ
เปลี่ยนรูปให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ ปัจจุบันนี้เกษตรกรยังใช้เทคโนโลยีที่ท าขึ้นเอง น ามาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อน ามาใช้ใน
ครัวเรือนหรือในกิจการมากขึ้น เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ ของชุมชนคลองสามวา 
เขตมีนบุรี ซึ่งส่งผลดีท าให้ช่วยลดการใช้พลังงานแบบเก่าได้เป็นจ านวนมาก เป็นต้น  

ปัจจัยที่ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงการไบโอแก๊ส อันเนื่องมาจากชาวบ้านโดยรอบฟาร์มสุกร ที่อยู่ห่าง
จากฟาร์มสุกร ประมาณ 2-3 กิโลเมตร รวมถึงสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนก าเนิดวิทย์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 
ประสบปัญหาอย่างหนักเรื่องกลิ่นและน้ าเสียที่มาจากฟาร์มสุกร ส่งผลให้ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ก่อตั้ง
สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนก าเนิดวิทย์ ได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธีและเจ้าของผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกร  
ในการแก้ปัญหาในเรื่องกลิ่นและน้ าเสีย โดยการใช้ของเสียจากฟาร์ม หรือมูลของสุกร มาผ่านกระบวนการย่อยสลายเป็น
พลังงานทดแทน นั่นคือ ก๊าซชีวภาพ รวมทั้งจะยังมีการส่งต่อก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการผลิตให้กับชุมชนโดยรอบ 
ให้ใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์   

โครงการไบโอแก๊สจะสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับชุมชนครบทั้ง 3 ด้าน โดยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สามารถช่วยลดกลิ่นและน้ าเสียได้ และยังลดแมลงที่อาจน าพาโรคติดต่อตา่งๆ ไปสู่คนได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้สังคมโดยรอบ
มีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมท่ีดขีึ้น อีกทั้งเจ้าของฟาร์มเองก็ยังมีรายได้จากการขายปุ๋ยจากกากตะกอนท่ีมาจาก
ขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพ และยังสามารถเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาส าหรับที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหา 
ในลักษณะนี้อีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการที่ได้จัดท าขึ้นมานั้นช่วยสร้างผลประโยชน์ตรงตามที่คาดไว้  
ได้จริง จึงต้องอาศัยเครื่องมือการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)  
ซึ่งจะช่วยอธิบายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุเป็นมูลค่าออกมาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้  
  จากประเด็นดังกล่าวจึงน ามาสู่งานวิจัยนี้ ที่จะศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการไบโอแก๊ส 
จากฟาร์มสุกร ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้มีจะมีผลตอบแทนต่อสังคมเป็นอย่างไร ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์   
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโครงการไบโอแก๊สจากฟาร์มสุกร ให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษขยะอินทรยี์ประเภทเศษอาหาร, เศษผัก, เศษเปลือกข้าวโพด 
และเศษเปลือกกล้วยหินในจังหวัดยะลา 

2. เพื่อศึกษาหาค่าจลนพลศาสตร์ของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายแบบไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
การผลิตก๊าซชีวภาพเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ได้ก๊าซชีวภาพ        

ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70%  และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50% โดยปกติก๊าซ
ชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรที่สภาวะมาตรฐาน ให้ค่าพลังงานความร้อน 23.4 เมกกะจูล (มีเทนร้อยละ 65) สามารถทดแทน
ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม, น้ ามันเบนซิน 0.67 ลิตร, น้ ามันดีเซล 0.60 ลิตร, น้ ามันเตา 0.55 ลิตร หรือพลังงาน
ไฟฟ้า 1.2 – 1.4 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า) (Safoora Mirmohamadsadeghi et 
al., 2019; สิริชัย แย้มแบน, 2554) และปัจจุบันระบบผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือขยะอินทรีย์ประเภท
เศษอาหารจากชุมชน เป็นที่นิยมมากโดยกระบวนการแบบไร้อากาศสามารถเก็บก๊าซชีวภาพส าหรับใช้เป็นพลังงาน        
ได้ (Pandyaswargo AH. et al., 2019) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตก๊าซ ได้เพิ่มเป็นจ านวนมาก ดังนั้นความเข้าใจถึงผลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจึงมีความ
ชัดเจนมากขึ้น กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ การปรับสภาพแวดล้อมของระบบทางด้าน ความเป็นกรด-ด่าง สภาพด่าง 
ให้เหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศได้ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการย่อย
สลายแบบไร้อากาศเพื่อผลิตเป็นพลังงาน ศักยภาพในการผลิตมีเทนสูงสุดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น พีเอช 
สภาพด่าง กรดระเหยง่าย และสารพิษ เป็นต้น งานวิจัยนี้สนใจศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทเศษขยะอินทรีย์   
โดยการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพถือเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกต่อไป โดยผลการวิจัยนี้ท าให้
ทราบได้ว่าเศษขยะอินทรีย์ประเภทใดที่ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อผลิต
ก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เองในระดับครัวเรือน ชุมชน หรืออุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป แนวคิดทฤษฎีของการด าเนินการวิจัยดังภาพที่ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการด าเนินการวิจัย 
 

เศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกข้าวโพด เศษเปลือกกล้วยหิน 

เศษขยะอินทรีย ์

ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมี 

อัตราการผลติก๊าซชีวภาพ  

ศักยภาพการผลติก๊าซชีวภาพ 

Kinetic model for production  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพจาก

ขยะอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกข้าวโพด และเศษเปลือกกล้วยหินจากร้านผลิตสินค้า 
OTOP กล้วยหินในจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นขยะอินทรีย์ที่มีเป็นจ านวนมากจากรายของเทศบาลนครยะลาพบว่าขยะ
ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในรูปของขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ (เทศบาลนครยะลา , 2561)  ถ้าสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จะท าให้ปริมาณขยะชุมชนลดน้อยลง เพิ่มมูลค่าของเสีย เพื่อลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และเกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษาดังนี้  

1. วัสดุที่ใช้ในการทดลอง  
1. มูลวัวจากจากฟารม์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
2. เศษอาหารจากโรงอาหารมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
3. เศษผักจากตลาดสดเทศบาลนครยะลา 
4. เศษเปลือกข้าวโพดจากร้านค้าในตลาดสดเมืองใหม่ในเขตเทศบาลนครยะลา 
5. เศษเปลือกกล้วยหินจากร้านขายสินค้า OTOP กล้วยหินในจังหวัดยะลา 

2. การเตรียมวัสดุหมักที่ใช้ในการทดลอง 
มูลวัวน าตัวอย่างที่ได้มาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก่อนน ามาใช้ในการด าเนินการทดลอง ส าหรับเศษผัก,  
เศษอาหาร, เศษเปลือกกล้วยหิน และเศษเปลือกข้าวโพด น าตัวอย่างที่ได้มาเก็บไว้ในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 0-4 องศา
เซลเซียส ที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เพื่อคงสภาพเดิมของตัวอย่างไว้ก่อนน ามาใช้ในการด าเนินการทดลอง 

3. แบบจ าลองถังหมักปฏิกิริยาแบบไร้อากาศ 
แบบจ าลองถังหมักก๊าซชีวภาพใช้ขวดโซดาขนาด 300 มิลลิลิตร โดยมีปริมาตรรวมที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 

200 มิลลิตร เป็นถังหมักของเศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกข้าวโพด และเศษเปลือกกล้วยหิน การวัดปริมาณก๊าซชีวภาพ
อาศัยหลักการแทนที่น้ าประกอบด้วยขวดน้ าเกลือขนาด 1,000 มิลลิลิตร โดยใช้หลักการแทนที่ของน้ าโดยด้านบนมี
ส่วนประกอบ คือ จุกยางเบอร์ 9 ต่อกับลวดพร้อมสายยางซิลิโคน เพื่อเป็นท่อล าเลียงก๊าซจากถังหมัก ดังแสดงในภาพที่ 1  

  

 
ภาพที ่1 การด าเนินการทดลอง 

 
4. การด าเนินการทดลอง  

            การด าเนินการทดลองเป็นการหมักในระบบแบบปิด ท าการหมักเศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกข้าวโพด และ
เศษเปลือกกล้วย โดยใช้มูลวัวเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ แต่ละชุดการทดลองท าการทดลอง 3 ซ้ า ท าการปรับพีเอชเริ่มต้น
ก่อนการหมักทุกขวดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรีย์ในกะบวนการย่อยแบบไร้อากาศโดยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 นอร์มอล ท าการเขย่าขวด และไล่ก๊าซไนโตรเจนก่อนปิดขวด และวัดปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น
ทุกวันโดยใช้หลักการแทนท่ีน้ าจนไม่มีก๊าซชีวภาพเกิดขึ้นหรือเกิดน้อยกว่า 5 มิลลิลิตร (Jijai, S., & Siripatana, C., 2017) 
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ท าการทดลอง ณ อุณหภูมิห้องโดยเฉลี่ยประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส รายละเอียดแต่ละชุดการทดลองดังแสดงตาราง
ที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แผนการด าเนินการทดลอง 

ถังหมัก
ชุดที ่

มูลวัว 
(กรัม) 

เศษอาหาร 
(มิลลิลิตร) 

เศษผัก 
(มิลลิลิตร) 

เปลือกข้าวโพด 
(มิลลิลิตร) 

เปลือกกล้วย 
(มิลลิลิตร) 

ปริมาตรรวม 
(มิลลิลิตร) 

1 20 170 - - - 200 

2 20 - 170 - - 200 
3 20 - - 170 - 200 
4 20 - - - 170 200 

 
5. การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ตัวอย่างในการด าเนินการทดลองวิเคราะห์ตัวอย่างก่อน และหลังการทดลองพารามิเตอร์ทาง

กายภาพและทางเคมี ได้แก่ พีเอช (pH), สภาพด่าง (Alkalinity), ปริมาณกรดระเหยง่าย (VFA) ของแข็งทั้งหมด (TS) 
และของแข็งระเหยง่าย (VS) ตามมาตรฐานในการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสียโดย standard methods for 
examination of water and wastewater (APHA, 1999) และศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของแต่ละชุดการทดลอง
สามารถค านวณได้จากสูตรในสมการที่ 1 (Angelidaki, Alves, Bolzonella, Borzacconi, & Campos, 2009). 

inbottle

producedmLBiogas
BMP(mLBiogas / gVSadded) gVS

l(substrate )
l

=



      

 (1) 
6. แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (kinetic model) ของการผลิตก๊าซชีวภาพ 

           แบบจ าลองที่นิยมน ามาใช้เพื่อท านายอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพคือ modified Gompertz equation model 
ดังแสดงในสมการที่ 2 (Jijai, S., Srisuwan, G., O-Thong, S., Ismail, N., & Siripatana, C., 2016). 

  =  − − +   

m
R e

M P exp exp ( t) 1
P

        

(2) 
โดยที ่ M = Cumulative methane production (mL) 

P = Methane production potential (mL) 
Rm = the maximum specific methane production rates (mL/d) 
 = lag phase period or minimum time to produce biogas (days)  

e = mathematical constant (2.718282) 
 
ผลการวิจัย 

1. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกข้าวโพด และเศษเปลือกกล้วย 
จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร , เศษผัก, เศษเปลือก

ข้าวโพด และเศษเปลือกกล้วยหิน พารามิเตอร์ทางด้านค่าความเป็นกรดด่าง (pH), ของแข็งทั้งหมด (TS), และของแข็ง
ระเหยง่าย (VS) พบว่าเศษขยะอินทรีย์ทั้งหมดมีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 6.4-7.0 ซึ่งมีค่าที่ค่อนข้างเป็นกลางเหมาะสม         
ต่อการท างานของจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศโดยพีเอชช่วงที่เหมาะสมควรมีค่าอยู่ในช่วง 6.8 -7.2 
(Speece, 1996) เมื่อน ามาหมักร่วมด้วยมูลวัวแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องปรับค่าพีเอชก่อนเข้าสู่กระบวนการหมัก  และค่า
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ของแข็งระเหยง่ายของวัสดุหมักเริ่มต้นของเศษขยะอินทรีย์แต่ละชนิดมีค่าอยู่ในช่วง 14,500 – 124,500 mg/L ค่า
ของแข็งระเหยง่ายนี้บ่งบอกถึงปริมาณสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศเพื่อ
เปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งวัสดุหมักทุกชนิดมีค่าปริมาณสารอินทรีย์ที่เพียงพอส าหรับกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ 
(Metcalf & Eddy, 2003) โดยลักษณะทางกายภาพของเศษขยะอินทรีย์แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น 
ขยะเศษอาหารจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบว่ามีลักษณะเป็นเศษข้าวที่เหลือจากการรับประทานปน
กับข้าวเล็กน้อยโดยแยกส่วนที่เป็นกระดูกออกจากเศษอาหารก่อนน าไปใช้ในการด าเนินการทดลอง ส าหรับเศษผักจาก
ตลาดสดเป็นเศษผักที่เหลือจากการคัดขนาดที่ไม่สามารถน าไปจ าหน่ายได้แล้วมีลักษณะเป็นเศษผักที่บอบช้ า ส่วนเศษ
เปลือกข้าวโพดที่เหลือจากการปอกเปลือกเพื่อขายข้าวโพดที่ผ่านการปอกเปลือกแล้วจากตลาดสดลักษณะของเศษ
เปลือกข้าวโพดเป็นเศษช้ินใหญ่ และสุดท้ายเศษเปลือกกล้วยหินที่ผ่านการปอกเปลือกกล้วยแล้วและเหลือท้ิงจากร้านขาย
สินค้า OTOP ประเภทกล้วยฉาบ และกล้วยทอดในจังหวัดยะลา ลักษณะของขยะอินทรีย์แต่ละประเภทจะแตกต่างกัน
ดังนั้นเมื่อน ามาใช้เป็นวัสดุหมักจึงต้องท าการปั่นเพื่อให้ได้วัสดุหมักที่มีขนาดละเอียดเหมือน ๆ กันก่อนการทดลองและ
น ามาหมักร่วมกับมูลวัวเพื่อใช้เป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ ซึ่งการน าของเสียมาใช้
ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพนั้น วัตถุดิบที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนเพื่อ
น าไปใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในการต้มน้ าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตในระดับครัวเรือน ชุมชน 
หรือใช้ในการหุงต้มของโรงอาหารในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของเสีย ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และเกิดการ
จัดการของเสียเหลือศูนย์ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 2. อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ 

อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพของขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร, เศษผัก, เศษเปลือกข้าวโพด และเศษเปลือก
กล้วยหิน พบว่าเศษเปลือกกล้วยหินให้อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดโดยมีก๊าซชีวภาพสะสมเฉลี่ยเท่ากับ 1 ,361 
มิลลิลิตร ซึ่งการที่เปลือกกล้วยให้ค่าอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดเนื่องจากด้วยองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกกล้วย
เองโดยที่เปลือกกล้วยที่สุกงอมมีความหวานเนื่องจากน้ าตาลซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากสารประกอบคาร์โบไฮเดรตจึงท าให้
เปลือกกล้วยมีคุณสมบัติของสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายจึงให้อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของกฤษฎา ภาณุมนต์วาที และกิตติ แก้วฟ้า (2557) และการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยของ 
โชติพงศ์ จูจันทร์ และคณะ (2552) และเสาวลักษณ์ เฮ้าสกุล (2555) ปริมาณก๊าซชีวภาพสพสมของวัสดุแต่ละประเภทดงั
แสดงในภาพที่ 3 ซึ่งกรณีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสามารถท าได้โดยการใช้เช้ือจุลินทรีย์จากระบบไร้
อากาศเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ในการหมัก และอาจจะเพิ่มการหมักร่วมด้วยวัสดุอื่น ๆ ท่ีให้ค่าสารอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น และ
ควบคุมระบบให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท างานของกระบวนการแบบไร้อากาศท าให้ระบบสามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้สูงสุดได้ 

 
ภาพที่ 3 อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพของขยะอินทรีย์แต่ละชนิด 
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3. ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของขยะอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ จากผลการทดลองพบว่าปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม

สูงสุดสามารถน ามาค านวณหาค่าศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ดังสมการที่ 1 พบว่าขยะอินทรีย์ประเภทเปลือก
กล้วยหินให้ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด รองลงมาเป็นเศษเปลือกข้าวโพด, เศษผัก (ผักสีเขียว) และเศษอาหาร
ให้ค่าศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพต่ าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 136, 22, 21 และ 4 mL-Biogas/gVSadded ดังแสดง
ในภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 ศักยภาพในการผลติก๊าซชีวภาพของขยะอินทรีย์แต่ละชนิด 

 
4. สภาพแวดล้อมของระบบ 
ในส่วนของสภาพแวดล้อมของระบบในรูปของค่าสภาพด่างและกรดอินทรีย์ระเหยง่าย พบว่าถังหมักทั้ง 4 มีค่า

ความเป็นกรดด่าง หรือพีเอชหลังการทดลองต่ ากว่าก่อนกระบวนการหมัก (ตารางที่ 2) ซึ่งก่อนท าการปิดขวดเพื่อเริ่ม
กระบวนการหมักได้มีการปรับพีเอชทุกถังหมักให้มีค่าพีเอชที่เป็นกลาง เพื่อให้เหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรีย์       
ในกระบวนการย่อยสบายแบบไร้อากาศคือ 6.6-7.2 (Speece, 1996) โดยพีเอชช่วงนี้เป็นค่าที่เหมาะสมส าหรับจุลินทรีย์
ที่สร้างมีเทนในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ เพราะจุลินทรีย์ที่สร้างมีเทนถ้าพีเอชอยู่นอกช่วงนี้จะไม่สามารถเปลี่ยน
กรดอินทรีย์ระเหยง่ายไปเป็นก๊าซมีเทนได้ และประสิทธิภาพของระบบก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะการที่กรดอินทรี ย์
ระเหยง่ายเกิดการสะสมและเพิ่มสูงขึ้นท าให้พีเอชในระบบมีค่าต่ าและเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างมีเทน 
(McCarty, 1991) ระบบเกิดความล้มเหลวได้  
 
ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมของระบบ 

ขยะอินทรีย ์ pH-ก่อน pH-หลัง Alkalinity 
(mg/L asCaCO3) 

VFA 
(mg/L 

asCH3COOH) 

VFA/ALK 

เศษอาหาร 7.0 3.2 1,345 500 0.37 
เศษผัก 7.0 5.9 362 265 0.73 
เศษเปลือกข้าวโพด 7.0 4.3 450 58 0.13 
เศษเปลือกกล้วย 7.0 5.2 2,428 212 0.09 

 
กรณีทีพ่ีเอชหลังการทดลองมีค่าต่ ากว่าก่อนการทดลองนั้นเนื่องจากในกระบวนการย่อยสลายช่วงแรกจุลินทรีย์

จะเปลี่ยนสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ าเสียไปเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่ายก่อนที่จะสร้างมีเทน ดังนั้นถ้าเกิดกรดอินทรีย์ระเหยง่าย
ในปริมาณสูงเนื่องจากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ง่ายท าให้จุลินทรีย์ที่สร้างกรดย่อย
สารอินทรีย์โมเลกุลเล็กที่เกิดจากกระบวนการไฮโดรไลสิสไปเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่ายได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลให้       
ค่าพีเอชของถังหมักลดลงต่ าอย่างรวดเร็ว ซึ่งสภาวะนี้จะเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียพวกที่สร้างก๊ าซมีเทนเนื่องจาก
แบคทีเรียเหล่านี้ใช้กรดอินทรีย์ระเหยง่ายไม่ทันท าให้ปริมาณกรดอินทรีย์ระเหยง่ายถูกสะสมเพิ่มมากขึ้น พีเอชจึงลดต่ าลง
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อย่างรวดเร็ว และการที่พีเอชหลังการทดลองมีค่าต่ ากว่าก่อนการทดลองแสดงว่าเกิดการสะสมของกรดระเหยง่าย         
ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นก๊าซมีเทนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Reugnsang et al (2012) พบว่าพีเอชที่เหมะสม
และให้อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดเฉลี่ยแล้วมีค่าเท่ากับ 7.0 ส าหรับค่าสภาพด่างพบว่าถังหมักท่ีใช้เศษเปลือกกล้วย   
มีค่าสภาพสูงสุดคือมีค่าเฉลี่ย 2,428 mg/L asCaCO3 และต่ าสุดคือถังหมักที่ใช้เศษผักรวมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 362 
mg/L asCaCO3 ซึ่งพบว่าถังหมักที่หมักเศษผักรวม และเศษเปลือกข้าวโพดมีค่าที่ต่ ากว่าช่วงที่เหมาะสมต่อการท างาน
ของจุลินทรีย์ ในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศโดยมีค่า เฉลี่ยอยู่ ในช่วง 1,000 – 5,000 mg/L asCaCO3 
(Tchobanoglous et al, 2003) และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่ากรดอินทรีย์ระเหยง่ายต่อสภาพด่าง (VFA/ALK) พบว่า    
ถังหมักที่ใช้เศษอาหาร, เศษเปลือกข้าวโพด และเศษเปลือกกล้วยมีค่าไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 0.1 -0.4 (Speece, 
1983) ยกเว้นถังหมักที่ใช้เศษผักมีค่าเกินจากช่วงเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่เกินค่า 0.88 โดยค่าในช่วงนี้เป็นสภาวะที่เหมาะสมตอ่
การท างานของจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ ท าให้ระบบมีบัฟเฟอร์สูงถึงแม้จุลินทรีย์ที่สร้างกรดจะสร้าง
กรดอินทรีย์ระเหยง่ายเยอะก็ไม่สามารถท าให้ระบบมีพีเอชที่ต่ าลงมาได้ ส าหรับถังหมักที่ใช้เศษเปลือกกล้วยจะเห็นได้ว่า  
มีค่าสภาพด่างที่สูงที่สุดและระบบมีบัฟเฟอร์สูงเนื่องจากมีอัตราส่วน VFA/ALK น้อยที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 0.09 ซึ่งการที่
ระบบมีบัฟเฟอร์ที่เพียงพอนี้ส่งผลให้ค่ากรดด่างหลังการทดลองลดลงไม่ต่ ามาก ท าให้ระบบมีความเหมาะสมส าหรับการ
ย่อยแบบไร้อากาศมากกว่า ท าให้แบคทีเรียสร้างมีเทนท างานได้ดี จึงท าให้พีเอชหลังการทดลองลดลงไม่มากเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการหมักและส่งผลให้ระบบเกิดอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ และให้ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bolzonella et al. (2003) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยง่าย, 
สภาพด่าง และพีเอช ส่งผลต่ออัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยในการ
ทดลอง เป็นตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนกว่าตัวอื่นๆ และจากการศึกษาของ Vavilin et al. (2002) พบว่า
กระบวนการสร้างก๊าซมีเทนจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีอัตราส่วนปริมาณจุลินทรีย์สร้างก๊าซมีเทนที่เพียงพอ  

5. แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Kinetic model)  
ค่าจลนพลศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพ จากสมการที่ 2 เมื่อน าผลที่ได้จากการทดลองมาท านายและหาค่า

จลนพลศาสตร์ (kinetic) ของการผลิตก๊าซชีวภาพโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ modified Gompertz ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และภาพที่ 5  จะเห็นได้ว่าถังหมักที่ใช้เปลือกกล้วยให้อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ และศักยภาพในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพสูงสุด โดยจากการใช้แบบจ าลอง modified Gompertz มาท านายอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพพบว่าอัตราการผลิต
ก๊าซชีวภาพสูงสุด (Rm , mL) และศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน (P , mL) ขึ้นอยู่ลักษณะของสารอาหาร, ค่าของแข็ง
ระเหยง่าย (VS) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และสภาพแวดล้อมทางด้านกรดอินทรีย์ระเหยง่ายต่อสภาพด่าง หรือ
สภาพความเป็นบัฟเฟอร์ของระบบซึ่งตรงกันข้ามกับระยะเวลาในการเกิดก๊าซชีวภาพ ( , days) โดยที่ขยะอินทรีย์
ประเภทเศษผักจุลินทรีย์สามารถปรับตัวและมีระยะเวลาในการผลิตก๊าซชีวภาพน้อยที่สุด แต่ไม่ได้ให้ศักยภาพในการผลิต
ก๊าซสูงสุด 

  
ตารางที่ 3 แสดงค่า kinetic ของการผลิตก๊าซชีวภาพโดยแบบจ าลอง modified Gompertz  

ขยะอินทรีย ์ Modified Gompertz 
P (mL) mR (mL/d)  (d) R2 

เศษอาหาร 74.57 3.07 0.85 0.9552 
เศษผัก 305.99 19.76 -2.41 0.9035 
เศษเปลือกข้าวโพด 348.22 1.75 0.52 0.9667 
เศษเปลือกกล้วย 1,372.84 1.56 0.55 0.9747 
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ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบผลการทดลองกับ modified Gompertz model 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกข้าวโพด และเศษเปลือกกล้วยหิน พบว่าลักษณะของขยะอินทรีย์แต่
ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งวัสดุหมักทุกประเภทมีค่าปริมาณสารอินทรีย์ที่เพียงพอส าหรับกระบวนการหมัก
แบบไร้อากาศเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ส าหรับค่าพีเอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.4-7.0 ซึ่งมีค่าที่ค่อนข้างเป็นกลางเหมาะสม
ต่อการท างานของจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ ขยะอินทรีย์ประเภทเปลือกกล้วยให้อัตราการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ และศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1,361 มิลลิลิตร และ 136 มิลลิตรก๊าซชีวภาพ
ต่อกรัมของแข็งระเหยง่ายที่เข้าสู่ระบบ ตามล าดับ ค่าจลนพลศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้แบบจ าลอง 
modified Gompertz พบว่า R2 มากกว่า 0.90 โดยพบว่าอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด (Rm , mL) และศักยภาพการ
ผลิตก๊าซมีเทน (P , mL) ขึ้นอยู่ลักษณะของสารอาหาร, ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และ
สภาพแวดล้อมทางด้านกรดอินทรีย์ระเหยง่ายต่อสภาพด่าง หรือสภาพความเป็นบัฟเฟอร์ของระบบซึ่งตรงกันข้ามกับ
ระยะเวลา (  , days) โดยที่ถังหมักที่ใช้เศษเปลือกกล้วยหินมีค่าอัตราส่วนกรดอินทรีย์ระเหยง่ายต่อสภาพด่าง 
(VFA/ALK) น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.09 ซึ่งท าให้ระบบมีบัฟเฟอร์ที่สูงแม้จะมีปริมาณกรดอินทรีย์ระเหยง่ายถูกสะสม
เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ท าให้พีเอชในระบบเปลี่ยนแปลงมากนักจึงท าให้ระบบสามารถผลิตก๊าซชีวภาพและให้ศักยภาพในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ควรศึกษาต่อในระบบแบบกึ่งต่อเนื่อง และต่อเนื่องเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน 
และระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ   

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส าหรับงบประมาณ
สนับสนุนในการศึกษาวิจัย 
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การเตรียมวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ส าหรับใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์บนวัสดุรองรับ 

Preparation of Titanium Dioxide and Hydroxyapatite Composite for 
Degraded Formaldehyde on Substrates  

ศุภกร เดโช1, วีรนุช แก้ววิเศษ2, พัชรินทร์ แนมจันทร์3, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์1 
1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2โครงการจดัตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก าแพงแสน 
3สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
 

บทคัดย่อ 
  งานวัจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ซึ่งใช้เป็น
สารเคลือบบนวัสดุรองรับพอลิเมอร์โฟมส าหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ โดยการเตรียม      
ไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่อัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน 1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5  จากนั้นน าวัสดุผสม
เคลือบบนพอลิเมอร์โฟมโดยมีโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ความเข้มข้นที ่2 และ 4 wt% เป็นตัวประสาน โดยโครงสร้าง
เฟสของไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์คอมโพสิตได้รับการตรวจสอบโดยใช้การเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์  
(X-ray diffraction; XRD) และทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ของวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์
และไฮดรอกซีอะพาไทต์ จากผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์
พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้นส่งผลให้เฟสของอนาเทส (anatase) และเฟสรูไทล์ (rutile) 
เพิ่มขึ้นแต่เฟสไฮดรอกซีอะพาไทต์ลดลง และวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์มีประสิทธิภาพใน
การก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ซึ่งที่อัตราส่วนผสม 5:5 ความเข้มข้น PVA 
ที่ 2 และ 4 wt% มีประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์สูงสุดมีค่าเท่ากับ 88.53% และ 87.86% ตามล าดับ  
จากการทดลองพบว่าวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัด 
แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ 
ค าส าคัญ: ไททาเนียมไดออกไซด์, วัสดุรองรับพอลิเมอร์, ฟอร์มาลดีไฮด์, ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
 

Abstract 
 This research aimed to study the preparation of titanium dioxide and hydroxyapatite 

composites for coating on polymer foam functioning formaldehyde degradation catalyst. The ratios of 
titanium dioxide and hydroxyapatite were varied at 1 :5 , 2 :5 , 3 :5 , 4 :5  and 5 :5 . The polymer foam was 
coated with the composite with 2  wt% and 4  wt% concentration of polyvinyl alcohol (PVA) used as 
binder. The phase structure of titanium dioxide and hydroxyapatite composite was examined using X-
ray diffraction (XRD) and tested for its formaldehyde degradation efficiency. The phase structure 
examination showed that increased amount of titanium dioxide the value of structure was increased in 
anatase and rutile phases but decreased in hydroxyapatite phase. The result of formaldehyde 
degradation efficiency test showed that the efficiency increased at the concentration of PVA of 2  wt% 
and 4 wt% at 5:5 ratio with the efficiency of 88.53% and 87.86%, respectively. It could be concluded 
that the titanium dioxide and hydroxyapatite composite could be used as a formaldehyde degradation 
catalyst. 
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Keywords: Titanium Dioxide, Polymer Foam, Formaldehyde, Hydroxyapatite 
 
บทน า 
  ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เป็นไอระเหยที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวประสานหรือแม้กระทั่งสารป้องกัน
เช้ือราที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือใช้ผสมสีทาบ้าน วอลเปเปอร์ พลาสติก กาว การฟอกสี 
เป็นต้น (Yurayart et al. 2560: 53-66) แต่ฟอร์มาลดีไฮด์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่แอบแฝงไปดว้ย
ภัยอันตรายตามมามากมายที่จะเกิดกับสุขภาพของมนุษย์ เมื่อได้รับผ่านการสัมผัส สูดดม หรือบริโภค เช่น หากได้รับ
เฉียบพลันจะเกิดระคายเคือง มึนเวียนศีรษะ แพ้อย่างรุนแรง รวมถึงเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย โดยมาตรฐานสถาบันความ
ปลอดภัยและอนามัยในการท างานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา  (The National Institute for Occupational 
Safety and Health; NIOSH) พิจารณาว่าความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ 20 ส่วนในล้านส่วน (Part Per Million; 
PPM) นั้นเป็นค่าปริมาณของสารที่สามารถท าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตโดยเฉียบพลันจึงได้แนะน าให้ท างานไม่
ควรเกิน 8 ช่ัวโมง ใน 1 วัน หรือ 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะได้รับจากฟอร์มาลดีไฮด์ อย่างไรก็ตาม
ในกิจวัตรประจ าวันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือการท างานตามเวลาที่ก าหนดจึงต้องเสี่ยงที่จะได้รับภัยเงียบจากแก๊ส
ฟอร์มาลดีไฮด์ แต่โดยปกติแล้วฟอร์มาลดีไฮด์นั้นสามารถถูกก าจัดได้เองตามธรรมชาติด้วยปฏิกิริยาไฮดรอกซิลแรดดิเคิล
ที่สร้างด้วยแสงในช้ันบรรยากาศโทรโพสเฟียร์  (Howard et al. 1991) แต่ใช้เวลาในการก าจัดเป็นเวลานาน จึงได้มี
งานวิจัยและพัฒนาการก าจัดให้รวดเร็วขึ้นซึ่งมีการศึกษาวัสดุเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
โดยมีการศึกษาวัสดุจ าพวกโลหะบริสุทธ์ิ (noble metal) ได้แก่แพลทินัม แพลเลเดียม ทองแดง และ ทอง เป็นต้น พบว่า
โลหะบริสุทธิ์นี้สามารถน ามาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้แต่มีประสิทธิภาพในก าจัดที่ต่ า
เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิลแรดดิเคิลน้อย จึงไม่นิยมใช้โลหะบริสุทธิ์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Zhang et al. 2005: 211-214) 
จากนั้นได้มีการศึกษาสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานซิชั่นไททาเนียมไดออกไซด์ ทีม่ีความเสถียรทางเคมี ทนต่อการ
กัดของกรด และมีโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกเหมาะที่จะใช้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอินทรีย์ เป็นตัวเร่ง
ป ฏิ กิ ริ ย า ส า ห รั บ ก า จั ด แ ก๊ ส ฟ อ ร์ ม า ล ดี ไ ฮ ด์ ซึ่ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ นั้ น จ ะ ถู ก น า ไ ป ใ ช้ ใ น รู ป แ บ บ ผ ง 
ซึ่งยากต่อการน าไปประยุกต์ใช้ เช่น เป็นตัวกรองอากาศอีกทั้งยังมีพื้นที่ผิวสัมผัสน้อยท าให้อากาศไหลผ่านได้ที่บริเวณผิว
ของวัสดุเท่านั้น ส่งผลให้การท าปฏิกิริยากับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เกิดขึ้นน้อยลง จึงได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่ง
ปฏิกิริยาของไททาเนียมไดออกไซด์ โดยการเคลือบลงบนวัสดุรองรับ (support) เช่น อะลูมินา แก้ว และพอลิเมอร์      
เป็นต้น เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีผิวสัมผัส ความแข็งแรงทางกล และรูพรุน และนอกจากน้ียังมีการเจือสารตัวอื่นเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยา 
(Colmenares et al. 2006: 120-127) โดยสารที่น่าสนใจตัวหนึ่งคือ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึ่งมีความเป็นรูพรุน และยังมี
ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ดี (Robinson D.S. 2006: 13-22) แต่อย่างไรก็ตาม
ควรค านึงถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมของไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ รวมไปถึงสารละลายที่ใช้เป็น      
ตัวประสานกับวัสดุรองรับ โดยทั่วไปจะใช้วัสดุประสานจากการสังเคราะห์ เนื่องจากสะดวกต่อการใช้งาน ทนต่อความ
ร้อน และยึดติดได้ดี ซึ่งตัวประสานตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ PVA ซึ่งมีคุณสมบัติสามารละลายน้ าได้ดี ท าให้ใช้งานได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูง (Bassner et al. 1998: 71-75)  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะน าไททาเนียม          
ไดออกไซด์ผสมกับไฮดรอกซีอะพาไทต์แล้วน าไปเคลือบลงบนวัสดุรองรับ โดยใช้ PVA เป็นตัวประสานระหว่างวัสดุผสม   
ไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์กับวัสดุรองรับเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์  
จากนั้นท าการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์กับไฮดรอกซีอะพาไทต์และปริมาณความเข้มข้น
ของ PVA ที่เคลือบลงบนวัสดุรองรับ ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาการเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เคลือบบนวัสดุรองรับด้วยวิธีจุ่มเคลือบ 
2. ศึกษาอัตราส่วนวัสดุผสมและความเข้มข้นของโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 

 3. ศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ของวัสดุผสมที่เคลือบบนวัสดุรองรับ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์จุ่มเคลือบบนวัสดุรองรับ  
การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ (titanium dioxide; TiO2 จากบริษัท รวมเคมี 1986 

จ ากัด), (hydroxyapatite; HAp ซึ่งสังเคราะห์ได้จากเปลือกไข่เหลือท้ิง) จุ่มเคลือบบนวัสดุรองรับโดยเริ่มจากการเตรียม
สารละลาย PVA 2 และ 4 wt% โดยน า PVA 2 และ 4 g ละลายในน้ ากลั่น 100 ml (polyvinyl alcohol; PVA จาก
บริษัท รวมเคมี 1986 จ ากัด) จากนั้นปรับเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ 1:5 
2:5 3:5 4:5 และ 5:5 เติมลงในสารละลาย PVA ที่ความเข้มข้น 2 และ 4 wt% ตามล าดับ ท าการกวนสารละลายด้วย
เครื่องกวนสาร (magnetic stirrer) เป็นเวลา 10 min จะได้สารละลายไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์    
ที่ปริมาณต่าง ๆ จากนั้นจึงน าพอลิเมอร์โฟมที่มีความหนาแน่นรูพรุน 100 (Pore Per Centimeter; PPC) โดยมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 cm และหนา 1.5 cm เป็นวัสดุรองรับส าหรับจุ่มลงในสารละลายไททาเนียมไดออกไซด์และ     
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีการเตรยีมไว้แล้วข้างต้น จากนั้นปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จะได้วัสดุรองรบั
ไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีการแปรผันปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ จากนั้นน าวัสดุรองรับไปท า
การทดสอบการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 5 PPM และอัตราการไหล 3 ml/min 

การศึกษาลักษณะเฉพาะของไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
ในการศึกษาลักษณะเฉพาะของไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์   

รุ่น Bruker D8 HRXRD ที่มุม 2 Theta ตั้งแต่ 20 – 65° ความต่างศักย์ 30 kV และกระแสไฟฟ้า 30 mA ความเร็ว 
ในการนับวัด 0.04 °/min  

การทดสอบการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ของวัสดุรองรับที่จุ่มเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา  

ไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ ทดสอบภายในกล่องอะคริลิค (chamber) ซึ่งภายในกล่องอะคริลิค 
ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ จากนั้นน ามาค านวณหาความสามารถในการดูดซับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
(q) ประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอรม์าลดีไฮด์ (n) และอัตราการเกิดปฏิกิรยิา (r) จากสมการที่ 1  2  และ 3 ตามล าดบั  
(Qin et al. 2020: 124917) 

r = 1 - e 
-1
t1        (1) 

q = Q × (Cin- Cout) × t1     (2) 

n = 
(Cin - Cout) 

Cin
 × 100 %    (3) 

เมื่อ  Q   คือ  อัตราการไหล (ml/min)  
  t   คือ  เวลาที่ท าปฏิกริิยา (min)  
  t1  คือ ค่าคงท่ีการสลายตัว 

  Cin และ Cout  คือ ความเข้มข้นแก๊สฟอร์มาลดไีฮด์ขาเข้าและขาออก (PPM) 

     y = cine
(

-x
t1

)
+ cout    

 (4) 

โดยค่า t1 ได้จากการหาเส้นโค้งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูล (curve-fitting) ในสามาการ exponential 
decay ดังสมการที่ 4 จากนั้นน าไปหาค่าอัตราเร็วในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ตามสมการที่ 5 
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r = 1 - e k ;k  =  
1

t1
    

 (5) 

 เมื่อ x  คือ เวลาที่ท าปฏิกิริยา 
 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกของอัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
 ส าหรับผลการทดลองในครั้งนี้จะท าการศึกษาเรื่องของอัตราส่วนผสมของไททาเนียมไดออกไซด์และ  
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ โดยปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์นั้นจะมีปริมาณคงที่และปรับเปลี่ยนปริมาณไททาเนียมไดออกไซตซ์ึง่
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เป็น 1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5  ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การเลี้ยวเบนรังสเีอกซ์ของไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่ีอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกัน 

จากรูปที่ 1 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ปรากฏขึ้นที่มุม 2 Theta ที่ 25.855, 28.059, 28.137 
31 .888 , 32 .120 และ 49 .525° ผลที่ ได้สอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง (joint committee on power diffraction 
standard;   JCPDS) No. 09 – 0432 (Boujaady et al. 2016: 4049-4063) ซึ่งแสดงถึงรูปแบบการเลี้ยวเบนของ    
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีลักษณะโครงสร้างผลึกเป็นแบบเฮกซะโกนอล (hexagonal) และแสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์ปรากฏขึ้นท่ีมุม 2 Theta ที่ 25.264, 36.914, 48.011, 53.857, 55.040 และ 62.088° สอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง 
JCPDS No. 21-1272 (Scarpelli et al. 2018: 74244) ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนของไททาเนียมไดออกไซด์ที่มี
โครงสร้างผลึกเป็นแบบอนาเทสรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ปรากฏขึ้นที่มุม 2 Theta ที่ 37.761, 38.535 และ 

2 Theta (°) 

Anatase; JCPDS No. 21-1272 
Rutile; JCPDS No. 21-2176 
 

 HAp; JCPDS No. 09–0432 

TiO2 : HAp 

1:5 

TiO2 : HAp 

2:5 

TiO2 : HAp 

3:5 

TiO2 : HAp 

4:5 

TiO2 : HAp 

5:5 
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62.664° สอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง JCPDS No. 21-2176 (Scarpelli et al. 2018: 74244) ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยวเบน
ของไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบรูไทล์ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะ
พาไทต์ที่ 1:5 พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเฟสอนาเทส รูไทล์ และเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์ โดยที่เฟส
ของอนาเทสและรูไทล์นั้นจะมีความเข้มการเลี้ยวเบนสูงกว่าการเลี้ยวเบนของเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์ และเมื่อเพิ่ม
อัตราส่วนระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็น 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5 พบว่าเฟสของอนาเทสและ  
รูไทร์มีค่าสูงขึ้นแต่เฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์มีค่าลดลงตามล าดับ 

 
ผลการศึกษาการทดสอบการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
ผลการทดลองนี้ท าการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของ PVA ที่ 2 และ 4 wt% ที่ใช้เป็นตัวประสานอัตรา

ส่วนผสมระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ส่งผลต่อการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 อัตราส่วนผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ส่งผลต่อการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
ของความเข้มข้น PVA ที่ 2 wt% 
 

จากรูปที่  2 ในแต่ละอัตราส่วนผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถก าจัด 
แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ โดยเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ลดลง มีการลดลงทุก 10 min  
จาก 0-120 min อัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์มีค่าลดลง     
อย่างต่อเนื่อง ท่ีความเข้มข้นของ PVA ที่ 2 wt% ดังแสดงในรูปที่ 2 ก) มีความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ลดลง    
อย่างรวดเร็วแบบเอกซ์โพเนนเชียลในช่วงเวลา 0-40 min ที่อัตราส่วน 1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5 ก าจัดค่าความเข้มข้น
ของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ลดลงเหลือ 1.74, 1.65, 1.59, 1.62 และ 1.61 PPM ตามล าดับ และที่ช่วงเวลา 40 min เป็นต้น
ไปมีการลดลงของค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์อย่างลดลงอย่างช้าใกล้จุดคงท่ี โดยที่เวลา 120 min ที่อัตราส่วน 
1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5 สามารถก าจัดค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เหลือ 0.78, 0.65, 0.64, 0.64 และ 
0.57 PPM ตามล าดับ เมื่อค านวณอัตราเร็วในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ตามสมการที่ (1) ที่อัตราส่วน 1:5, 2:5, 3:5, 
4:5 และ 5:5 เพิ่มขึ้นเป็น 0.0636, 0.0639, 0.0642, 0.0647, 0.0664 min-1 ตามล าดับ โดยจะเห็นว่าที่ปริมาณ          
ไททาเนียมและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 5:5 มีอัตราเร็วในการก าจัดสูงสุด เมื่อค านวณเป็นค่าการดูดซับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (q)  
และค่าประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (n) ตามสมการที่ (2) และ (3) ตามล าดับ ของอัตราส่วน 1:5, 2:5, 
3:5, 4:5 และ 5:5 มีค่าการดูดซับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เป็น 14.065, 14.498, 14.532, 14.548 และ 14.754 mg และ    
ค่าประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ คือ 84.392, 86.993, 87.193, 87.294 และ 88.528% ตามล าดับ       

ก) ข) 

1:5  

TiO2:HAp  

2:5  
3:5  
4:5  
5:5  
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ดังแสดงในรูปที่ 2 ข)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าการดูดซับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์นั้นจะแปรผันตรงกับค่าประสิทธิภาพในการก าจัด
แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เมื่อมีปริมาณของไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 
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รูปที่  3 อัตราส่วนผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ส่งผลต่อการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
ของความเข้มข้น PVA ที่ 4 wt%  
 

 จากรูปที่ 3 ในแต่ละอัตราส่วนผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถก าจัด  
แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้เช่นกัน โดยเมื่อเวลาเพิ่มมากข้ึนค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮดล์ดลง มีการลดลงทุก 10 min  
จาก 0 – 120 min อัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์มีค่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ความเข้มข้นของ PVA ที่ 4 wt% ดังแสดงในรูปที่ 3 ก) มีความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ลดลงอย่าง
รวดเร็วแบบเอกซ์โพเนนเชียลในช่วงเวลา 0 – 40 min ที่อัตราส่วน 1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5 ก าจัดค่าความเข้มข้น
ของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ลดลงเหลือ 1.81, 1.86, 1.83, 1.49  และ 1.61 PPM ตามล าดับ และที่ช่วงเวลา 40 min เป็นต้นไปมี
การลดลงของค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์อย่างลดลงอย่างช้าใกล้จุดคงที่  โดยที่เวลา 120 min ที่อัตราส่วน 
1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5 สามารถก าจัดค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เหลือ 0.90, 0.84, 0.74, 0.63 และ 
0.61 PPM ตามล าดับ เมื่อค านวณอัตราเร็วในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ตามสมการที่ (1) ที่อัตราส่วน 1:5, 2:5, 3:5, 
4:5 และ 5:5 เพิ่มขึ้นเป็น 0.0292, 0.0303, 0.0323, 0.0347 และ 0.0370 min-1 ตามล าดับ โดยจะเห็นว่าที่ปริมาณ   
ไททาเนียมและไฮดรอกซีอะพาไทต์ 5:5 มีอัตราเร็วในการก าจัดสูงสุด เมื่อค านวณเป็นค่าการดูดซับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (q)  
และค่าประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (n) ตามสมการที่ (2) และ (3) ตามล าดับ ของอัตราส่วน 1:5, 2:5, 
3:5, 4:5 และ 5:5 มีค่าการดูดซับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เป็น 13.676, 13.876, 14.199, 14.554 และ 14.643 mg          
และค่าประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ คือ 82.063, 83.263, 85.197, 87.331 และ 87.864% ตามล าดับ 
ดังแสดงในรูปที่ 3 ข) ซึ่งจะเห็นว่าค่าการดูดซับจะแปรผันตรงกับค่าประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เมื่อมี
ปริมาณ    ของไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ของวัสดุผสมไททา
เนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์บนวัสดุรองรับของความเข้มข้น PVA ที่ 2 และ 4 wt% พบว่าท่ีความเข้มข้นของ 
PVA   ที่ 2 wt% นั้นมีค่าการดูดซับและค่าประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดไีฮด์สงูกว่าความเข้มข้นของ PVA ที่ 4 
wt% 

 
 
 
 

ข) ก) 

1:5  

TiO2:HAp  

2:5  
3:5  
4:5  
5:5  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์  

และปริมาณความเช้ม PVA ที่ 2 และ 4 wt% ที่ส่งผลต่อการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ โดยเมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุผสม 
ไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเป็น 1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5 พบว่าเฟสการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ปรากฏเฟสของ    
อนาเทสและรูไทล์ มีความเข้มการเลี้ยวเบนสูงกว่าการเลี้ยวเบนของเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า       
ไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์หลังจากการผสมแล้วไม่ได้ท าปฏิกิริยาต่อกันส่งผลให้วัสดุรองรับยังคงมี
คุณสมบัติที่ของไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์อยู่ แต่ที่ปริมาณเข้มการเลี้ยวเบนสูงกว่าเนื่องจาก          
ไททาเนียมไดออกไซด์มีโครงสร้างผลึกที่สูงกว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์จึงเกิดความเข้มของพีคที่สูงกว่า และเมื่อศึกษาความ
เข้มข้นของ PVA ที่ 2 และ 4 wt% ส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุผสมไททาเนียมไดออกไซด์
เพิ่มขึ้นเป็น 1:5, 2:5, 3:5, 4:5 และ 5:5 นั้นสามารถจ ากัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ดียิ่งขึ้น ตามกลไกของ Mars – Van 
Krevelen (MVK) (Sekine, 2002: 5543-5547) ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 แสดงกลไกของ Mars–van Krevelen (MVK) 

 
จากรูปที่ 4 สามารถอธิบายได้ว่าไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนและ   

ไอน้ าในอากาศเกิดเป็นหมู่ไฮดรอกซิลเรดิคอล และหลังจากนั้นหมู่ไฮดรอกซิลเรดิคอลท าปฏิกิริยากับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์
โดยเกิดปฏิกิริยาทั้งออกซิเดช่ันและปฏิกิริยารีดักช่ัน จากนั้นแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ถูกก าจัดกลายเป็นสารประกอบที่เ ป็น
กลาง (neutralized compounds) ที่ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย และหมู่ไฮดรอกซิลเรดิคอลสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ผา่น
ปฏิกิริยาระหว่างอะตอมของออกซิเจนบนพื้นผิวและไอน้ าในอากาศ (นัดดา เวชชากุล, 2012) นอกจากนี้ในการใช้      
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ผสมกับไททาเนียมไดออกไซด์ยังเป็นการเร่งให้เกิดปฏิกิริยานี้เร็วขึ้นเนื่องจากตอนจุ่มเคลือบไฮดรอก
ซีอะพาไทต์ช่วยดักจับไททาเนียมไดออกไซด์ยึดเกาะบนวัสดุรองรับได้ดี และจากผลการทดลองพบว่าที่เมื่อความเข้มข้น 
PVA สูงขึ้นท าให้ความหนืดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (Sharifi et al. 2016: 55343-55353) ท าให้ที่ความเข้มข้น PVA 4 wt% 
มีความเข้มข้นที่สูงเมื่อถูกน าไปเป็นตัวประสานระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์กับวัสดุรองรับ     
พอลิเมอร์โฟมจึงท าเกิดการอุดตันภายในรูพรุนของวัสดุรองรับพอลิเมอร์โฟม (วรเวทย์ กาญจนานันท์, 2553: 103-113) 
ส่งผลเมื่อน าวัสดุรองรับที่ท าการจุ่มเคลือบไปท าศึกษาการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ลดลงเนื่องจากพื้นที่ผิวสัมผัส
ระหว่างแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์กับวัสดุรองรับลดลง จากนั้นเมื่อท าการศึกษาค่าการดูดซับและประสิทธิภาพในการก าจัด
แก๊สฟอมาลดีไฮด์ เมื่อปริมาณอัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์เพิ่มขึ้นนั้น ช้ีให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์จะเพิ่มขึ้นไปด้วย เนื่องจากความสามารถของไททาเนียมไดออกไซด์และ  
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ไฮดรอกซีอะพาไทต์นั้นสามารถก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้แล้วนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณของไททาเนียมไดออกไซต์เพิ่ มขึ้น    
ท าให้เกิดการยึดเกาะอยู่บนวัสดุรองรับมากข้ึน จึงท าให้ประสิทธิภาพในการก าจัดดีขึ้นตามไปด้วย 

จากผลการทดลองพบว่าวัสดุผสมระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่จุ่มเคลือบบนวัสดุ
รองรับนั้นสามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไททาเนียม
ไดออกไซด์และไฮดรอกซีอะพาไทต์คือ 5:5 และปริมาณความเข้มข้นของ PAV ที่เหมาะสมคือ 2 wt% ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์สูงถึง 88.53%  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ ควรมีการศึกษาวัสดุรองรับชนิดอื่นๆ    
เพื่อมาศึกษาเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์โฟม และศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ของตัวเร่งปฏิกิริยา
เมื่อถูกเร่งด้วยแสงที่ความยาวคลื่นที่แตกต่างกันเปรียบเทียบกับไม่ได้ใช้แสงเป็นตัวเร่ง 
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การเตรียมเจลพอลิเมอร์ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในงานประจ า 
Preparation of Gel Polymers for Routine Dosimeter Applications 

ธนกร ทองพุ่ม1, วีรนุช แก้ววิเศษ2, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์1  
1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2โครงการจดัตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการเตรียมเจลพอลิเมอร์ชนิด พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์ราจีแนน และสารละลาย 

สีย้อมอินดิโก้คาร์มีนส าหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในงานประจ า โดยเริ่มจากการศึกษาลักษณะ 
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 6, 8 และ 10 wt.% สารละลาย 
คาร์ราจีแนนที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 2.0 wt.% สารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนที่ความเข้มข้น 0.009, 0.010  
และ 0.011 wt.% ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสีตั้งแต่ 1 ถึง 5 kGy จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 278 nm สารละลายคาร์ราจีแนนมีสเปกตรัม 
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 288 nm และสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนมีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 618 nm ตามล าดับ นอกจากนี้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อปริมาณรังสีเพิ่มขึ้ นค่าการดูดกลืนของ 
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และคาร์ราจีแนนก็เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ค่าการดูดกลืนของสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนมีการลดลงเมื่อ
ปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น จากนั้นท าการศึกษาการตอบสนองต่อปริมาณรังสีของสารละลายผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล ์ 
คาร์ราจีแนน และสีย้อมอินดิโก้คาร์มีน โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารละลายผสมมีการเปลี่ยนแปลงค่า          
การดูดกลืนแสงตามปริมาณรังสีที่ความยาวคลืน่ 618 nm ชัดเจนท่ีสุด โดยมีค่าการดูดกลืนลดลงเมื่อปริมาณรังสีเพิ่มขึน้ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นฟังก์ชันเอ็กโพแนนซ์เซียล และมีค่าความคลาดเคลื่อนทางการวัดไม่เกินร้อยละ 10 จากผลการทดลอง
ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์ราจีแนน และสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนสามารถประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์            
วัดปริมาณรังสีในงานประจ าได้ 
ค าส าคัญ: คาร์ราจีแนน, เจลพอลิเมอร์, พอลิไวนิลแอลกอฮอล์, อินดิโก้คาร์มีน, อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในงานประจ า 
 

Abstract 
 This research aimed to study the preparation of polymers namely polyvinyl alcohol, 

carrageenan and indigo carmine dyeing solution for using in routine radiation dose measurement. 
Spectroscopy characteristics of polyvinyl alcohol. solution (concentrations of 6, 8 and 10 wt.%), 
carrageenan (concentrations of 0.5, 1.0 and 2.0 wt.%) and indigo carmine dyeing solution 
(concentrations of 0.009, 0.010 and 0.011 wt.%) were examined using gamma radiation doses from 1 to 
5 kGy. It was found that absorbance spectrums of polyvinyl alcohol solution, carrageenan solution, and 
indigo carmine dyeing solution were 278 nm., 288 nm., and 618 nm., respectively. When the radiation 
dose was increased, the absorption values of polyvinyl alcohol and carrageenan increased but that of 
indigo carmine dyeing solution decreased. On the other hand, the absorption value of indigo carmine 
dye solution decreased as the radiation dose increased. Dose response of the three solutions was then 
tested. It was also found that, at the wavelength of 618 nm., the absorbance of the solutions most 
significantly changed, and the absorbance decreased when the dose increased in exponential function 
relationship. The measurement error was less than 10%. The conclusion was that au. three solution 
could be used in routine radiation dose measurement. 
Keywords: Carrageenan, Polymer Gel, Polyvinyl Alcohol, Indigo Carmine, Routine Dosimeter 
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บทน า 
 ในปัจจุบันได้มีการน าประโยชน์จากรังสีมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งแสดงให้เห็นว่ารังสีมีบทบาท            

ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และในด้านการเกษตร ซึ่งทางสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการฉายรังสีให้กับอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งในการฉายรังสีแต่ละครั้งจะต้องมีการก าหนดปริมาณรังสีที่เหมาะสมกับอาหารและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร (ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์, 2549: 1-4) และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยกับผู้บริโภค ถ้าหากได้รับปริมาณรังสีที่มากหรือน้อยกว่าค่าปริมาณรังสีมาตรฐานอาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อ
ผลิตภัณฑ์ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณรังสี
ในงานประจ าเพื่อให้การฉายรังสีเกิดความถูกต้องและแม่นย าที่สุด โดยมีการเริ่มใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดแผ่น     
เรดเปอร์เป็กส์ โดซิมิเตอร์ มีลักษณะเป็นแผ่นอะคริลคิใช้ในการเทียบปริมาณรังสีที่ฉายให้กับผลติภัณฑ์ โดยอาศัยหลักการ
เปลี่ยนสีของแผ่นอะคริลิคเมื่อถูกรังสี ต่อมาในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิด ฟิล์มเรดิโอโครมิค         
คือ B3windose และ FWT-60 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณรังสีให้มีความถูกต้อง มีลักษณะเป็นเป็น
ฟิล์ม ซึ่งประกอบด้วยพอลิเมอร์ชนิด พอลิไวนิลบิวทิริล และ ไนลอน ตามล าดับ (Liang, J.H., 1998: 5-11) และสีย้อม
ชนิด พาราโรชานิลินไชยาไนด์ ส าหรับใช้เป็นสารที่บ่งบอกถึงความเป็นกรด-เบส ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสี     
เมื่ออุปกรณ์ได้ผ่านการฉายรังสีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสี ซึ่งหลักการในการวัดค่าปริมาณรังสีนั้นจะน าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงจากสีที่เปลี่ยนไปแล้วน ามาค านวณหาค่าปริมาณรังสีที่ อุปกรณ์ได้รับเข้าไป (ธวัช ชิตตระการ, 2541: 490–494)           
แต่ในการฉายรังสีในแต่ละครั้งจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีเป็นจ านวนมากต่อการฉายรังสีหนึ่งครั้ง  ท าให้มี
อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งยังจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ท ามาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งพอลิเมอร์
สังเคราะห์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีวิธีการสังเคราะห์ที่ซับซ้อน และเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สังเคราะห์ได้ ดังนั้น   
ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะหาพอลิเมอร์ที่มีสมบัติในการตอบสนองต่อปริมาณรังสีได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และไม่อันตรายต่อผู้สังเคราะห์ จึงได้เลือกพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol ; PVA) ซึ่งเป็น
พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีความปลอดภัย รวมไปถึงความหลากหลายในการน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมทางด้านรังสี และ  
คาร์ราจีแนน (carrageenan) เป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยในการขยายช่วงในการวัดปริมาณรังสีได้อีก
ด้วย ซึ่งพอลิเมอร์ดังกล่าวมีสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อปริมาณรังสีได้ดี ราคาถูก และหาได้ภายในประเทศ  รวมไป
ถึงสีย้อมอินดิโก้คาร์มีน (indigo carmine) ซึ ่งเป็นสีย้อมที ่มีการตอบสนองได้ดีต่อปริมาณรังสี โดยงานวิจัยนี ้จะ
ท าการศึกษาค่าการดูดกลืนแสงต่อปริมาณรังสีของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์ราจีแนน และสีย้อมอินดิโก้คาร์
มีน หาปริมาณอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสารละลายทั้งหมดต่อการตอบสนองปริมาณรังสีพร้อมทั้งค านวณหาปริมาณรังสี
และเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ค านวณได้กับปริมาณรังสีจากอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานเพื่อน ามาใช้เป็นอุปกรณ์    
วัดปริมาณรังสีประจ า 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะการดูดกลืนแสงของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์  คาร์ราจีแนน และสีย้อม            
อินดิโก้คาร์มีน 

2. เพื่อหาปริมาณอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์  คาร์ราจีแนน และสีย้อม        
อินดิโก้คาร์มีนต่อการตอบสนองปริมาณรังสี  

3. เพื่อค านวณหาปริมาณรังสีจากเจลพอลิเมอร์และเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ค านวณได้กับปริมาณรังสี
มาตรฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วัสดุและสารเคมี 
วัสดุและสารเคมีที่ใช้ศึกษาการเตรียมเจลพอลิเมอร์ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในงานประจ านั้น

จะประกอบไปด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol ; PVA) น้ าหนักโมลเลกุล 44.05 g/mol รูปแบบผงจากบริษัท  
รวมเคมี 1986 จ ากัด, สารคาร์ราจีแนน (carrageenan) ของบริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ประเทศไทย และสารสี
ย้อมอินดิโก้คาร์มีน (CI : 73015) ยี่ห้อ HiMedia จากบริษัท HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย  

การเตรียมตัวอย่างสารละลายพอลิเมอร์และสีย้อม 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของสารละลายพอลิเมอร์พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ,  

คาร์ราจีแนน และสีย้อมกับค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่มีผลหลังจากการฉายรังสี โดยเริ่มจากก าหนด 
ความเข้มข้นของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 6, 8 และ 10 wt.% สารละลายคาร์ราจีแนน               
ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 2.0 wt.% และสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนความเข้มข้นตั้งแต่ 0.009, 0.010 และ 
0.011 wt.% ส าหรับการเตรียมตัวอย่างพอลิเมอร์พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และคาร์ราจีแนนน้ันท าได้จากการน าผงสารพอลิ
เมอร์ไปละลายในน้ าปราศจากไอออนปริมาณ 100 ml ทีอุ่ณหภูมิประมาณ 50 ถึง 60 oC เป็นระยะเวลา 60 นาที แล้วท า
การกวนสารละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน ต่อมาน าเอาผงสีย้อมไปท าละลายในน้ าปราศจากไอออนปริมาณ 100 ml        
แล้วน าไปกวนด้วยแท่งแม่เหล็ก (magnetic bar) ที่อุณหภูมิห้อง พร้อมท าการศึกษาการตอบสนองต่อปริมาณรังสีของ
สารละลายผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล ์: สีย้อม : คาร์ราจีแนน โดยท าการก าหนดค่าอัตราส่วนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
และสีย้อมเท่ากับ 8 และ 0.009 wt.% ตามล าดับ แล้วปรับอัตราส่วนของคาร์ราจีแนนเป็น 0.5 และ1.0 wt.% พร้อมทั้ง    
ท าการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายผสมดังกล่าวแล้วพิจารณาค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ยจากการ
ทดลองซ้ าเป็นจ านวน 3 ครั้ง ต่อมาท าการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงต่อปริมาณรังสีเพื่อค านวณ
และเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทางการวัดปริมาณรังสีต่อไป 

ส าหรับการศึกษาค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายนั้นจะท าการน าเอาสารละลายที่เตรียมไว้ไปท าการฉายรังสี
แกมมาโดยใช้แหล่งก าเนิดแกมมาเป็นโคบอลต์-60 (Gamma Cell 220 Excel) ที่ปริมาณรังสี 0 ถึง 5 kGy จากนั้น       
น าตัวอย่างไปท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Lambda 650 ในความยาว
คลื่นแสงช่วง 250 ถึง 800 nm เพื่อท าการศึกษาลักษณะเฉพาะของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงรวมถึงค่าการดูดกลืนแสง   
ที่เกิดขึ้น 
 
ผลการวิจัย 

การดูดกลืนแสงของสารต้ังต้นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดเจลพอลิเมอร์ก่อนและหลังการฉายรังสี 
จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายพอลิเมอร์นั้นจะท าได้จากการน าเอาสารละลาย         

พอลิเมอร์ และสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนที่เตรียมไปท าการฉายรังสีที่ปริมาณรังสี 1 ถึง 5 kGy แล้วท าการวิเคราะห์
ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer ซึ่งรายละเอียดผลการศึกษาดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังนี้  

สารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 
การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ นั้นจะท าการน าสารละลายพอลิไวนลิ

แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ไปท าการวิเคราะห์ที่ช่วงความยาวคลื่นแสง 250 ถึง 800 nm ซึ่งผลที่ได้แสดงดังภาพ  
ที่ 1 
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ภาพที่ 1 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของสารละลายพอลไิวนลิแอลกอฮอล์ที่ไม่ผา่นการฉายรังสีและผา่นการฉายรงัสีที่ 5 kGy 
 

จากภาพที่ 1 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
จะเห็นได้ว่าก่อนการฉายรังสีของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 6 wt.% จะมีค่าการดูดกลืนท่ีความยาว
คลื่น 278 nm เพียงต าแหน่งเดียวโดยไม่พบการดูดกลืนในต าแหน่งอื่น เมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ้นเป็น 
8 และ 10 wt.% ค่าการดูดกลืนก็มีค่าเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยแบบไม่มีนัยส าคัญ และเมื่อพิจารณาที่หลังจากการฉายรังสีที่ 5 
kGy ของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 6 wt.% พบว่าการดูดกลืนที่ต าแหน่ง 278 nm ที่จะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดและไม่พบการดูดกลืนในต าแหน่งอื่น ส่วนความเข้มข้นที่ 8 และ 10 wt.% หลังการฉายรังสีนั้นก็มี        
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันกับท่ีความความเข้มข้น 6 wt.% และเมื่อน าสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความ
เข้มข้น 6, 8 และ 10 wt.% ไปศึกษาการตอบสนองต่อปริมาณรังสีที่แตกต่างกันในช่วง 1, 3 และ 5 kGy จะให้ลักษณะสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงดังแสดงในภาพที่ 2   

 

                  

ภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น (ก) 6 wt.% (ข) 8 wt.%   
และ (ค) 10 wt.% เมื่อผ่านการฉายรังสีที่ปริมาณรังสีแตกต่างกัน 
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จากภาพที่  2 รูปแบบการดูดกลืนแสงของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ ความเข้มข้น 6 wt.%  
เมื่อผ่านการฉายรังสีที่ 1 และ 3 kGy จะเห็นว่าค่าการดูดกลืนมีการลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบความเข้มข้นก่อน       
การฉายรังสี แต่เมื่อพิจารณาที่ปริมาณรังสี 5 kGy ของความเข้มข้น 6 wt.% พบว่าการดูดกลืนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด ส่วนความเข้มข้นที่ 8 และ 10 wt.% ที่ปริมาณรังสี 1, 3 และ 5 kGy ก็จะเห็นว่าหลังการฉายรังสีนั้นก็มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันกับที่ความความเข้มข้น 6 wt.% และหลังการฉายรังสีในปริมาณที่เพิ่มขึ้นที่ทุกความ
เข้มข้นของสารละลายนั้นไม่ได้ส่งผลให้สารละลายมีการดูดกลืนแสงในต าแหน่งอื่น  

สารละลายคาร์ราจีแนน 
ในการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงต่อปริมาณรังสีของสารสารละลายคาร์ราจีแนนนั้นจะท าการวิเคราะห์

จากสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 2.0 wt.% โดยสามารถแสดงผลได้ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของสารละลายคาร์ราจีแนนท่ีไมผ่่านการฉายรังสีและผ่านการฉายรังสีที่ 5 kGy 
 

จากภาพที่ 3 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายคาร์ราจีแนนที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน  
จะเห็นได้ว่าก่อนการฉายรังสีที่ความเข้มข้น 0.5 wt.% จะมีค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 288 nm เพียงต าแหน่งเดียว
และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ้นจาก 0.5 เป็น 1.0 และ 2.0 wt.% ค่าการดูดกลืนก็มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามตวาม
เข้มข้นของสารละลาย แต่เมื่อพิจารณาหลังการฉายรังสีที่ 5 kGy ของความเข้มข้น 0.5 wt.% พบว่าการดูดกลืนจะเพิ่ม 
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนความเข้มข้นท่ี 1.0 และ 2.0 wt.% หลังการฉายรังสีนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน        
กับที่ความความเข้มข้น 0.5 wt.% เมื่อน าสารละลายคาร์ราจีแนนที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 2.0 wt.% ไปศึกษา              
การตอบสนองต่อปริมาณรังสีที่แตกต่างกันในช่วง 1, 3 และ 5 kGy จะให้ลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสงดังแสดงใน
ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของสารละลายคาร์ราจีแนนทีค่วามเข้มข้น (ก) 0.5 wt.% (ข) 1.0 wt.% และ(ค) 2.0 
wt.% เมื่อผ่านการฉายรังสีที่ปริมาณรังสีแตกต่างกัน 
 

จากภาพที่ 4 แสดงการค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายคาร์ราจีแนนที่ความเข้มข้น 0.5 wt.% ก่อนการฉาย
รังสีมีค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 288 nm เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็น 1.0 และ 2.0 wt.% ค่าการดูดกลืนก็มีค่าเพิ่มขึ้น
ตามความเข้มข้นของสารละลาย และเมื่อน าไปรังสีที่ผ่านการฉายรังสีที่ 1, 3 และ 5 kGy จะเห็นได้ว่าค่าการดูดกลืนแสง   
มีการเพิ่มมากข้ึนเมื่อผ่านการฉายรงัสีที่ปริมาณมากข้ึนอย่างเห็นไดชั้ด ส่วนความเข้มข้นที่ 1.0 และ 2.0 wt.% เมื่อฉายรงัสี
ที่ปริมาณเดียวกันค่าการดูดกลืนแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันกับที่ความเข้มข้น 0.5 wt.%  

สีย้อมอินดิโก้คาร์มีน 

การศึกษาการตอบสนองของสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนจะเป็นส่วนที่ส าคัญในการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ 
วัดปริมาณรังสีที่ใช้เทคนิคการวัดสีของสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนที่ความเข้มข้น 0.009, 0.010 และ 0.011 wt.% 

ไปฉายรังสีที่ปริมาณ 0 ถึง 5 kGy พบว่าลักษณะของสีของสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อผ่าน
การฉายรังสี ลักษณะสีที่เปลี่ยนแปลงไปของสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนแสดงดังตารางที่ 2  

 
ตารางที ่2 ลักษณะสีที่เปลี่ยนแปลงของสารละลายอินดิโก้คาร์มีนทีผ่่านการฉายรังสีแกมมา 

 

ลักษณะสีของตัวอย่าง 
ความเข้มข้นสีย้อม 

อินดิโก้คาร์มีน (wt.%) 
ปริมาณรังสี (kGy) 
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จากลักษณะสีของสารละลายอินดิโก้คาร์มีนดังตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างสารละลายเมื่อไม่ผ่านการฉาย
รังสีจะมีลักษณะของสารละลายสีน้ าเงินเข้ม ซึ่งจะมีลักษณะของสีที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อท าการฉายรังสี ที่ 1 kGy        
กับสารละลายการเปลี่ยนแปลงของสีจะเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเข้มเป็นสีฟ้าปนเขียวซึ่งมีความแตกต่างกันอย่ างชัดเจน        
และเมื่อเปรียบเทียบความเข้มของสีจะพบว่าที่ความเข้มข้นของสารละลายเริ่มต้นมากจะมีการจางของสีน้อยกว่าสีที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายเริ่มต้นน้อย และเป็นการจางของสีของสารละลายในลักษณะเดียวกันเมื่อมีการฉายปริมาณ
รังสีเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาสีของสารละลายหลังฉายรังสีในช่วง 1 ถึง 5 kGy นั้นการเปลี่ยนแปลงของสีแบบ
จางลงยังอยู่ในโทนสีเดียวกันซึ่งเมื่อพิจารณาสีของสารละลายอินดิโก้คาร์มีนด้วยสายตาซึ่งอาจจะแยกความแตกต่างได้
ยาก จึงได้น าสารละลายอินดิโก้คาร์มีนไปศึกษาการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ซึ่งผลสเปกตรัมได้สเปกตรัม
แสดงดังภาพท่ี 5  

 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนที่ไม่ผ่านการฉายรังสีและผ่านการฉายรังสีที่ 5 
kGy 
  

จากภาพที่ 5 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน    
จะเห็นได้ว่าก่อนการฉายรังสีที่สารละลายอินดิโก้คาร์มีนความเข้มข้น 0.009 wt.% จะมีค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 
618 nm เมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ้นจาก 0.009 เป็น 0.010 wt.% พบว่าค่าการดูดกลืนมีค่าเพิ่มสูงขึ้น 
แต่ที่ความเข้มข้น 0.011 wt.% จะเห็นว่าค่าการดูดกลืนเพิ่มขึ้นมากเกินที่จะสามารถวัดค่าการดูดกลืนได้ และเมื่อพิจารณา   
ที่หลังจากการฉายรังสีที่ 5 kGy ของความเข้มข้น 0.009 wt.% พบว่าการดูดกลืนที่ต าแหน่ง 618 nm ที่จะลดลงอย่าง
ชัดเจนและไม่พบการดูดกลืนแสงในต าแหน่งอ่ืน ส่วนความเข้มข้นที่ 0.010 และ 0.011 wt.% หลังการฉายรังสีนั้นก็มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันกับท่ีความความเข้มข้น 0.009 wt.% และผลการศึกษาการดูดกลืนแสงนี้สอดคล้องกบัผล
ที่แสดงในตารางที่ 2 จากนั้นน าสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนทุกความเข้มข้นไปศึกษาการตอบสนองต่อปริมาณรังสีที่
แตกต่างกันในช่วง 1, 3 และ 5 kGy จะให้ลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสงดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนที่ความเข้มข้น (ก) 0.009 wt.% (ข) 0.010 wt.% และ(ค) 
0.011 wt.% เมื่อผ่านการฉายรังสีที่ปริมาณรังสีแตกต่างกัน 
 

จากภาพท่ี 6 รูปแบบการดูดกลืนแสงของสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนทีค่วามเข้มข้น 0.009 wt.% ก่อนการ
ฉายรังสีมีค่าการดูดกลืนสูงสุดที่ความยาวคลื่น 618 nm เมื่อผ่านการฉายรังสี 1 เเละ 3 kGy พบว่าค่าการดูดกลืน          
มีค่าลดลงจากเดิม และเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีเป็น 5 kGy จะเห็นว่าค่าการดูดกลืนมีการลดลงอย่างช้า ๆ แบบมีนัยส าคัญ    
ซึ่งจะมีลักษณะของการลดลงที่คล้ายกันทุกความเข้มข้น จากนั้นเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้น 0.010 wt.% ก่อนการฉาย
รังสีพบว่ามีค่าการดูดกลืนมากขึ้นจากเดิมแต่เมื่อฉายรังสีที่ 1, 3 และ 5 kGy พบว่ามีลักษณะของสเปกตรัมการดูดกลืน
แสงเช่นเดียวกันกับความเข้มข้นที่ 0.009 wt.% หลังจากนั้นเพิ่มความเข้มข้นเป็น 0.011 wt.% ก่อนการฉายรังสีพบว่า   
ไม่สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้แต่เมื่อพิจารณาที่ 1 และ 3 kGy พบว่ามีค่าการดูดกลืนลดลงตามล าดับ และที่ 5 kGy 
ค่าการดูดกลืนจะลดลงอย่างช้า ๆ เช่นเดียวกันซึ่งค่าการดูดกลืนนี้จะสอดคล้องกับลักษณะสีของสารละลายสีย้อมใน     
ตารางที่ 2 

 ผลการศึกษาการตอบสนองต่อปริมาณรังสีของสารละลายผสม พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ : สีย้อม :           
คาร์ราจีแนน 

 ส่วนการประยุกต์เพื่อน าพอลิเมอร์มาใช้ในการวัดปริมาณรังสีด้วยเทคนิคการวัดสีนั้น จะท าการศึกษาผลการ
ตอบสนองต่อปริมาณรังสีของสารละลายผสมระหว่าง พอลิ ไวนิลแอลกอฮอล์  สารละลายอินดิ โก้คาร์มีน  
และคาร์ราจีแนน ที่อัตราส่วน 8 : 0.009 : 0.5 wt.% และ 8 : 0.009 : 1.0 wt.% ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 1 
ถึง 5 kGy ซึ่งแสดงดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 nm ของสารละลายผสมอัตราส่วน 8 : 0.009 : 0.5 wt.% 
(เส้นสีด า) และ 8 : 0.009 : 1.0 wt.% (เส้นสีแดง) 

 

จากภาพที่ 7 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายผสมที่ผ่านการฉายรังสีที่ 1 ถึง 5 kGy ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของการดูดกลืนแสงและปริมาณรังสีดังกล่าวที่ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 nm จะพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนกับปริมาณรังสีของสารละลายผสมทั้ง 2 อัตราส่วนน้ันมีการลดลงแบบเอ็กซ์โพแนนซ์
เชียล ซึ่งที่อัตราส่วน 8 : 0.009 : 0.5 wt.% พบว่าปริมาณรังสีที่ 1 ถึง 2 kGy มีค่าการดูดกลืนลดลงอย่างรวดเร็ว และ   
ที่ปริมาณรังสี3 ถึง 5 kGy พบว่ามีค่าการดูดกลืนลดลงเพียงเล็กน้อย ต่อมาพิจารณาที่อัตราส่วน 8 : 0.009 : 1.0 wt.% 
พบว่าปริมาณรังสีที่ 1 ถึง 3 kGy มีค่าการดูดกลืนลดลงอย่างรวดเร็วและที่ปริมาณรังสี 4 และ 5 kGy พบว่ามีค่าการ
ดูดกลืนลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบการลดลงทั้ง 2 อัตราส่วนพบว่าท่ีอัตราส่วนคาร์ราจีแนน 0.5 wt.% มีค่าการ
ดูดกลืนลดลงมากกว่าที่อัตราส่วน 1.0 wt.% และแทนค่าตัวแปร y ในสมการที่ 1 และ 2 เพื่อค านวณค่าปริมาณรังสี
ย้อนกลับ และค่าความคลาดเคลื่อนทางการวัดผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 3 

y = -0.00243 + 1.10224 * e-1.1356*x    (1) 

  y = 0.11581+ 0.93587 * e-1.21698*x    (2) 

ตารางที่ 3 ค่าการค านวณปริมาณรังสีย้อนกลับ และค่าความคลาดเคลื่อนของสารละลายผสม 

Fricky dose 
( kGy ) 

Ratio of PVA : IC : CAR  
8 : 0.009 : 0.5 wt.% 8 : 0.009 : 1.0 wt.%  

Calculation dose Error (%) Calculation dose Error (%) 
1 1.00069 0.06970 1.00437 0.43790 
2 1.99022 0.48875 1.89899 5.05020 
3 3.00141 0.04706 3.29097 9.69910 
4 3.99990 0.00230 3.99945 0.01355 
5 5.00070 0.01418 4.99794 0.04118 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าการค านวณปริมาณรังสีย้อนกลับของสารละลายผสมทั้ง 2 อัตราส่วนท่ีผ่านการฉายรังสี  
1 ถึง 5 kGy จากการค านวณจะเห็นว่าค่าปริมาณรังสีที่ค านวณจากสารละลายผสมมีค่าปริมาณรังสีที่ใกล้เคียงกับ         
ค่าปริมาณรังสีของอุปกรณ์วัดรังสีมาตราฐาน และเห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนของสารที่มีอัตราส่วนคาร์ราจีแนนเท่ากับ 
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0.5 wt.% จะมีความคลาดเคลื่อนทางการวัดที่ต่ ากว่าคาร์ราจีแนนที่อัตราส่วน 1.0 wt.% ซึ่งที่อัตราส่วนของคาร์ราจีแนน 
0.5 และ 1.0 wt.% จะมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.488 และ 9.699 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อน
ทางการวัดไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าสารละลายทั้ง 2 อัตราส่วนมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีในงานประจ าได้ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการเตรียมเจลพอลิเมอร์ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในงานประจ า        
โดยเริ่มจากศึกษาลักษณะการดูดกลืนแสงโดยสารละลายทั้งหมดไปฉายรังสี 1, 3 และ 5 kGy พบว่าสารละลายพอลิไวนลิ
แอลกอฮอล์ก่อนการฉายรังสีแสดงการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 278 nm (Eisa, H.W. et al 2013: 1510-1516)     
เป็นผลมาจากโมเลกุลภายในสารละลายมีการดูดกลนืเฉพาะที่อยู่ในช่วง 200 ถึง 400 nm และเมื่อน าไปฉายรังสทีี่ 1 และ 
3 kGy พบว่าค่าการดูดกลืนมีการลดลงจากเดิมเนื่องจาก พลังงานของรังสีเข้าไปท าลายโมเลกุล  OH- และ H+             
ของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์จึงท าให้มีค่าการดูดกลืนที่ลดลง แต่เมื่อพิจาราณาที่ 5 kGy จะเห็นได้ว่าค่าการ
ดูดกลืนกลับมาสูงกว่าก่อนการฉายรังสีเนื่องจากหลักจากฉายรังสีแล้วโมเลกุลของสารละลายจะมีการกลับมารวมตัวกัน
ใหม่(crosslink) อีกจึงท าให้มีค่าการดูดกลืนที่เพิ่มขึ้น (Yahya, H.F. Al-qudah et al. 2014: 135-145) นอกจากนี้ทดลอง     
จะเห็นได้ว่าสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นตา่ง ๆ จะมลีักษณะการดูดกลนืท่ีเหมอืนกัน จากนั้นเมื่อศึกษา
สารละลายคาร์ราจีแนนก่อนการฉายรังสีแสดงการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 288 nm (Prasetyaningrum, Aji. et al 
2018: 156) เนื่องจากคาร์จีแนนมีหมู่ฟังก์ชันคล้ายกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์จึงมีค่าการดูดกลืนในช่วงเดียวกันกับ        
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน และเมื่อฉายรังสีที่ปริมาณ 1, 3 และ 5 kGy พบว่าค่าการดูดกลืนมีการเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณรังสีที่ได้รับ เนื่องจากพลังงานของรังสีเข้าไปท าให้เกิดการก่อตัวของหมู่พันธะคาร์บอนิลที่อยู่ภายในโครงสร้างทาง
เคมีของสารละลายคาร์ราจีแนน (Relleve, L. et al. 2005: 403-410) และจะมีลักษณะการดูดกลืนที่เพิ่มตามค่าความ
เข้มข้นของสารละลาย ต่อมาศึกษาสารละลายสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนก่อนการฉายรังสีแสดงการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 
618 nm เนื่องจากสีย้อมอินดิโก้คาร์มีนมีลักษณะเป็นสีน้ าเงินซึ่งมีการดูดกลืนแสงสีแดงในช่วงความยาวคลื่น 610 ถึง 
780 nm (นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และคณะ 2547: 98-122 ) และเมื่อฉายรังสีที่ 1 และ 3 kGy ค่าการดูดกลืนจะมีการ
ลดลงทุกความเข้มข้น เนื่องจากพลังงานที่สีย้อมได้รับจากการฉายรังสีท าให้พันธะทางเคมีภายในสีย้อมเกิดการแตกตัว
กลายเป็นอนุมูลอิสระส่งผลให้ค่าการดูดกลืนลดลง (Zaouak A. et al. 2018 : 37-44) และเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีจาก 3 เป็น 5 
kGy พบว่าสีย้อมทุกความเข้มข้นจะมีค่าการดดูกลืนลดลงอย่างช้า ๆ เป็นผลมาจากพันธะของสีย้อมที่ถูกฉายรังสกี่อนหนา้
นั้นถูกท าลายจนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนค่อนข้างน้อย จากนั้นหาปริมาณอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยเลือก
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 8 wt.% เพราะที่ความเข้มข้นนี้มีการสลายตัวของพันธะ OH- และ H+ ที่เหมาะสม
ที่สุด (Varshney, L. 2007: 347-349) สีย้อมอินดิโก้คาร์มีนที่ความเข้มข้น 0.009 wt.% เนื่องจากที่ความเข้มข้นนี้
สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสง และมีการตอบสนองต่อปริมาณรังสีได้ดีกว่าความเข้มข้นอื่น และคาร์ราจีแนนเลือก       
ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 wt.% เนื่องจากที่ความเข้มข้น 2.0 wt.% นั้นมีค่าการตอบสนองต่อปริมาณรังสทีี่สูงเกินไป ต่อมา
จึงค านวณหาค่าปริมาณรังสีย้อนกลับ และค านวณค่าความคลาดเคลื่อนทางการวัด แสดงให้เห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่
อัตราส่วนคาร์ราจีแนนเท่ากับ 0.5 wt.% จะมีความคลาดเคลื่อนต่ ากว่าคาร์ราจีแนนที่อัตราส่วน 1.0 wt.% เนื่องจากที่
อัตราส่วน 8 : 0.009 : 0.5 wt.% เมื่อผ่านการฉายรังสีสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับคาร์ราจีแนนนั้นเกิดปฏิกิริยา
ที่เหมาะสมในช่วงปริมาณรังสี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสามารถน าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์ราจีแนน และสีย้อมอินดิโก้คารม์นี
มาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในงานประจ าได้ 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
ในขั้นตอนการเตรียมหาปริมาณอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์ราจีแนน และสี

ย้อมอินดิโก้คาร์มีนต่อการตอบสนองปริมาณรังสีนั้นควรเพิ่มอัตราส่วนในการผสมให้มากขึ้น และในการฉายรังสีควร
กระจายปริมาณรังสีให้มากกว่าเดิม เพื่อช่วยให้การค านวณหาค่าปริมาณรังสีย้อนกลับได้ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 
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การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโน PVP/SnO2  
ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง 

Preparation and Characterization of PVP/SnO2 Nanofibers  
via Electrospinning Technique  

กชกร ยังให้ผล1, วีรนุช แก้ววิเศษ2, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์1 
1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2โครงการจดัตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมและศึกษาลักษณะของเส้นใยนาโนโพลิไวนิลไพโรลิโดน/ทินออกไซด์ 
(PVP/SnO2) ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงส าหรับวัสดุตรวจจับแก๊ส โดยเริ่มจากเตรียมสารละลายโพลิไวนิลไพโรลิโดน 
(polyvinylpyrrolidone; PVP) และ ทินออกไซด์ (tin oxide; SnO2) อัตราส่วน 9:1, 7:3, 5:5 และ 3:7 โดยใช้สารละลาย 
ทินออกไซด์ ความเข้มข้น 25 และ 50 ร้อยละโดยน้ าหนัก ท าการฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่องอิเล็กโทรสปินนิง แล้วน าเส้นใยที่ฉีด
ขึ้นรูปได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 500 , 600 และ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ผลการศึกษาค่าความหนืดของ
สารละลาย PVP:SnO2 รูปร่างสัณฐาน โครงสร้างผลึก และหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ด้วยเครื่องวิเคราะห์
ความหนืด (rheometer) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก าลังขยายสงู (field-emission scanning electron 
microscope; FE-SEM) เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction; XRD) และเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วย
อินฟราเรด (Fourier transform infrared analysis; FTIR) ตามล าดับ พบว่าค่าความหนืดของสารละลายขึ้นอยู่กับ
อัตราส่วนของ PVP และความเข้มข้นของ SnO2 ในขณะทีรู่ปร่างสัณฐานของเส้นใยก่อนเผามีลักษณะเป็นเส้นยาวสม่ าเสมอ
ทั่วทั้งแผ่น โดยเส้นใยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยลดลงเมื่ออุณหภูมิในการเผาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามช้ินงานหลังการเผา       
ที่ 700 องศาเซลเซียส มีการแตกออกจากกันเป็นช้ินเล็ก ๆ ซึง่ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกพบว่าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ก่อนเผา
มีโครงสร้างผลึกแบบอสัณฐานและมีโครงสร้างเป็นผลึกหลังจากการเผา โดยแสดงโครงสร้างผลึกของ SnO2 แบบรูไทล์ (rutlie) 
และมีขนาดผลึกเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการเผาเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันพบว่าเส้นใยที่ฉีดขึ้นรูปได้มีหมู่ฟังก์ชันของ 
SnO2 ซึ่งสอดคล้องกับผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการขึ้นรูปเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ได้ด้วยเทคนิค   
อิเล็กโทรสปินนิง โดยใช้สารละลาย PVP/SnO2 และสามารถน าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุส าหรับตรวจจบั
แก๊สต่อไป   
ค าส าคัญ: เครื่องตรวจจับแกส๊, ทนิออกไซด์, เทคนิคอเิล็กโทรสปินนงิ, โพลิไวนลิไพโรลโิดน, เส้นใยนาโน 
 

Abstract 
 This research aimed to study the preparation and the characteristics of PVP/SnO2 nanofiber used for 
gas sensing material by using electrospinning technique. The solutions were prepared with the ratios of 
PVP:SnO2 at 9:1, 7:3, 5:5 and 3:7. The concentration of SnO2 was varied by 25 and 50 wt%. The obtained 
solutions were molded by electrospinning machine, then the fibers were sintered at 500 ̊C, 600 ̊C and 700 
̊C for 3 hrs. The viscosity of solutions, morphology, crystalline size and functional group of PVP/SnO2 
nanofibers were characterized via rheometer, field-emission scanning electron microscope (FE-SEM), X-ray 
diffraction (XRD) and Fourier transform infrared analysis (FTIR), respectively. It was found that the viscosity varied 
depending on PVP solution content and concentration of SnO2. The morphology of PVP/SnO2 nanofibers before 
sintering were long with good uniformity. When sintering temperature increased, the average diameter of fibers 
decreased. the samples were become wreckage after sintering at 700 °C. The result of XRD showed that after 
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sintering the structure of PVP/SnO2 nanofibers was amorphous and transformed to crystal structure in rutile 
type in which its size was greater when the sintering temperature was higher. The result of FTIR are 
corresponded with the result of XRD. In conclusion, the PVP/SnO2 nanofibers could be prepared by 
electrospinning technique with PVP/SnO2 solutions, and PVP/SnO2 nanofibers could be applied to sensing 
material for detecting gas.     
Keywords: Gas Detector, Tin Oxide, Electrospinning Technique, Polyvinylpyrrolidone, Nanofibers 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวัสดุนาโนมีการน ามาประยุกต์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น  
วัสดุพิโซอิเล็กทริกส์ เซลล์แสงอาทิตย์ รวมไปถึงการผลิตวัสดุที่ใช้ตัวตรวจจับ (sensing material) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต
อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (gas sensor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน  
ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สต้องอาศัยวัสดุนาโนท่ีมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากในการสัมผัสแก๊สเป้าหมาย เพื่อการตรวจจับท่ีแม่นย า      
ยิ่งไปกว่านั้นการผลิตวัสดุตรวจจับแก๊สยังต้องค านึงถึงชนิดของวัสดุที่เหมาะสมด้วย เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ
อุปกรณ์ตรวจจับ โดยในปัจจุบันมาตราการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็น
เรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจ าวันที่ถูกผลิตขึ้นมาส่วนมากจะมีสารประกอบอินทรีย์ที่มีความ
จ าเป็นต่อกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามสารประกอบนี้จะมีการตกค้างอยู่ภายในผลิตภัณฑ์และจะปลดปล่อยในรูป     
ของแก๊สระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยแก๊สที่ถูกปลดปล่อยออกมาเหล่านี้ถูกเรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  
(volatile organic compounds; VOCs) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต (กรมควบคุมมลพิษ, 2560: 13-17) จากเหตุผลที่กล่าว
มาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแก๊ส VOCs สามารถถูกปลดปล่อยอยู่รอบตัวได้ตลอดเวลา ดังนั้นการผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส VOCs 
จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและน่าสนใจ เพราะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการก าจัดแก๊ส VOCs 
โดยการพัฒนาวัสดุส าหรับตรวจจับแก๊ส VOCs นั้น จะอาศัยหลักการเมื่อมีโมเลกุลของแก๊ส VOCs เข้ามายึดเกาะที่ผิวของ
วัสดุ จะท าให้เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างโมเลกุลของแก๊สกับผิวของวัสดุ ซึ่งจะมีผลท าให้ความต้านทานของวัสดุ
เปลี่ยนแปลง และน าค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปค านวณหาปริมาณแก๊ส VOCs ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าใช้วัสดุนาโนที่มีพื้นที่
ผิวสัมผัสมากจะส่งผลต่อการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สดียิ่งขึ้น เนื่องจากแก๊สสามารถสัมผัสกับผิวของวัสดุ          
ได้มากขึ้น (ธีระพงษ์ แสนทวีสุข, 2558: 24-27)  โดยวัสดุที่เหมาะสมส าหรับการใช้เป็นวัสดุส าหรับตรวจวัดแก๊ส VOCs คือ สาร
กึ่งตัวน าโลหะออกไซด์ (metal oxide semiconductor) โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิด SnO2 ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น มีค่า
ช่องว่างแถบพลังงาน (energy band gap) กว้างประมาณ 3.6 eV ซึ่งช่วงพลังงานดังกล่าวมีความจ าเพาะต่อการเกิดปฏิกิริยา
กับแก๊ส VOCs อีกทั้งสามารถน าไฟฟ้าได้ดี มีความต้านทานต่ าและสามารถสังเคราะห์ใหม้ีโครงสร้างระดับนาโนได้โดยสามารถ
สังเคราะห์ได้หลากหลายรูปร่าง เช่น อนุภาคนาโน (nanoparticles) ท่อนาโน (nanotube) รูปร่างคล้ายดอกไม้ (flower-
like) แท่งนาโน (nanorods) (Zhigang et al. 2012: 469-471) (Wang et al. 2012: 90-95) จากงานวิจัยข้างต้น พบว่า
การสังเคราะห์ SnO2 ให้อยู่ในรูปร่างดังกล่าวนั้นมีความซับซ้อน อีกท้ังยังมีต้นทุนในการสังเคราะห์สูง และนอกจากน้ียังมี
โครงสร้างระดับนาโนที่น่าสนใจ คือ เส้นใยนาโน (nanofibers) เนื่องจากสามารถสัมผัสกับแก๊สได้ทั้งภายในและภายนอก
ของเส้นใยและสามารถสังเคราะห์ได้ง่าย (Wang et al. 2017: 533-542) ในการผลิตเส้นใยนาโนสามารถผลิตได้จาก
เทคนิคต่าง ๆ เช่น การดึงยืด (drawing) การใช้แม่พิมพ์ (template synthesis) การแยกเฟส (phase separation)         
และเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง (electrospinning) โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง (electrospinning) เป็นการสังเคราะห์เส้นใย
ที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถสังเคราะห์เส้นใยในระดับนาโนได้ง่าย ต้นทุนต่ า สามารถควบคุมขนาดและ
ปริมาณการเกิดเส้นใยได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังผลิตเส้นใยที่มีพื้นที่ผิวต่อปริมาณสูง (วชิรฌาน ยะเกตุ, 2560: 1-2)          
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุ SnO2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊ส โดยใน
งานวิจัยนี้จะท าการศึกษาการขึ้นรูปเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงเพื่อหาอัตราส่วนท่ีสามารถขึ้นรูป
เส้นใยนาโน PVP/SnO2 และน าเส้นใยที่ขึ้นรูปได้ไปศึกษาผลของอุณหภูมิต่อลักษณะเส้นใย ส าหรับเป็นข้อมูลในการน าไป
ประยุกต์ใช้งานทางด้านวัสดุในการตรวจจับแก๊สต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาอัตราส่วนของ PVP:SnO2 และความเข้มข้นของ SnO2 ต่อการขึ้นรูปเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ด้วยเทคนิคอิเล็ก         

โทรสปินนิง 
2. ศึกษารูปร่างสัณฐาน โครงสร้างผลึกและหมู่ฟังก์ชัน ของลักษณะเส้นใยนาโน PVP/SnO2 หลังเผาที่อุณหภูมิ   

แตกต่างกัน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วัสดุและสารเคม ี
ส าหรับวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ประกอบด้วยผงโพลิไวนิลไพโรลิโดน 

(polyvinylpyrrolidone; PVP) จากบริษัท รวมเคมี 1986 จ ากัด เอทานอล (ethanol) จากบริษัท RCI Labscan  
ทินคลอไรด์ไดไฮเดรต (Tin (II) chloride dihydrate) จากบริษัท Carlo Erba Reagent และไดเมททิลฟอร์มาลไมล์  
(N,N Dimethylformamide; DMF) จากบริษัท Ajax Finechem  

การเตรียมเส้นใยนาโน PVP/SnO2  
ท าการเตรียมสารละลาย PVP ที่ความเข้มข้น 50 wt% โดยน า PVP ปริมาณ 50 g ละลายในเอทานอลปริมาตร 

100 ml เตรียมสารละลาย SnO2 ที่ความเข้มข้น 25 และ 50 wt% โดยน า Tin (II) chloride dihydrate ปริมาณ 25 
และ 50 g ละลายในตัวท าละลายDMF ปริมาตร 100 ml ตามล าดับ ต่อมาเตรียมสารละลาย PVP/SnO2 อัตราส่วน 
PVP:SnO2  ที่ 9:1, 7:3, 5:5 และ 3:7 กวนให้เข้ากันด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กเป็นเวลา 3 h ที่อุณหภูมิห้อง น าสารละลาย 
PVP/SnO2 บรรจุลงในกระบอกฉีดและน ามาติดตั้งกับเครื่องอิเล็กโทรสปินนิง โดยก าหนดระยะห่างระหว่างเข็มกับแผ่น
รองรับ (collector) ที่ 15 cm ความต่างศักย์ไฟฟา้ 15 kV และอัตราการฉีด 1 ml/h จากนั้นน าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ฉีด
ขึ้นรูปได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 500, 600 และ 700 ̊C โดยใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเป็น 3 ̊C/min  และเผาเป็นเวลา 3 h 
(Wang et al. 2017: 533-542)    

การศึกษาลักษณะเส้นใยนาโน PVP/SnO2  
ในการศึกษาการสังเคราะห์เส้นใยนาโน PVP/SnO2 เริ่มจากการศึกษาความหนืดของสารละลาย PVP/SnO2              

ที่อัตราส่วนแตกต่างกันด้วยเครื่องวิเคราะห์ความหนืด (modular compact rheometer; Anton Paar physica MCR 150) 
อัตราเฉือน 3000 s-1 และแรงเค้นเฉือน 4597 Pa จากนั้นน าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ทีฉ่ีดขึ้นรูปได้ไปศึกษารูปร่างสัณฐานด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก าลังขยายสูง (field-emission scanning electron microscope; FE-SEM, FEI 
Nova Nanosem 450) ศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction; XRD, Bruker B2 phaser) 
โดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 30 kV และกระแสไฟฟ้า 10 mA ความเร็วในการนับวัด 2 degree/min และท าการศึกษาขนาด        
ของผลึกซึ่งสามารถค านวณได้ โดยใช้สมการเชเรอร์ (Sherrer’s equation) ดังสมการที ่1 (อรวรรณ บัณฑิตและคณะ, 2562: 
301) 

 

เมื่อ D คือ ขนาดของผลึก (crystalline size), λ คือ ความยาวคลื่นของการแผ่รังสีเอกซ์ (X-ray wavelength, 
0.15418 nm), β คือ ค่าความกว้างที่ครึ่งหนึ่งของพีค (full width half-maximum, FWHM), θ คือ มุมการเลี้ยวเบน 
ของแบรกก์ (X-ray diffraction)  และศึกษาหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ด้วยเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยแสง
อินฟราเรด (Fourier transform infrared analysis; FTIR, PerkinElmer spectrum two) ช่วงความยาวคลื่น 4000-500 
cm-1 

 
 

D =
0.9λ

βcosθ
 (1) 
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการฉีดขึ้นรูปเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ทีค่วามเข้มขน้แตกต่างกัน 
ท าการฉีดขึ้นรูปเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง ได้ผลการทดลองดัง

ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% ที่อัตราส่วน 9:1 พบว่าเส้นใยที่ฉีด

ขึ้นรูปได้มีความหนาแน่นต่อพื้นที่ในปริมาณมากและมีความเรียบเนียนสม่ าเสมอทั่วทั้งแผ่น ดังที่แสดงในภาพ 1 (ก)  
ที่อัตราส่วน 7:3 และ 5:3 พบว่าเส้นใยที่ฉีดขึ้นรูปได้มีความหนาแน่นต่อพื้นที่ลดลงและมีผิวขรุขระเพิ่มขึ้น ดังที่แสดงในภาพ 
1 (ข) และ (ค) และที่อัตราส่วน 3:7 พบว่าไม่สามารถฉีดขึ้นรูปได้และมีสนิมเกิดขึ้นบนแผ่นรองรับ ดังที่แสดงในภาพ 1 (ง) 
จากนั้นเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% ที่อัตราส่วน 9:1 และ 7:3 พบว่าสามารถฉีดขึ้นรูปได้แต่เส้นใยมีการก่อตัว
ก่อนถึงแผ่นรองรับส่งผลให้แผ่นของเส้นใยไม่เรียบเนียนสม่ าเสมอและปริมาณเส้นใยบนแผ่นรองรับมีความหนาแน่นต่อพื้นที่
น้อย ดังที่แสดงในภาพ 1 (จ) และ (ฉ) ที่อัตราส่วน 5:5 พบว่าเส้นใยสามารถก่อตัวบนแผ่นรองรับได้ดี ท าให้เส้นใยที่มีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนท่ีในปริมาณมากและมีความเรียบเนียนสม่ าเสมอทั่วท้ังแผ่น ดังที่แสดงในภาพ 1 (ช) และที่อัตราส่วน 3:7 
พบว่าเส้นใยไม่สามารถฉีดขึ้นรูปได้และมีสนิมเกิดขึ้นบนแผ่นรองรับ ดังที่แสดงในภาพ 1 (ซ) โดยอัตราส่วนที่เหมาะสม        
ในการฉีดขึ้นรูปเส้นใยนาโน PVP/SnO2 คือ ความเข้มข้น SnO2 25 wt% ที่อัตราส่วน 9:1 และความเข้มข้น SnO2 50 wt%  
ที่อัตราส่วน 5:5 เนื่องจากเส้นใยที่ฉีดขึ้นรูปได้มีความหนาแน่นต่อพื้นที่มากที่สุดและเส้นใยมีความสม่ าเสมอทั่วทั้งแผ่น  
จากนั้นท าการศึกษาค่าความหนืดของสารละลาย PVP/SnO2 ต่อการฉีดขึ้นรูป ที่ความเข้มข้น SnO2 25 และ 50 wt% ด้วย 
เครื่องวิเคราะห์ความหนืด (rheometer) ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 2 

ภาพที ่1 ลักษณะรปูรา่งของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% อตัราส่วน (ก) 9:1 (ข) 7:3 (ค) 5:5  
            (ง) 3:7 ที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% อัตราส่วน (จ) 9:1 (ฉ) 7:3 (ช) 5:5 (ซ) 3:7 

 

(จ) (ฉ) (ช) (ซ) 

(ก) (ข) (ค) (ง) 
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ภาพที ่2 ค่าความหนืดของสารละลาย PVP/SnO2 ที่อัตราส่วนแตกต่างกัน 
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ภาพที่ 2 แสดงค่าความหนืดของสารละลาย PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% อัตราส่วน 9:1, 7:3, 5:5 และ 

3:7 มีค่าความหนืด 131.33, 94.34, 46.16 และ 23.02 mPa·s ตามล าดับ ที่สารละลาย SnO2 50 wt% มีค่าความหนืด 204.13, 
141.46, 98.10 และ 47.67 mPa·s ตามล าดับ จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าค่าความหนืดที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% 
มีค่ามากกว่าที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% และเมื่ออัตราส่วนการผสม PVP ลดลงจาก 9:1 เป็น 3:7 พบว่าค่าความหนืด       
ของสารละลายจะมีค่าลดลงตามไปด้วย จากการศึกษาค่าความหนืดของสารละลาย PVP/SnO2 มีความสอดคล้องกับผลของการ
ขึ้นรูปเส้นใยนาโน PVP/SnO2 โดยสามารถขึ้นรูปเส้นใยได้ที่ช่วงความความหนืดสารละลายตั้งแต่ 90 - 205 mPa·s แต่ช่วงความ
ความหนืดสารละลายตั้งแต่ 20 - 47 mPa·s พบว่าสารละลายพุ่งออกจากเข็มแล้วแตกออกเป็นหยดเล็ก ๆ ท าให้ไม่สามารถ    
ก่อตัวเป็นเส้นใยได้ ดังที่แสดงในภาพ 1 (ข) (ค) (ง) และ(ซ) ช่วงความหนืดดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปเส้นใยนาโน 
PVP/SnO2จากนั้นท าการศึกษารูปร่างสัณฐานของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก าลังขยายสูง (FE-SEM) 
ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 3 และ 4 

ผลการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อลักษณะเส้นใยนาโน PVP/SnO2  
น าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% อัตราส่วน 9:1 และที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% 

อัตราส่วน 5:5 ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีอัตราส่วนเหมาะสมในการฉีดขึ้นรูปไปเผาที่อุณหภูมิ 500, 600 และ 700 ̊C จากภาพที่ 3 แสดง
รูปร่างสัณฐานของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 และ 50 wt% ก่อนเผา จากผลการทดลองพบว่าเส้นใยนา
โน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% ก่อนเผาเส้นใยมีลักษณะเป็นเป็นท่อยาวซ้อนทับกันเป็นโครงสร้างแบบตาข่าย
และมีขนาดสม่ าเสมอ ดังที่แสดงในภาพ 3 (ก) ท่ีความเข้มข้น SnO2 50 wt% ก่อนเผาเส้นใยมีลักษณะเป็นท่อยาวซ้อนทับกัน
เป็นโครงสร้างแบบตาข่ายและมีขนาดสม่ าเสมอเช่นเดียวกับที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% ดังที่แสดงในภาพ 3 (ข) และมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 310 ± 35 และ 490 ± 33 nm ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4 รูปร่างสัณฐานของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 และ 50 wt% หลังเผาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 

 

  ภาพที่ 3 รูปร่างสัณฐานของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มขน้ SnO2 25 และ 50 wt% ก่อนเผา  
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(ฉ) 50 wt%; 700 °C 
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ภาพที่ 4 แสดงรูปร่างสัณฐานของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ทีค่วามเข้มข้น SnO2 25 และ 50 wt% จากผลการทดลอง
พบว่าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% หลังการเผาที่อุณหภูมิ 500, 600 และ 700 ̊C เส้นใยมีลักษณะ
คล้ายก่อนเผา แต่จะมีขนาดของเส้นใยลดลงเมื่ออุณหภูมิการเผาเพิ่มขึ้นและมีขนาดไม่สม่ าเสมอเนื่องจากการระเหยของสาร     
ตั้งต้นที่เกิดขึ้นระหว่างการเผา โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยลดลง 281 ± 49, 234 ± 74 และ 204 ± 56 nm ตามล าดับ 
ดังที่แสดงในภาพ 4 (ก) (ข) และ (ค) ที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% หลังการเผาที่อุณหภูมิ 500, 600 และ 700 ̊C เส้นใยจะมี
ขนาดลดลงเมื่ออุณหภูมิการเผาเพิ่มขึ้นและมีขนาดไม่สม่ าเสมอเช่นกัน โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยลดลง 395 ± 53, 
283 ± 49 และ 279 ± 48 nm ตามล าดับ ดังที่แสดงในภาพง 4 (ง) (จ) และ (ฉ) ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ    
ในการเผาจะส่งผลให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยลดลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาที่ช้ินงานพบว่าก่อนเผา           
ทีค่วามเข้มข้น SnO2 25 และ 50 wt% จะมีลักษณะสมบูรณ์เป็นแผ่นเรียบเนียนและสม่ าเสมอดังที่แสดงในภาพ 3 (ก) และ (ข) 
ตามล าดับ หลังการเผาที่อุณหภูมิ 500 ̊C ลักษณะช้ินงานมีความเปราะและมีขนาดหดลง ดังที่แสดงในภาพ 4 (ก) และ (ง) 
ตามล าดับ หลังการเผาที่อุณหภูมิ 600 ̊C ลักษณะช้ินงานมีความเปราะเพิ่มขึ้นและเริ่มมีการแตกออกจากกัน ดังที่แสดงในภาพ 
4 (ข) และ (จ) ตามล าดับ และหลังการเผาที่อุณหภูมิ 700 ̊C ลักษณะช้ินงานแตกออกจากกันเป็นช้ินเล็ก ๆ ดังที่แสดงในภาพ 4 
(ค) และ (ฉ) ตามล าดับ จากนั้นท าการศึกษาโครงสร้างผลึกของเส้นใยก่อนและหลังการเผาด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ได้ผล
รูปแบบการเลี้ยวเบนดังภาพที่ 5  

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

 

 

 
 

 

2theta (degree)

Int
en

sit
y (

a.u
.)

Before

500 °C

600 °C

700 °C
JCPDS: 03-0439

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

 

 

 

  

  Int
en

sit
y (

a.u
.)

 

 

2theta (degree)

Before

500 °C

600 °C

700 °C

JCPDS: 03-0439

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 และ 50 wt% 
จากผลการทดลองพบว่าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% ก่อนเผาพบว่าจะปรากฏลักษณะอสัณฐาน 
(amorphous) โดยปรากฏมุมการเลี้ยวเบนที่ 20-25 องศา ดังที่แสดงในภาพ 5 (ก) หลังการเผาที่อุณหภูมิ 500 ถึง 700 ̊C 
พบว่าพีคการเลี้ยวเบนทั้งหมดแสดงพีคสอดคล้องกับโครงสร้างผลึกของ SnO2 แบบรูไทล์ (rutlie) ซึง่มีพีคหลักปรากฏขึ้นที่มุม
การเลี้ยวเบน 26.831, 34.195, 38.268, 39.491, 52.228, 54.953, 58.355, 62.258, 65.185 และ 66.227 องศา  
ซึ่งสามารถยืนยันผลได้จาก joint committee on powder diffraction standard (JCPDS) หมายเลข 03-0439 ดังที่แสดง
ในภาพ 5 (ก) ที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% ก่อนเผาและหลังการเผาที่อุณหภูมิ 500 ถึง 700 ̊C พบว่ามีรูปแบบการเลี้ยวเบน 
รังสีเอกซ์ที่เหมือนกัน แต่มีความเข้มของพีคการเลี้ยวเบนเพิ่มขึ้นและความกว้างของพีคแคบลงมากกว่าที่ความเข้มข้น  
SnO2 25 wt% ดังที่แสดงในภาพ 5 (ข) จากการค านวณขนาดผลึกของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 หลังการเผาที่อุณหภูมิ 500, 
600 และ 700 ̊C ด้วยสมการเชเรอร์ พบว่าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 wt% มีขนาดผลึก 13.4, 
16.8 และ 21.0 nm ตามล าดับ และที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% มีขนาดผลึก 17.0, 22.1 และ 30.3 nm ตามล าดับ 
ดังที่แสดงในภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่าที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt% มีการก่อตัวของผลึก SnO2 ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ความ
เข้มข้น SnO2 25 wt%   

ภาพที่ 5 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ความเข้มข้นสารละลาย SnO2 (ก) 25 และ (ข) 50 wt%  
ก่อนและหลังการเผาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 
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ภาพที่ 6 ขนาดผลึกของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ความเข้มข้นสารละลาย SnO2 (ก) 25 และ (ข) 50 wt% ก่อนและหลังการเผา     
ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 
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จากนั้นท าการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยแสงอินฟราเรดได้ผล

การดูดกลืนในช่วงเลขคลื่นดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 สเปกตราการส่งผ่านแสงอินฟราเรดของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ความเข้มข้นสารละลาย SnO2 (ก) 25 และ (ข) 50 
wt% ก่อนและหลังการเผาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 
 

ภาพที่ 7 แสดงหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น SnO2 25 และ 50 wt% จากผลการทดลอง
พบว่าเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ทีค่วามเข้มข้น SnO2 25 wt% พบว่าปรากฏสเปกตรัมการส่งผ่านแสงอินฟราเรด อยู่ทีเ่ลขคลื่น  
3434 cm-1 แสดงโหมดการสั่นของหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl) ที่เลขคลื่น 2369 และ 1424 cm-1 แสดงโหมดการสั่นของ      
หมู่ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) ที่เลขคลื่น 1661 cm-1 แสดงโหมดการสั่นของหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl) ส าหรับเลข
คลื่น 1291 และ 1018 cm-1 แสดงโหมดการสั่นของหมู่คาร์บอนิล (carbonyl) ในช่วงเลขคลื่น 610-666 และ 520-553 cm-1  
แสดงโหมดการสั่นของ O-Sn-O หลังการเผาที่อุณหภูมิ 500 ถึง 700 ̊C  พบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนหมู่ฟังก์ชันอื่น ๆ ลดลง  
แต่ปรากฏสเปกตรัมในช่วงเลขคลื่น 610-666 และ 520-553 cm-1 ซึ่งแสดงโหมดการสั่นของ O-Sn-O (Chaisitsak, 2011: 7127-
7140) ดังที่แสดงในภาพ 7 (ก) และที่ความเข้มข้น SnO2 50 wt%  พบว่ามีลักษณะการปรากฎสเปกตรัมการส่งผ่านแสง

Wavenumber (cm-1) Wavenumber (cm-1) 
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อินฟราเรดเหมือนกับทีค่วามเข้มข้น SnO2 25 wt%  โดยมีความเข้มของพีคสเปกตรัมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังที่แสดงในภาพ 
7 (ข) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาลักษณะเส้นใยนาโน PVP/SnO2 เมื่อน าสารละลาย PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันฉีดขึ้นรูปด้วย
เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง พบว่าลักษณะของเส้นใยมีการก่อตัวบนแผ่นรองรับอย่างสม่ าเสมอและเรียบเนียน หากปริมาณ     
พอลิเมอร์ไม่เพียงพอต่อการเกิดการเกี่ยวพันเป็นโครงร่างเส้นใย จะท าให้สารละลายที่พุ่งออกจากเข็มเป็นหยดเล็ก ๆ ส่งผลให้
เส้นใยไม่สามารถดึงยืดออกไปยังแผ่นรองรับได้อย่างสม่ าเสมอ และเนื่องจากสารละลาย SnO2 มีสารตั้งต้นคือ SnCl2 เป็น
สารประกอบไอออนิกที่มีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าเมื่อละลายน้ า ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณของสารละลาย SnO2 จึงท าให้เกิด   
การสะสมของประจุบนแผ่นรองรับ (Xia et al. 2012: 169-176) และเมื่อศึกษาความหนืดของสารละลาย PVP/SnO2            
ที่แตกต่างกัน พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย SnO2 ค่าความหนืดจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
สารละลายส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน (Polymerization) ส่งผลให้เกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ (พอลิเมอร์) 
ท าให้มวลโมเลกุลของสารละลายมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณของตัวประสาน (binder) หรือ PVP ความหนืดของ
สารละลายจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (ปรัชญา ทิพย์ดวงตา และคณะ, 2560: 1-7) จากนั้นศึกษาลักษณะเส้นใยนาโน 
PVP/SnO2 หลังการเผาพบว่าช้ินงานมีขนาดหดตัวลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผา เนื่องจากการสลายตัวของสารประกอบ 
PVP และ Tin (II) chloride dihydrate ที่ใช้เป็นสารตั้งต้น ส่วนประกอบของสารอินทรีย์จะถูกก าจัดออกไปและเกิดการตกผลึก
ของอนุภาค SnO2 ภายในเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่อุณหภูมิมากกว่า 440 ̊C (Jae et al. 2011: 254-260) โดยการเกิดผลึก 
SnO2 เกิดจากการระเหยของ SnCl2 ของสารตั้งต้น และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ O2 ขณะเผาจึงเกิดการก่อตัวของอนุภาค 
SnO2 ดังสมการที ่2 (Kamalin et al. 2014: 8533-8537) 

 
SnCl2 (l) + O2 (g)           SnO2 (s) + Cl2 (g)                                         (2) 

จากนั้นท าการศึกษารูปร่างสัณฐานของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผา 500, 600 และ 700 ̊C 
พบว่าลักษณะรูปร่างของเส้นใยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ขนาดกลางศูนย์เส้นใยมีขนาดลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการสลายตัวของ        
พอลิเมอร์และตัวท าละลายของสารตั้งต้น และเกิดการรวมตัวกันของอนุภาค SnO2 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาส่งผลให้ผลึก     
มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิในการเผาส่งผลต่อการแพร่ของอะตอมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวสัมผัสของเส้นใยท าให้เกิดพันธะ
เคมีระหว่างอะตอมของ Sn และ O โดยอยู่ในต าแหน่งแลตทิชผลึก SnO2 ที่อุณหภูมิสูงมีการแพร่ของอะตอมได้เร็วกว่า (Xia et 
al. 2012: 169-176) เมื่อท าการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่ความเข้มข้น 
SnO2 แตกต่างกัน ก่อนและหลังการเผามีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่เหมือนกัน โดยจะปรากฏโครงสร้างผลึกของ 
SnO2 แบบรูไทล์ (rutlie)  จากนั้นศึกษาโครงสร้างทางเคมีและหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 โดยเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ     
ในการเผาที่ 500, 600 และ 700 ̊C แสดงแถบการดูดกลืนในช่วงเลขคลื่น 610-666 และ 520-553 cm-1 ซึ่งแสดงโหมดการสั่น
ของ O-Sn-O บนพื้นผิวเส้นใย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ที่แสดงการก่อตัวของ
ผลึก SnO2 บริสุทธิ์ ทั้งนี้ยังปรากฎแถบการดูดกลืน ของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ หมู่ไฮดรอกซิล เนื่องจากยังคงมีโมเลกุลของ
น้ าอยู่ที่บริเวณบนพื้นผิวของเส้นใยนาโน PVP/SnO2 (Rashmi et al. 2016: 53-59) 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  จากการทดลองพบว่าควรท าการศึกษาการติดตั้งเครื่องอิเล็กโทรสปินนิง เช่น การก าหนดระยะห่างระหว่างเข็ม
กับแผ่นรองรับ ความต่างศักย์ไฟฟ้า และอัตราการฉีด เพื่อให้สามารถขึ้นรูปเส้นนาโน PVP/SnO2 ได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และควรเพิ่มช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาให้มีความละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ได้เส้นใยนาโน PVP/SnO2 ที่มีลักษณะ
ช้ินงานท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน 
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การเตรียมและขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพ่ือน าไปประยุกต์ 
ใช้เป็นวัสดุกรองอากาศส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 

Preparation and Forming of the Cellulose Fibers from Pineapple Leaf  
for Formaldehyde Degradation Filter Application 

ธนาภรณ์ วงษ์ธานี, เกรียงไกร วันทอง, กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการเตรียมและขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดส าหรับน าไปประยุกต์ใช้เป็น
วัสดุในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ โดยเริ่มจากการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสด้วยกระบวนการตีแยกเส้นใย (mechanical 
carding) และกระบวนการทางเคมี (chemical method) จากนั้นน าเส้นใยเซลลูโลสที่ได้ไปตัดให้มีความยาว 0.5 และ 1 
cm แล้วน าไปผสมกับสารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (poly vinyl alcohol; PVA) ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 
wt% ที่ท าหน้าท่ีเป็นวัสดุประสานและท าการอัดขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นน าช้ินงานท่ีขึ้นรูปได้ไปศึกษารูปร่าง  
สมบัติ เ ชิงกลด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (optical microscope) และเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด  
(universal testing machine; UTM) ตามล าดับ จากผลการศึกษาพบว่า เส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดสามารถข้ึนรูป
ได้โดยใช้สารละลาย PVA เป็นตัวประสาน แต่อย่างไรก็ตามที่สารละลาย PVA ความเข้มข้น 5 wt% เส้นใยเซลลูโลส      
ไม่สามารถขึ้นรูปได้ นอกจากนี้เส้นใยเซลลูโลสหลังการขึ้นรูปยังมีค่าแรงดึงยืดมากขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ
สารละลาย PVA และความยาวของเส้นใยเซลลูโลสที่ลดลงส่งผลให้ช้ินงานมีค่าแรงดึงยืดที่สูงขึ้นอีกด้วย จากนั้นท าการ
เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; Tio2) ลงบนเส้นใยเซลลูโลสเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊ส
ฟอร์มาลดีไฮด์จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า เส้นใยเซลลูโลสที่ถูกเคลือบด้วย TiO2 สามารถก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ PVA ความเข้มข้น 15 wt% แสดงประสิทธิภาพสูงสุดในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรองรับส าหรับก าจัดแก๊ส
ฟอร์มาลดีไฮด์ได้ 
ค าส าคัญ: เส้นใยเซลลูโลส, ฟอร์มาลดีไฮด์, ใบสับปะรด, โพลิไวนิลแอลกอฮอล์, ไทเทเนียมไดออกไซด์ 
 

Abstract 
This work described the preparation and forming of the cellulose fiber from pineapple leaf for 

being used as formaldehyde degradation filter. The cellulose fiber were prepared by mechanical carding 
and chemical method. Then, the cellulose fibers were cut at 0.5 and 1 cm in length, mixed with 5, 10, 
15 and 20 wt% of PVA solution as the binder and compressed in square shape. The morphology and 
tensile strength were characterized by optical microscope and universal testing machine, respectively. 
The result showed that cellulose fiber from pineapple leaf could be formed by using PVA as a binder. 
However, cellulose fiber could not be formed at 5 wt% concentration of PVA. In addition, the tensile 
strength of cellulose fiber was increased by the increasing the concentration of PVA solution. The length 
of the fiber was adversely related to tensile strength of the sample. To test the formaldehyde 
degradation efficiency, the cellulose fiber was coated with titanium dioxide ( TiO2) . It was found that 
the coated fiber could degrade the formaldehyde. The formaldehyde degradation reached maximum 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

624 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

efficiency at 15 wt% concentration of PVA. It could be concluded that cellulose fiber from pineapple 
Leaf could be used as formaldehyde filter. 
Keywords: Cellulose Fiber, Formaldehyde, Pineapple Leaf, Poly Vinyl Alcohol, Titanium Dioxide  

 
บทน า 

จากการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทยขยะเป็นศูนย์ภายในปี 2570 โดยในปี 2565 น าร่องด้วยการประกาศเลิกใช้ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและ
ตั้งเป้าหมายผลักดันแนวคิด zero waste โดยการเปลี่ยนขยะเหลือท้ิงให้เป็นนวัตกรรม (Bangkok writer and partner, 
2562) อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ท าให้
ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมากถึง 5.95 ล้านตัน  (สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ, 
2560: 63) โดยแกลบ ชานอ้อยและใบสับปะรดเป็นวัสดุที่มีสัดส่วนเหลือทิ้งมากที่สุด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2560) และยังไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์มากนักอีกทั้งยังมีการจัดการกับวัสดุเหล่านี้โดยการเผาในที่โล่ง 
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยมลพิษทางอากาศสู่ช้ันบรรยากาศและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่เพียงแต่มลภาวะทาง
อากาศภายนอกเท่านั้น แม้แต่ภายในอาคารบ้านเรือนยังประกอบไปดว้ยมลภาวะทางอากาศจ าพวกสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(Volatile  Organic  Compounds; VOCs) เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde; HCHO) ซึ่งได้ถูกใช้เป็นสารตั้งต้น     
ที่ผสมอยู่ในกาวส าหรับใช้ในการผลิตอุปกรณ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยปกติสามารถถูกก าจัดได้
เองตามธรรมชาติด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันกับน้ า (H2O) และ ออกซิเจน (O2) ในอากาศ                
แต่ใช้ระยะเวลาในการก าจัดนานซึ่งหากได้รับสารเหล่านี้มากเกินในปริมาณที่เหมาะสมอาจส่งผลเสียให้กับร่างกายได้  
ดังนั้นในปฏิกิริยานี้จ าเป็นต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งนิยมใช้จ าพวกสารกึ่งตัวน า (semiconductor) เนื่องจากมีความ
เสถียรทางเคมี ไม่เป็นพิษ ราคาไม่แพง อีกทั้งยังให้ประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสาร 
VOCs งานวิจัยนี้จึงได้เลือกใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2) ตัวเร่งปฏิกิริยาในการก าจัดแก๊ส
ฟอร์มาลดีไฮด์ ส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้ในรูปแบบของอนุภาคซึ่งต้องอาศัยวัสดุรองรับซึ่งมีหลายชนิดเช่น วัสดุรองรับแบบ
แผ่น ตาข่ายหรือเส้นใย ซึ่งเส้นใยมีทั้งจากธรรมชาติและสังเคราะห์ โดยเส้นใยจากธรรมชาติที่มีความน่าสนใจคือ เส้นใย
จากใบสับปะรด เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีน้ าหนักเบาและมีความอ่อนตัว ดูดซับน้ าได้ดี เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี มีสมบตัิ
เชิงกลและความแข็งแรงที่ค่อนข้างสูง หากพิจารณาสมบัติเชิงกลจ าเพาะ (specific mechanical properties) ซึ่งเทียบ
กับความหนาแน่นจะพบว่ามีค่าอยู่ในระดับเดียวกับเส้นใยธรรมชาติจากป่านศรนารายณ์ แฟลกซ์ กล้วย และเส้นใย
สังเคราะห์ เช่นเส้นใยแก้ว (ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, 2557: 2-9) อีกทั้งใบสับปะรดยังเป็นเส้นใยขนาดเล็กจึงท าให้มีพื้นที่
ผิวสัมผัสมาก นอกจากนี้ใบสับปะรดประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะกับตัวประสาน 
(binder) ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปและการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก ส าหรับการขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลส     
จากใบสับปะรดนั้นจ าเป็นต้องอาศัยสารละลายที่ท าหน้าที่ เป็นตัวประสานหรือตัวยึดเกาะระหว่างเส้นใย โดยสารละลาย    
ที่น่าสนใจคือ โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (poly vinyl alcohol; PVA)  เนื่องจากมีคุณสมบัติละลายน้ าในไดด้ี ไม่มีความเป็นพษิ 
มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูงส าหรับช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดจับอนุภาคของสิ่งปนเปื้อนให้ ติดอยู่บนเส้นใย     
อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (ศิวกร กรึงไกร, 2561 : 29-31) แต่อย่างไรก็ตามควรค านึงถึงปริมาณและ
ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการขึ้นรูปด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการเตรียมและศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสม
ในการขึ้นรูประหว่างเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดและสารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ผสมผง TiO2 ศึกษารูปร่าง
ลักษณะ ความสามารถในการขึ้นรูป และสมบัติเชิงกล จากนั้นจึงท าการศึกษาการประยุกต์ใช้เส้นใยเซลลูโลส               
จากใบสับปะรดส าหรับน าไปพัฒนาเป็นวัสดุดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในช้ันบรรยากาศต่อไป  

 
 
 

 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการขึ้นรูประหว่างเส้นใยเซลลโูลสจากใบสับปะรดและความเข้มข้น     

ของ PVA  
2. เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้นใยเซลลูโลสหลังการขึ้นรูป 
3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดส าหรับใช้ในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดไีฮด์ 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

วัสดุและสารเคม ี

ส าหรับวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมเส้นใยเซลลโูลสประกอบด้วยใบสัปปะรด จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต 
เส้นใยธรรมชาติบ้านคา ต าบลหนองพันธุ์จันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผงโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide; 
NaOH) ผงโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (poly vinyl alcohol; PVA) และผงไททาเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide; TiO2) 
จากบริษัท รวมเคมี 1986 จ ากัด  

การเตรียมและขึ้นรูปเส้นใยเซลลโูลสจากใบสับปะรด 
ท าการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรด โดยเริ่มจากน าใบสับปะรดไปล้างท าความสะอาด เช็ดให้แห้ง  

แล้วน าไปเข้าเครื่องแยกเส้นใยเพื่อก าจัดเปลือกนอกออกจากนั้นน าเส้นใยเซลลูโลสที่ได้ไปล้างท าความสะอาดและต้ม    
ในสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 50 wt% ที่อุณหภูมิ 80๐C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดและตาก
ให้แห้ง แล้วจึงน าเส้นใยเซลลูโลสที่ได้ไปตัดให้มีความยาว 0.5 และ 1 cm ท าการเตรียมสารละลาย PVA ความเข้มข้น 5, 
10, 15 และ 20 wt% โดยน าผง PVA ปริมาณ 5, 10, 15 และ 20 g ไปละลายในน้ ากลั่นปริมาตร 100 ml ตามล าดับ 
จากนั้นน าเส้นใยเซลลูโลสในแต่ละขนาดมาผสมกับสารละลาย PVA ความเข้มข้นแตกต่างกันและท าการอัดขึ้นรูปเป็นทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยแรง 12 N/m2 เป็นเวลา 10 นาทีแล้วจึงน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 ๐C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้ว
ท าการศึกษารูปร่างลักษณะด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (optical microscope; OM) ต่อมาท าการศึกษาสมบัติ
เชิงกลของเส้นใยเซลลูโลสหลังการขึ้นรูปที่อัตราส่วนแตกต่างกันด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด (universal testing 
machine;UTM รุ่น LLOYD LR 5K) ที่อัตราเร็วในการดึง 30 mm/min โดยอ้างอิงค่ามาตรฐาน ASTM D3822 01 

การทดสอบประสิทธิภาพการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
ท าการเตรียมสารละลาย TiO2/PVA โดยเตรียมผง TiO2 ปริมาณ 5 g ละลายในสารละลาย PVA ความเข้มข้น  

15 และ 20 wt% ปริมาตร 100 ml จากนั้นน าเส้นใยเซลลูโลสความยาว 0.5 cm มาผสมกับสารละลาย TiO2/PVA  
แล้วท าการอัดขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยแรง 12 N/m2 เป็นเวลา 10 นาที และน าไปเข้าตู้อบ (oven) เป็นเวลา  
24 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์โดยทดสอบภายในระบบก าจัด 
แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์แบบปิด ซึ่งภายในระบบก าจัดแบบปิดนั้นประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์และ
ค านวณหาประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (n) และอัตราการเร็วในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ ( r)        
ตามสมการที่ 1 และ 3 ตามล าดับ 

 

n = 
(Cin - Cout) 

Cin
 × 100 %               

(1) 

y = Ae
(
-x
t1

)
+ y0             

(2) 
 

เมื่อ  Cin   คือ   ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดไีฮด์ขาเข้า (ppm) 
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Cout  คือ   ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ขาออก (ppm) 
 t1 คือ  ค่าคงท่ีในการสลายตัว  

โดย t1 หาได้จากการน าค่าความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ที่ลดลงมาสร้างจุดข้อมูลเพื่อน าไปประมาณค่า 
(curve - fitting)  ให้ออกมาในรูปแบบกราฟ exponential decay จากนั้นจึ งน าค่า  t1 ที่ ได้ ไปแทนในสมการ 
exponential decay ตามสมการที่ 2 และน าไปหาอัตราเร็วในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ตามสมการที่ 3  
    

  r = 1 - e k ;k  =  
1

t1
       

(3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการขึ้นรูปของเส้นใยเซลลูโลสที่ความยาวและปริมาณความเข้มข้น PVA แตกตา่งกัน 

จากรูปที่ 1 แสดงลักษณะการขึ้นรูปของเส้นใยเซลลโูลสความยาว 0.5 และ 1 cm ที่ความเข้มข้นสารละลาย PVA 
แตกต่างกัน พบว่าเส้นใยเซลลูโลสสามารขึ้นรูปได้ในทุกปริมาณความเข้มข้น PVA แต่เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้น        
ของ PVA 5 wt% จะเห็นว่าลักษณะการขึ้นรูปจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่ความยาวเส้นใยเซลลูโลส 0.5 
และ 1 cm ดังรูป (ก) และ (จ) ตามล าดับ ช้ินงานสามารถขึ้นรูปได้แต่เส้นใยไม่ยึดเกาะกันอย่างเหนียวแน่นจนสามารถ
เห็นเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ได้ แต่เมื่อพิจารณาที่ความยาวเส้นใย 0.5 cm ความเข้มข้น PVA 10, 15 และ 20 wt% ดังรูป 
(ข), (ค) และ (ง) ตามล าดับ จะพบว่าช้ินงานสามารถขึ้นรูปได้อย่างคงรูปร่าง ไม่มีการหลุดร่วงของเส้นใยเกิดขึ้น และเมื่อ
พิจารณาภาพจากกล้อง OM จะสังเกตเห็นความหนาแน่นของเส้นใยเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณความเข้มข้น PVA เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาที่ความยาวเส้นใย 1 cm พบว่าผลการขึ้นรูปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเมื่อความเข้มข้นของ 
PVA มากขึ้นเป็น 10, 15 และ 20 wt% ดังรูป (ฉ), (ช) และ (ซ) ตามล าดับ ช้ินงานจะสามารถขึ้นรูปได้ดียิ่งขึ้น เส้นใย    
ไม่เกิดการหลุดร่วงและมีความหนาแน่นมากข้ึนเช่นเดียวกับที่ความยาว 1 cm แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความยาวเส้น
ใยเซลลูโลส 0.5 และ 1 cm ที่ความเข้มข้น PVA เท่ากัน จากกล้อง OM พบว่า ที่ความยาวเส้นใย 0.5 cm จะมีความ
หนานแน่นของเส้นใยบนช้ินงานที่มากกว่าความยาว 1 cm จากนั้นน าเส้นใยที่สามารถขึ้นรูปได้ที่ความยาว 0.5 และ 1 
cm ที่ความเข้มข้น PVA 10, 15 และ 20 wt% ไปทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด ได้ผลการ
ทดสอบดังแสดงในรูปที่ 2 

 

PVA 15 wt% PVA 5 wt% 

0.5
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m
 

1 
cm

 

PVA 20 wt% PVA 10 wt% 
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(ค) (ข) (ก) 

(ช) (ฉ) (ซ) 

(ง) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

627 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

  

ภาพที ่2 ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและอัตราส่วนการขึ้นรูปของเส้นใยเซลลูโลสความยาว 0.5 และ 1 cm  
ที่ความเข้มข้นของสารละลาย PVA แตกต่างกัน 

 

จากรูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงของการขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลสความยาว 0.5 และ 1 cm  
ที่ความเข้มข้นสารละลาย PVA แตกต่างกันพบว่า เส้นใยที่ความยาว 0.5 cm ความเข้มข้น PVA 10, 15 และ 20 wt%  
มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงเป็น 0.017, 0.026 และ 0.18 Pa ตามล าดับ ที่ความยาวเส้นใย 1 cm ความเข้มข้น PVA  
10, 15 และ 20 wt% มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงเป็น 0.006, 0.02 และ 0.098 Pa ตามล าดับ จากผลการทดลองนี้ 
แสดงให้เห็นว่า เมื่อปริมาณความเข้มข้น PVA มากขึ้นจะส่งผลท าให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงของช้ินงานท้ังหมดมากขึน้ 
ตามไปด้วย และช้ินงานท่ีมีความยาวเส้นใยเซลลูโลส 0.5 cm จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึงมากกว่าที่ความยาว 1 cm  
ในแต่ละความเข้มข้น PVA เนื่องจากที่เส้นใยเซลลูโลสความยาว 0.5 cm จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสในการท าปฏิกิริยากับ
สารละลาย PVA ที่ท าหน้าที่เป็นตัวประสาน (binder) มากกว่าเส้นใยเซลลูโลสที่ความยาว 1 cm จึงได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์โดยเลือกอัตราส่วนการผสมเป็นขนาดเส้นใยที่ 0.5 cm และความเข้มข้น 
PVA 15 และ 20 wt% มาผสมกับ TiO2 เพื่อน าไปประยุกต์เป็นแผ่นกรองอากาศส าหรับก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ต่อไป 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
น าเส้นใยเซลลูโลสความยาว 0.5 cm มาผสมกับสารละลาย TiO2/PVA ที่ความเข้มข้น PVA 15 และ 20 wt% 

จากนั้นท าการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 3 
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการก าจดัฟอร์มาลดไีฮด์ของเส้นใยความยาว 0.5 cm ที่ความเข้มข้น PVA 15 และ 20 wt% ผสมกับผง TiO2 

จากรูปที่ 3 แสดงประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ของเส้นใยเซลลูโลสที่ความยาว 0.5 cm       
ความเข้มข้น PVA 15 และ 20 wt% ผสมกับผง TiO2 พบว่า สามารถก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ แต่เส้นใยเซลลูโลส      
ที่ความยาว 0.5 cm ความเข้มข้น PVA 15 wt% แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์มีความเข้มข้นลดลงแบบเอกซ์โพแนนเชียลในช่วง
นาทีที่ 0 - 40 และในนาทีที่ 40 เป็นต้นไป ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ลดลงเข้าใกล้จุดคงที่ เช่นเดียวกับท่ีความ
เข้มข้น PVA 20 wt% โดยที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 120 นาที ที่ความเข้มข้น PVA 15 และ 20 wt% สามารถก าจัดความ
เข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้คงเหลือ 0.35 และ 0.67 ppm ตามล าดับ จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าที่ความเข้มข้น 
PVA 15 wt% มีประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์และอัตราเร็วในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ที่ดีกว่าความ
เข้มข้น PVA 20 wt% จากนั้นท าการค านวณหาประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ตามสมการที่ 1 ของความเข้มข้น 
PVA 15 และ 20 wt%  พบว่ามีค่า 93 % และ 86.6 % ตามล าดับ ต่อมาจึงค านวณหาอัตราเร็วในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ 
ตามสมการที่ 2 ของความเข้มข้น PVA 15 และ 20 wt% พบว่ามีค่า 0.0417 และ 0.0394 min-1 ตามล าดับ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรด ที่ความเข้มข้นสารละลาย PVA แตกต่างกันด้วย 
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าเส้นใยเซลลูโลสที่ความยาว 0.5 และ 1 cm ความเข้มข้นสารละลาย PVA 5 wt % 
ช้ินงานสามารถขึ้นรูปได้แต่เส้นใยไม่ยึดเกาะกันอย่างเหนียวแน่น เนื่องจากช้ินงานจะมีองค์ประกอบหลักคือ เส้นใย
เซลลูโลสจากใบสับปะรดซึ่งเป็นเส้นใยจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติความชอบน้ าและดูดความช้ืนได้ดีประกอบกับการใช้
สารละลาย PVA เป็นตัวประสานจึงท าให้เกิดการระเหยของน้ าในกระบวนการอัดขึ้นรูป (มลสุดา ลิวไธสง, 2556: 44-81) 
แต่เมื่อปริมาณความเข้มข้น PVA เพิ่มขึ้น ช้ินงานสามารถขึ้นรูปได้อย่างคงรูปร่าง เนื่องจากความหนาแน่นของเส้นใย
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการยึดเกาะตัวกันระหว่างเส้นใยเซลลูโลสกับตัวประสานท าให้เกิดการเช่ือมโยงกัน 
(physical crosslinking method) ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิล (OH-) ที่เป็นหมู่ฟังก์ชันองค์ประกอบภายในโครงสร้างของ
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สารละลาย PVA และเส้นใยเซลลูโลสจึงท าให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างหมู่ OH- ของกันและกันกลายเป็นแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลเพื่อสร้างพันธะไฮโดรเจนสง่ผลให้เสน้ใยยึดเกาะไดด้ีขึ้นเมื่อความเข้มข้น PVA เพิ่มมากข้ึน (Jayaramudu 
et al. 2017: 1-8) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้นใยเซลลูโลสที่ความยาว 0.5 และ 1 cm หลังการขึ้น
รูปที่ปริมาณความเข้มข้น PVA 10, 15 และ 20 wt% พบว่า ช้ินงานที่มีสมบัติการต้านแรงดึงมากที่สุดคือ ช้ินงานที่มี
ความยาวเส้นใยเซลลูโลสเท่ากับ 0.5 cm เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีความยาวสั้นกว่าจึงสามารถยึดเกาะตัวระหว่างกันได้
ดีกว่าเส้นใยเซลลูโลสที่มีความยาว 1 cm เพราะมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเส้นใยมากกว่าจึงท าให้หมู่ OH- ที่เป็น
องค์ประกอบภายในสารละลาย PVA สามารถเข้าไปท าปฏิกิริยาและเช่ือมต่อกันระหว่างโครงสร้างของหมู่ OH- ในเส้นใย
เซลลูโลสได้มากกว่าที่ความยาว 1 cm ต่อมาท าการศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 
5 ppm โดยเลือกความยาวเส้นใยที่ 0.5 cm ความเข้มข้น PVA 15 และ 20 wt% มาผสมกับผง TiO2 พบว่า ที่ความเข้มข้น 
PVA 15 wt% ปริมาณความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เมื่อเวลาผ่านไป 120 นาที ลดลงเหลือ 0.35 ppm ส่งผลให้
เห็นว่าช้ินงานสามารถก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้โดยกระบวนการ Mars - van Krevelen mechanism (Wang et al. 
2015: 787-794) โดยแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์จะท าปฏิกิริยากับ O2 โดยมี TiO2 ที่เคลือบอยู่บนเส้นใยเซลลูโลสเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา โดยแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์จะถูกเปลี่ยนเป็น CO2 กับ น้ า แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้น PVA เป็น 20 wt% พบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นของแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เมื่อเวลาผ่านไป 120 นาที ลดลงเหลือเพียง 0.67 ppm เนื่องจากเกิดการอุดตัน
บริเวณรูพรุนของเส้นใยเซลลูโลสส่งผลให้ TiO2 ไม่สามารถท าปฏิกิริยากับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้เต็มที่ (สโรชา วงศ์ค าจันทร์, 
2560: 29 - 50) ท าให้ที่เวลาในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เท่ากันความเข้มข้น PVA 20 wt% ยังคงเหลือความเข้มข้น
เริ่มต้นแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ที่มากกว่า ดังนั้นจากผลการทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่า ที่เส้นใยเซลลูโลสความยาว 0.5 cm 
ความเข้มข้น PVA 15 wt% มีความสามารถในการก าจัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ได้ดีที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ปริมาณความเข้มข้น PVA ที่ 5 wt% ไม่เหมาะสมในการน ามาท าหน้าที่เป็นตัวประสานเส้นใยเซลลูโลสในการ      
ขึ้นรูป 

2. ควรศึกษาอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านช้ินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการน าไปใช้งานจริงส าหรับก าจัด 
แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือภายในครัวเรือน 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอัดขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลสเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปวัสดุ 
กรองอากาศจากเส้นใยเซลลูโลสชนิดต่าง ๆ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2560). Department of Alternative Energy Development 

and Efficiency, Biomass Potential of Thailand. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา 
:http://biomass.dede.go.th/biomass_web/index.html. 24 ธันวาคม 2564.  

ทวีชัย อมรศักดิ์ชยั. (2557). ใบสับปะรด: แหล่งเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้าม. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 30(2):  
2-9. 

มลสุดา ลิวไธสง. (2556). การผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกาบกล้วย . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

ศิวกร กรึงไกร. (2560). การเตรียมลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์/ไฟโบรอินด้วยเทคนิคอิเล็กโต
รสปินนิง, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

สโรชา วงศ์ค าจันทร์. (2560). การสังเคราะห์เส้นใยที่เคลือบด้วยอนุภาคแมงกานีสออกไซด์ส าหรับการก าจัด
ฟอร์มาลดีไฮด์. วิทยานิพนธป์ริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

630 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษและคณะ. (2560). การใช้ประโยชน์วัสดุชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรส าหรับกักเก็บคาร์บอน 
 และดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในชั้นบรรยากาศ. วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal). 3 (21):  
 61-67. 
Bangkok writer and partner. (2562). อว.ประกาศโรดแมพประเทศไทยขยะเป็นศูนย์ใน ปี 2570. ข่าวThaiPR.net  
  (RYT9). Jayaramudu, T., Ko, H. U., Zhai, L., Li, Y., and Kim, J. (2017).  
Preparation and Characterization of Hydrogels from Polyvinyl Alcohol and Cellulose and their  
  Electroactive Behavior. Soft Materials. 15(1): 64-72. 
Lee, Y. W., Kim, H. J., Park, J. W., Choi, B. U, and Choi, D. K. ( 2003) . Adsorption and Reaction Behavior 

for The Simultaneous Adsorption of NO–NO2 and SO2 on Activated Carbon Impregnated with 
KOH. Carbon. 41: 1881-1888. 

Lua, A. C., and Yang, T. ( 2009) . Theoretical and Experimental SO2 Adsorption onto Pistachio-nut-shell 
Activated Carbon for a Fixed-bed Column. Chemical Engineering Journal. 155: 175-183. 

Wang, J., Yunus, R., Li, J., Li, P., Zhang, P., and Kim, J. (2015). In Situ Synthesis of Manganese Oxides on  
Polyester Fiber for Formaldehyde Decomposition at Room Temperature. Applied Surface  
Science. 357: 787-794. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

631 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

การศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 
สามสนามบินระยะที่ 2 

Study of Train Motion, Case Study The High-Speed Rail Linking Three 
Airports Project, Phase 2  

จักรกฤษณ์ เคลือบวัง, สวสัดิ์ ยุคะลัง 
หน่วยวิจัยพลังงานไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินระยะที่ 2 ส่วนต่อขยาย
จังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด โดยอาศัยข้อมูลรถไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อสร้าง
แบบจ าลองและเส้นทางจากผลการศึกษาของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะทาง 190 กิโลเมตร จ าน วน 4 สถานี
ผู้โดยสาร ได้แก่สถานีระยอง สถานีแกลง สถานีจันทบุรี และสถานีตราด การจ าลองด้วยโปรแกรมแมทแลบ พบว่า มีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับการเคลื่อนท่ีทั้งสิ้น 254.61 กิโลวัตต์ชั่วโมง รถไฟฟ้าเดินทางจากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภาที่เป็นสถานีต้นทางจนถึงสถานีตราดหรือสถานีปลายใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 22 นาที กับอีก 3 วินาที ส าหรับการ
แวะรับส่งผู้โดยสารสถานีละ 2 นาที เมื่อเปรียบเทียบเวลาการเดินทางกับรูปแบบอื่นเช่นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว พบว่า
รถไฟฟ้าโครงการนี้สามารถลดเวลาการเดินทางได้เกือบสามเท่า  จึงเป็นการโครงการขนส่งมวลที่น่าสนใจในการแง่ของ  
ความสะดวกส าหรับประชาชน    
ค าส าคัญ: รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 
สนามบิน, ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
 

Abstract 
 This paper describes the study on the motion of high-speed rail which links three airports, 

phase II, in the extended route to Rayong, Chantaburi, and Trat provinces (the total distance of 190 km. 
including 4 passenger stations: Rayong Station, Klaeng station, Chantaburi station, and Trat station based 
on the report of the State Railway of Thailand and the train specification of the Airport Rail Link, ARL). 
The simulation was created using MATLAB program. The computational simulation showed that the 
electricity consumption for the drive was 254.61 kWh and the trip time from U-Tapao international 
airport station to Trat station was one hour 22 minutes and 3 seconds including 2-minute dwell time 
for each passing passenger station.  Compared to private car ride, it was found that travel by the high-
speed rail spent almost three times lesser.    
Keywords: Airport Rail Link, High speed rail, High speed rail linked three airports project,  
Eastern Economic Corridor 
 
บทน า 
  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor, EEC) เป็นแหล่งอุตสาหกรรม     
และแหล่งการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับศักยภาพ
การแข่งขันได้ของประเทศให้สูงขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2563) โครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงระบบขนส่งทาง
อากาศทั้งสามแห่งได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและท่าอากาศยาน
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นานาชาติอู่ตะเภา ด้วยระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย อย่างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ปัจจุบันการรถไฟเปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (Airport Rail Link หรือ ARL) จากสถานีพญาไทถึงสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริษัท
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด, 2559) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ระยะที่ 1 จึงเป็นการเช่ือมต่อจาก
โครงข่าย ARL ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กับการเชื่อมต่อจากโครงข่าย ARL ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภา ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของภาคเอกชนผู้ได้รับสัมปทาน ส่วนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสาม
สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด จะเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยเริ่มจากสถานี
ท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภาเข้าจังหวัดระยองผ่านจังหวัดจันทบุรีสิ้นสุดที่จังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 190 
กิโลเมตร (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2563) การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีระบบราง            
ในประเทศไทยจึงมีส าคัญ ผู้เขียนเล็งเห็นโอกาสการสร้างตัวอย่างจริงเพื่อใช้ส าหรับการศึกษาการเคลื่ อนที่ของรถไฟฟ้า    
จึงเลือกโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด ตามแนว
เส้นทางเลือกที่ 2 โดยอ้างอิงจากรายงานการศึกษาของการรถไฟแห่งประเทศไทย. (2563) ส าหรับบทความนี้ 
รายละเอียดของเส้นทางแสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินระยะที่ 2 (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2563) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานี้ตั้งบนสมมติฐานความเป็นไปได้จริงของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 2 
ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2563) โดยอาศัยข้อมูลด้านเทคนิค           
ของโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link หรือ ARL) กับใจกลางกรุงเทพมหานครที่สถานีพญา
ไทซึ่ง ผู้โดยสารสามารถเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรอืรถไฟฟ้าบีทีเอส (Bangkok Transit System 
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หรือ BTS) ได้ที่สถานีปลายทางนี้ เพื่อความสะดวกของการศึกษาส าหรับนักศึกษาหรอืประชาชนท่ัวไปผู้สนใจการเคลื่อนที่
ของรถไฟฟ้า ดังนั้นผู้เขียนจึงเลือกใช้ข้อมูลรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า ARL สายด่วน (Express Line) ของบริษัท Siemens รุ่น 
Desiro Class 360/2  (บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด, 2559) แสดงลักษณะขบวนรถไฟฟ้า ดังภาพที่ 2 (ข) ส่วนภาพที่ 2 
(ก) เป็นรถไฟฟ้า ARL สายเมือง หรือ City Line  ผู้เขียนได้ประมาณการระยะห่างระหว่างสถานี จากภาพที่ 1 ได้ข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อใช้ส าหรับการจ าลองการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าเร็วสูง ดังตารางที่ 1 และก าหนดความเร็วสูงสุดของรถไฟฟ้าไว้
ที่ 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แรงฉุดสูงสุด 200 กิโลนิวตัน แรงเบรกสูงสุดที่ 100 กิโลนิวตัน ระบบไฟฟ้าจ่ายเหนือศรีษะ
ขนาด 25 กิโลโวลต์ และ มวลรถไฟพร้อมสัมภาระ ขนาด 183.67 ตัน แยกเป็นมวลรถเปล่า 153 ตัน กับ มวลสัมภาระ 
30.67 ตัน (ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์และคณะ, 2560) ทั้งนี้ยังไม่ค านึงถึงผลของความชันของรางเพื่อความสะดวก การจ าลอง
อาศัยโปรแกรมแมทแลบที่ดัดแปลงจากหนังสือระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ (ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, 2561) และ
บทความเรื่องการศึกษาความไม่สมดุลแรงดันไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์
และคณะ, 2560) 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานีผู้โดยสารและระยะทางของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินระยะที่ 2  

สถาน ี ระยะทาง (กิโลเมตร) 
สนามบินอู่ตะเภา 0 
ระยอง 33 
แกลง 76 
จันทบุร ี 128 
ตราด 190 

 

 

(ก)                                                          (ข) 

ภาพที่ 2 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลงิก์ (ก) สายเมือง และ (ข) สายด่วน (บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (2559) 
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ผลการวิจัย 
ผลการจ าลองการเคลื่อนของรถไฟฟ้าหนึ่งขบวนตามแนวเส้นทางที่ 2 ของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม

สามสนามบิน ระยะที่ 2 ด้วยโปรแกรมแมทแลบ ได้ผลการจ าลองแสดงดังภาพที่ 3 กราฟบนเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะทางกับเวลาเดินทาง โดยระยะทางทั้งหมด 190 กิโลเมตร ใช้เวลาจ าลองทั้งสิ้น 4,563 วินาที หรือ 1 ช่ัวโมง 16 นาที 
กับอีก 3 วินาที ทั้งนี้ยังไม่รวมเวลาจอดแต่ละสถานี กราฟกลางเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรถไฟฟ้ากับระยะทาง 
และกราฟล่างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างก าลังไฟฟ้าที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนรถไฟฟ้ากับระยะทาง พบว่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้
เคลื่อนที่ของรถไฟอยู่ที่ 6.84 เมกะวัตต์ พลังงานท่ีใช้ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากต้นทางสถานีอู่ตะเภาถึงปลายทาง
สถานีตราด เป็น 254.61 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
 

 
 
ภาพที่ 3 ผลการจ าลองการเคลื่อนที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เช่ือมสามสนามบินระยะที่ 2 (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษานี้จ าลองการเคลื่อนของรถไฟฟ้าความเร็วสูงตามแนวเส้นทางที่ 2 ของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด รวมระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร       
ใช้เวลาเดินทางจากจ าลองทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 16 นาที กับอีก 3 วินาที ถ้ารวมเวลาจอดพักแต่ละสถานี (Dwell time)         
2 นาที จะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 22 นาที กับอีก 3 วินาที หากเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภาถึงอ าเภอเมือง จังหวัดตราดด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลพบว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3.5 ช่ัวโมง แต่หาก
ใช้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงของโครงการนี้จะช่วยลดเวลาเดินทางลงเกือบสามเท่าจึงเป็นผลจ าลองที่น่าพอใจ งานวิจัย
ในอนาคตส าหรับการพิจารณาผลของความชัน ความโค้งของแนวเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงของมวลรถไฟฟ้าตาม
จ านวนผู้โดยสารประกอบการจ าลองผลย่อมจะมีความแม่นตรงมากยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
เนื่องจากข้อมูลระยะทางแต่ละสถานีของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ระยะที่ 2 ที่ใช้

ส าหรับการศึกษานี้เป็นการประมาณ หากได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบภายหลังผู้อ่านสามารถ
แก้ไขและจ าลองผลเองได้ทันที  
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การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึง่อัตโนมัติ 
Development of Semi - Automatic Pineapple Peeler Machine 

สุรพงษ์   โซ่ทอง, ร้อยทิศ ญาติเจริญ, บุญฤทธ์ิ บัวระบัต ิ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบความสามารถ       
ของเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ มีการพัฒนาโดยเพิ่มชุดสายพานล าเลียงในการป้อนสับปะรด เพิ่มขนาด
และลดจ านวนกระบอกสูบจาก 3 กระบอก ให้เหลือ 2 กระบอก ปรับปรุงใบมีตัดหัวท้ายสับปะรด ปรับปรุงใบมีดปอก
เปลือกและแกนสับปะรด และปรับปรุงเปลี่ยนพื้นเครื่องให้เป็นสแตนเลส ท าการทดสอบที่แรงดันลม 4 , 5 และ 6 บาร์ 
จากผลการทดสอบพบว่าแรงดันที่เหมาะสมที่สุดในการปอกเปลือกสับปะรด คือ 5 บาร์ สับปะรดที่ปอกได้ มี ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร แกนสับปะรดประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
ความสามารถในการปอกของเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติประมาณ 47 ลูกต่อช่ัวโมง 
ค าส าคัญ: ปอกเปลือกสับปะรด, นิวเมติกส,์ เครื่องปอกเปลือก 
 

Abstract 
 “Development of Semi - Automatic Pineapple Peeler Machine” aimed to develop and test 

the capabilities of the semi - automatic pineapple peeler machine. Its development was as follows. 
Installing the conveyor belt to transport pineapples ; increasing the size and reducing the number of 
cylinders from 3 to 2 unit ; improving the blades for cutting pineapples’ top and bottom ; developing 
the blades for pineapples’ peel and core ; and replacing the cover from steel to stainless steel. It was 
tested by using the wind pressure of 4 , 5  and 6  bar. The test results found that optimal pressure to 
peel pineapples was at 5 bars. The pineapples peeled had approximately the diameter of 10 cm, the 
length of 11 cm, and the 2.5 cm of pineapple core. The semi - automatic pineapple peeler machine 
had capability at 47 pineapples per hours. 
Keywords: Peel the pineapples, Pneumatics, Peeling machine 
 
บทน า 

 สับปะรดเป็นผลไม้อุตสาหกรรมและบริโภคผลสดที่ส าคัญของประเทศไทย และของคนทั่วโลก เป็นผลไม้        
ที่ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผลไม้อื่น ๆ อีกทั้งมีผลผลิตออกมาให้ได้กินกันตลอดทั้งปี มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด      
ที่ หลากหลาย สับปะรดมีคุณค่าทางด้านโภชนาการ ทั้งวิตามิน น้ าตาล สารอาหาร แร่ธาตุ และกรดโบรมิเลนที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีการพิสูจน์จากวงการแพทย์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากโดยเฉพาะกรดโบรมิเลน 
อีกทั้งประเทศไทยยังส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดหลากหลายชนิด ท าให้ไทยครองส่วนแบ่งในตลาดโลกเป็นอันดับ 1 
ด้วยปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดเป็นมูลค่า 24,000 - 25,000 ล้านบาทต่อปี (มนตรี, 2559) โดยการ
ส่งออกสับปะรดประกอบด้วย สับปะรดผลสด สับปะรดแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรดเข้มข้น สับปะรดกวน และ
ผลิตภัณฑ์สับปะรดอื่น ๆ หากพิจารณาในระบบการผลิตสับปะรดตั้งแต่ตน้ทาง คือ จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ส่งผ่านผู้
รวบรวม พ่อค้า จนถึงโรงงานแปรรูป ซึ่งเป็นระบบห่วงโซ่อุปทานสับปะรด (Supply chain) แล้วจะพบว่า มีผู้คนที่
เกี่ยวข้องกับวงการสับปะรดไม่ต่ ากว่า 500,000 คน (มนตรี , 2559) สับปะรดเป็นพืชที่ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่
ชนิดหนึ่งในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันยังคงพบปัญหาสับปะรดเกิดการลน้ตลาดท าให้จ าหน่ายไม่ทัน เกิดการเน่าเสียโดย
เปล่าประโยชน์ มีราคาถูกเมื่อน าไปจ าหน่ายเป็นผลสด และเกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการแปรรูปสับปะรดเป็นสับปะรด
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กวน สับปะรดอบแห้ง และสับปะรดแช่อิ่ม แต่ยังไม่มีการน าไปแปรรูปเป็นแบบอื่น เช่น สับปะรดกระป๋อง ซึ่งการแปรรูป
สับปะรดกระป๋องนั้นจะช่วยให้สับปะรดมีอายุการเก็บที่ยาวนานกว่าแบบผลสด อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ให้กับเกษตรกร ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีในปัจจุบัน ยังคง
พบปัญหาในการท างาน ท าให้การปอกเปลือกสับปะรดยังไม่เป็นไปได้ดีอย่างท่ีควร โดยตัวเครื่องยังคงพบปัญหาใช้แรงดัน
ลมในการท างานมากเกินไป ชุดใบมีดตัดหัวท้ายสับปะรดตัดสับปะรดไม่ขาด ใบมีดปอกเปลือกและแกนสับปะรดไม่
สามารถตัดทะลุสับปะรดได้ ระบบการป้อนสับปะรดมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และวัสดุตัวเครื่องที่ใช้ยังไม่เหมาะสมกับ
สุขอนามัย ปัจจุบันมีการสร้างเครื่องปอกเปลือกสับปะรดมากมาย เช่น (ชัยยันต์,2557) ใช้มอเตอร์ในการปอกเปลือก
สับปะรดโดยการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสม แต่ก็ยังเกิดข้อผิดพลาดด้วยความเร็วรอบที่เร็วเกินไปท าให้ผิว
ของสับปะรดฉีดขาด หรือ (ธันยชนก,2557) เครื่องปอกสับปะรด 4IN1 ยังเป็นเพียงการใช้คันโยกโยกใบมีดตัดหัวท้ายและ
เปลือกของสับปะรดซึ่งยังต้องใช้แรงคนในการปอกเปลืองอยู่ดี 

จากปัญหาข้างต้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะท าการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อพัฒนา
ระบบการท างาน ลดแรงดันลมในการท างาน ปรับปรุงใบมีดตัดหัวท้ายสับปะรด ปรับปรุงใบมีดปอกเปลือกและแกน
สับปะรด เพิ่มระบบป้อนล าเรียงโดยใช้สายพาน และปรับปรุงเครื่องให้เหมาะสมกับสุขอนามัย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบก่ึงอัตโนมัติ 
          2. เพื่อทดสอบความสามารถเครื่องปอกเปลือกสับประรดแบบก่ึงอัตโนมัติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การสร้างและประกอบส่วนประกอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติแยกเป็นช้ินส่วนต่างๆ
ประกอบด้วย 

  
ภาพที่ 1 ลักษณะของส่วนประกอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรด 
 
หมายเหตุ : 1.โครงสร้างเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ 2.กระบอกนิวแมติกส์ดันชุดมีดปอกเปลือกสับปะรด     3.กระบอกนิวแม
ติกส์ดันลูกสับปะรด 4.ชุดมีดปอกเปลือกสับปะรด 5.ใบมีตัดหัวตัดท้ายสับปะรด 6.ช่องเนื้อและเปลือกสับปะรด 7.ซุปเปอร์ลีนจับลูกสับปะรด 
8.ซุปเปอร์ลีนกั้นลูกสับปะรด 9.สายพานล าเลียงลูกสับปะรด 10.กล่องควบคุม    
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ขั้นตอนการทดสอบ 
1. ทดสอบเครื่องเปล่า เป็นการทดสอบการท างานของเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อดูว่า

เครื่องสามารถท างานปกติหรือไม่ โดยเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติมีหลักการท างาน เมื่อเปิดสวิตช์เริ่มการ
ท างานของตัวเครื่องสายพานจะท างาน น าสับปะรดไปยังชุดกระบอกสูบตัดหัวท้าย สับปะรดจะไปแตะกับลิมิตสวิตช์    
เพื่อเริ่มการท างานของกระบอกสูบตัดหัวท้ายและหยุดการท างานของสายพาน เมื่อกระบอกสูบตัดหัวท้ายเคลื่อนที่ออก
จนสุด จะไปแตะกับลิมิตสวิตช์ เพื่อเริ่มการท างานของการะบอกสูบปอกเปลือกและแกนสับปะรด เมื่อกระบอกสูบปอก
เปลือกและแกนสับปะรดเคลื่อนที่ออกจนสุด จะไปแตะกับลิมิตสวิตช์เพื่อให้กระบอกสูบปอกเปลือกและแกนสับปะรด
และ กระบอกสูบตัดหัวท้ายสับปะรด กลับไปยังต าแหน่งเริ่มต้นเพื่อเปิดการท างานของสายพานในรอบถัดไป หากเครื่อง
ไม่สามารถท างานได้ก็จะท าการปรับปรุงแก้ไขจนสามารถท างานได้ปกติ 

2. ทดสอบโดยน าสับปะรดมาปอกเปลือกและแกนสับปะรดโดยใช้เวลา 30 นาที ต่อการทดสอบ 1 ครั้ง ก่อนน า
สับปะรดมาท าการทดสอบ น าสับปะรดไปช่ังน้ าหนักก่อน เมื่อผ่านการทดสอบ น าสับปะรดมาชั่งเปรียบเทียบกับตารางคา่
มาตรฐานว่าสับปะรดที่ปอกเปลือกผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสับปะรดมีความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร     
แกนที่ปอกออกมีขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร และไม่มีเปลือกติด 
หากมีเปลือกติดถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ โดยท าการทดสอบที่แรงดัน 4 บาร์ จ านวน 3 ครั้ง น าค่าเฉลี่ยของสับปะรดที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในท้องตลาด มาหาค่าความสามารถของเครื่องโดยเทียบจ านวนลูกกับเวลาที่ท าการทดสอบ 

3.ทดสอบที่แรงดัน 5 บาร์ จ านวน 3 ครั้งโดยท าการทดสอบและเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันกับแรงดันที่  4 บาร์  
4.ทดสอบที่แรงดัน 6 บาร์ จ านวน 3 ครั้งโดยท าการทดสอบและเก็บข้อมูลเช่นเดียวกัน กับแรงดันที่ 4 บาร์   
5.หาค่าความสามารถของเครื่องที่แรงดัน 4, 5 และ 6 บาร์ 

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การทดสอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยทดสอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบ
กึ่งอัตโนมัติที่แรงดัน 4, 5 และ 6 บาร์ ผลปรากฏว่าแรงดัน 4 บาร์ ไม่สามารถท าการทดสอบได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก
ความแข็งของเนื้อสัปปะรดของแต่ละลูกไม่เท่ากัน ท าให้แรงดัน 4 บาร์ ไม่สามารถแทงทะลุลูกสับปะรดได้ทุกลูก จึงได้ท า
การทดสอบที่แรงดัน 5 บาร์ และ 6 บาร์ ใช้เวลาท าการทดสอบ 30 นาที โดยการทดสอบที่แรงดัน 5 บาร์ พบว่าเครื่อง
สามารถปอกเปลือกสับปะรดได้ประมาณ 5 ลูก เนื่องจากปริมาณอากาศในถังต่ าต้องท าการหยุดและอัดอากาศใหม่      
แล้วจึงท าการทดสอบต่อไป และที่แรงดัน 6 บาร์ พบว่าเครื่องสามารถปอกเปลือกสับปะรดได้ประมาณ 4 ลูก เนื่องจาก
ปริมาณอากาศในถังต่ าต้องท าการหยุดและอัดอากาศใหม่ แล้วจึงท าการทดสอบต่อไป 

 
1. ผลการทดสอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบก่ึงอัตโนมัติแรงดัน 5 บาร์ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การหาค่าความสามารถท่ีแรงดัน 5 บาร์ 

ครั้งท่ี 
เวลาต่อลูก 

(นาที) 

จ านวนสับปะรดที่
ผ่าน 
(ลูก) 

เวลาท าการทดสอบ 
(นาที) 

ความสามารถ 
(ลูกต่อช่ัวโมง) 

1 1.07 23 30 46 
2 1.07 24 30 48 
3 1.07 23 30 46 

เฉลี่ย 1.07 23 30 47 
 
หมายเหตุ : การทดสอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติแรงดัน 5 บาร์ ไม่สามารถท าการทดสอบต่อเนื่องได้ จึงต้องท าการอัด
อากาศใหม่ทุก ๆ 5 ลูก เพราะปริมาณอากาศในถังไม่เพียงพอ  
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จากตารางที่ 1 การทดสอบค่าความสามารถของเครื่องปอกเปลือกสอบปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติที่แรงดัน 5 บาร์ 
ใช้ระยะเวลาท าการทดสอบ 30 นาที จ านวน 3 ครั้ง โดยใช้สูตรการท าค านวณหาค่าความสามารถของเครื่องปอกเปลือก
สับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
การค านวณหาค่าความสามารถ 

ความสามารถของเครื่อง                   =  
23 ลูก 60 นาที

x
30 นาที 1 ช่ัวโมง

 

=  46.66 ลูกต่อช่ัวโมง  หรือประมาณ 46 ลูกต่อช่ัวโมง 
 

2. ผลการทดสอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบก่ึงอัตโนมัติที่แรงดนั 6 บาร์ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การหาค่าความสามารถท่ีแรงดัน 6 บาร์ 

ครั้งท่ี 
เวลาต่อลูก 

(นาที) 
จ านวนสับปะรดที่ผา่น 

(ลูก) 
เวลาท าการทดสอบ 

(นาที) 
ความสามารถ 
(ลูกต่อช่ัวโมง) 

1 1.07 24 30 48 

2 1.07 23 30 46 

3 1.07 23 30 46 

เฉลี่ย 1.07 23 30 46 

หมายเหตุ : การทดสอบเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติที่แรงดัน 6 บาร์ ไม่สามารถท าการทดสอบต่อเนื่องได้ จึงต้องท าการอัด
อากาศใหม่ทุก ๆ 4 ลูก เพราะปริมาณอากาศในถังไม่เพียงพอ 
 

จากตารางที่ 2 การทดสอบค่าความสามารถของเครื่องปอกเปลือกสอบปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติที่แรงดัน 6 บาร์ 
ใช้ระยะเวลาท าการทดสอบ 30 นาที จ านวน 3 ครั้ง โดยใช้สูตรการท าค านวณหาค่าความสามารถของเครื่องปอกเปลือก
สับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ 

 
การค านวณหาค่าความสามารถ 

ความสามารถของเครื่อง                   = 
23 ลูก 60 นาที

x
30 นาที 1 ช่ัวโมง

 

     =  46.66 ลูกต่อช่ัวโมง  หรือประมาณ 46 ลูกต่อช่ัวโมง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่อง

ปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ และเพื่อทดสอบความสามารถของเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ     
โดยสับปะรดที่เครื่องสามารถปอกเปลือกออกได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสับปะรดมีขนาดความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร 
แกนที่ปอกออก มีขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร และไม่มีเปลือกติด
โดยท าการทดสอบที่แรงดัน 4, 5 และ 6 บาร์ 
         1. การปอกเปลือกสับปะรดที่แรงดัน 4 บาร์ พบว่าเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติไม่สามารถปอก
สับปะรดได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความแข็งของเนื้อสัปปะรดของแต่ละลูกไม่เท่ากัน ท าให้ชุดมีดปอกเปลือกและแกน
สับปะรดไม่สามารถแทงลูกสับปะรดเข้าได้สุด 
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         2. การปอกเปลือกสับปะรดที่แรงดัน 5 บาร์ พบว่าเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติสมารถปอก
สับปะรด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยสับปะรดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  
10 เซนติเมตร ขนาดความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร แกนที่ปอกออกมีขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร และไม่มีเปลือก
ติด โดยมีค่าความสามารถในการปอกเปลือกสับปะรดอยู่ที่ 46.66 ลูกต่อช่ัวโมง หรือประมาณ 47 ลูกต่อช่ัวโมง 
         3. การปอกเปลือกสับปะรดที่แรงดัน 6 บาร์ พบว่าเครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติสมารถปอก
สับปะรด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยสับปะรดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ขนาดความยาวประมาณ 
11 เซนติเมตร แกนที่ปอกออกมีขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร และไม่มีเปลือกติด โดยมีค่าความสามารถในการปอก
เปลือกสับปะรดอยู่ที่ 46.66 ลูกต่อช่ัวโมง หรือประมาณ 46 ลูกต่อช่ัวโมง 
         4. เนื่องจากผลการทดสอบที่แรงดัน 5 บาร์ และ 6 บาร์ เครื่องปอกเปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ                   
มีค่าความสามารถในการปอกเปลือกสับปะรดเท่ากันอยู่ที่ 46.66 ลูกต่อช่ัวโมง หรือประมาณ 46 ลูกต่อช่ัวโมงเท่ากัน 
เพราะสายพานท่ีท าการล าเรียงสับปะรดมีระยะหน่วงในการป้อนลูกสับปะรดที่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดแรงดัน
ลมจึงเลือกแรงดันท่ีใช้ในการปอกเปลือกสับปะรดคือ 5 บาร์เหมาะสมที่สุด 
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การวิเคราะห์แนวโน้มของอุณหภูมิในเขตเมืองและเขตชนบททางภาคเหนือ 
ของประเทศไทย 

 Trend Analysis of Temperature in Urban and Rural Areas of Northern 
Thailand 

จุฑาพร เนียมวงษ์, จุติพร ลพฟัก 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัด   
ทางภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2510 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือโดยแบ่งออกเป็นสถานีเขตเมืองและชนบทได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละสถานี ด้วยสถิติทดสอบของแมนน์ -เคนดัล และขนาดของแนวโน้ม
ถูกค านวณด้วยตัวประมาณค่าเซน ผลการศึกษาพบว่าในสถานีเขตเมืองทุกจังหวัด และสถานีเขตชนบทจังหวัดน่านเดือน
ส่วนใหญ่อุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสถานีเขตชนบทจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย และ
แม่ฮ่องสอน เดือนส่วนใหญ่อุณหภูมิเฉลี่ยไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
ค าส าคัญ : แนวโน้ม  อุณหภูมิ  เขตเมืองและ เขตชนบท ตั วประมาณค่า เซน การทดสอบแมนน์ - เคนดัล 
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the trends of temperature changes in urban and 

rural areas of Northern provinces. The average temperature data were collected from January, 1967 to 
December, 2017  in the northern region, consisting of 8  stations in the urban areas and rural areas of 
Mae Hong Son, Chiang Rai, Chiang Mai and Nan. Data were analyzed in order to investigate the average 
temperature’s trend of each station by Mann-Kendall statistics and the size of the trends were 
determined by using the Sen’s estimator. The results of the study showed that most of the months in 
all urban and rural areas of Nan Province, a tendency of average temperature increased significantly. 
Stations in the rural areas of Chiang Mai, Chiang Rai, and Mae Hong Son tended to have a stabilizing in 
average temperature for most of the months which was at the significant level of 0.05.  
Keywords: Trends, Temperature, Rural and Urban area, Sen’s estimator, Man-Kendall test 
 
บทน า 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยที่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสามารถพิจารณาได้จากปริมาณน้ าฝน ลม ระดับน้ าทะเลและอุณหภูมิเฉลี่ย ในระยะเวลายาวนานเป็นปีหรือ
หลายทศวรรษ โดยทั่วไปในพื้นที่หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ซึ่งสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด หลายครั้งที่สภาพ
ภูมิอากาศร้อนข้ึนกว่าที่เคยเป็นและก็หลายครั้งที่สภาพภูมิอากาศเย็นลงกว่าปกติเช่น  ในปี พ.ศ.2560 ยุโรปเผชิญสภาพ
อากาศหนาวจัดต่อเนื่อง บางพื้นที่ลดต่ าถึง -33 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นรุนแรงท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30 ราย 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2560) นอกจากนั้นคณะกรรมการสภาพภูมิอากาศ      
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระออกรายงานในปี พ.ศ. 2562 ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาพบปรากฎการณ์ โพลาร์ วอร์เท็กซ์ (polar 
voltex) หรือกระแสลมวนจากขั้วโลกที่ท าให้พื้นที่ตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯ เย็นสุดขั้ว ในหลายพื้นที่มีอุณหภูมิ      
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ติดลบมากกว่า 50 องศาเซลเซียส ส าหรับประเทศไทยมีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตก
ชุกเพิ่มขึ้น ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งจะทวีความรุนแรงและมีอุณหภูมิสูงขึ้น (แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล, 2558) 

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า มนุษย์เป็นสาเหตุหนึ่งในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้วย เช่น การใช้รถ การใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องท าความร้อนภายในบ้าน การประกอบอาหาร           
การท าพ้ืนท่ีให้กลายเป็นเมืองมากขึ้น รวมถึงการใช้พลังงานจากวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ถ่านหิน น้ ามันและก๊าซ 
กิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้ล้วนปลดปล่อยก๊าซไปสู่บรรยากาศเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศร้อนขึ้น น าไปสู่การเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ว่าก าลังประสบ               
อยู่ในปัจจุบัน  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก าลังมีแนวโน้มไปในทางที่ท าให้โลกร้อนขึ้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกสูงขึ้นประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่การเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อยที่เกิดขึ้นนี้กลับส่งผลอย่างมากมายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก (รัตนสุดา ชลธาตุ, 2558) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ส่วนใหญ่ในเมืองจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าในชนบทโดยรอบเป็นปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่พบ ในพื้นที่เมืองทั่วโลก         
ซึ่งส่วนต่าง ๆ ของเมืองส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจึงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าในชนบท (วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, 
2555) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในทุก ๆ ด้านส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิ เช่น ส่งผลให้น้ าแข็งที่ขั้วโลกละลาย และระดับน้ าทะเลเฉลี่ยสูง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ้นภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าจะเกิดบ่อยครั้ง  และรุนแรงมากยิ่งขึ้น  เช่น  ภัยแล้ง ไฟป่า พายุไต้ฝุ่นโซนร้อน  
น้ าท่วมและการพังทลายของช้ันดิน เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก กรม
อุตุนิยมวิทยา รายงานถึงอุณหภูมิเฉลี่ยประจ าปีของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศา เทียบจากปี 2524 ถึงปี 
2551 และแนวโน้มอุณหภูมิในประเทศไทยอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.2 – 1.9 องศาเซลเซียสในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นจ านวนวันท่ี
ฝนตกและระดับปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสามารถศึกษาได้จากการดูแนวโน้ม ซึ่งแนวโน้มคือทิศทางการเคลื่อนที่เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ของการเคลื่อนที่
ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  โดยใช้วิธีการทางสถิติ 2 กลุ่มคือ สถิติอิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
(linear regression analysis) จะเลือกใช้เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปรกติ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ได้แก่ การทดสอบ
แนวโน้มโดยวิธี ค็อก-สจ๊วต (Cox-Stuart test for trend), การทดสอบล าดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซัน 
(Wilcoxon signed ranks test), ตัวประมาณความชันเซน (Sen slope estimator), การทดสอบของแมนน์-เคนดัล 
(Mann-Kendall test) (Karaca et al.,1995 ; Safari, 2012 ; Martina et al., 2015 ; Asfaw, Simane, Hassen, & 
Bantider, 2018) จะเลือกใช้เมื่อข้อมูลไม่มีการแจกแจงปรกติ 

ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทยมีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน 
ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นไดชั้ด เช่น มีฤดู
หนาวที่หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ภาคเหนือยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งภูเขา 
ถ้ า ป่า หุบเขาทั้งเล็กและใหญ่ และน้ าตก อุณหภูมิบริเวณภูเขานั้นค่อนข้างเย็นโดยส่วนใหญ่พบในเขตชนบทเช่น ที่สถานี
ดอยอ่างขางตั้งอยู่ในเขตชนบทซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่าสถานีเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) 
ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่มีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ชัดเจนในรอบปี เนื่องจากอุณหภูมิมีความแตกต่างกันอย่าง
มากในแต่ละตามฤดูกาล อีกทั้งปัจจุบันจังหวัดทางภาคเหนือประสบปัญหาไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเกิดปัญหาไฟป่า
จะมีผลต่อคุณภาพของอากาศซึ่งจะส่งผลต่อปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิของอากาศมีค่าสูงขึ้น     
ยิ่งไปกว่าน้ันการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือมีความสะดวกรวดเร็ว จึงท าให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังภาคเหนือเป็นจ านวนมาก การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเขตเมือง
มีการขยายตัวมากข้ึน และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตชนบทเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือ อย่างไรก็ดีมีการ
รายงานถึงอุณหภูมิเฉลี่ยในอนาคตทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองของภาคเหนือมีแนวโน้มของอุณหภูมิที่สูงกว่าในอดีต    
โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2560) อีก
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ทั้งจากงานวิจัยที่ผ่านมาการพบว่าเขตเมืองมีผลต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (Bornstein, 1968; Karaca, Tayanç & Toros, 
1995; Gill, Handley, Ennos & Pauleit, 2007)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ซึ่งการศึกษานี้มุ่งเน้นไปใน เขตชนบทและเขตเมือง      
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งหากเราทราบถึงแนวโน้มของอุณหภูมิจะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาค
ประชาชน รัฐ และเอกชน รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม และหาแนวทางในป้องกัน
ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินการงานวิจัย ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลดิบจากกรมอุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร 
คือข้อมูลอุณหภูมิตุ้มแห้งเฉลี่ยรายเดือนในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2510 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือโดยแบ่งออกเป็นสถานีเขตเมืองและสถานีเขตชนบท โดยสถานีของแต่ละจังหวัดจะถูกก าหนดโดยกรม
อุตุนิยมวิทยาฯ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาแนวโน้มของอุณหภูมเิฉลีย่รายเดือน โดยการสร้างกราฟแสดงแนวโน้มของอุณหภูมเิฉลีย่รายเดือนกับเวลา 

จ าแนกตามสถานีเขตชนบทและสถานีเขตเมือง และสรา้งกราฟเส้นแสดงแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีกับเวลา จ าแนก
ตามสถานเีขตชนบทและสถานีเขตเมือง 

2. ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานี พบว่าข้อมูลไม่มีการแจกแจงปกติ 
ซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียดในที่น้ี จึงเลือกใช้สถิติในการวัดแนวโน้มของข้อมูลด้วยตัวประมาณของเซน (Sen’s estimator) 
และทดสอบแนวโน้มด้วยสถิติทดสอบ Mann-Kendall  (Mann, 1945; Kendall, 1975) 

3. ค านวณตัวประมาณค่าของเซน โดยการน าข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของเดือนมกราคม ตั้งแต่ปี 2510 ถึง 
2560 ของแต่ละสถานี มาค านวณด้วยฟังก์ชัน sens.slope() ใน packages “trend” จากโปรแกรม R  (R Core Team, 
2019) จากนั้นท าเช่นเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม ในทุก ๆ สถานี และน าข้อมูลนี้ มาทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบแมนน-์เคนดัล ด้วยฟังก์ชัน mk.test() ใน packages “trend” จากโปรแกรม R  

โดย Martina, Purcz, Hlavatá, & Blišťan (2015) กล่าวไว้ว่าส าหรับการตรวจสอบแนวโน้มในชุดข้อมูล
อนุกรมเวลา ใช้สถิติทดสอบ Mann-Kendall test ส าหรับตรวจสอบแนวโน้ม โดยใช้การแจกแจงปรกติมาตรฐาน ( Z ) 
ดังนี ้ 

ก าหนดให้  1 2, ,..., nx x x  แทนข้อมูลอนุกรมเวลา โดยมีสมมุติฐานในการทดสอบดังนี้ 

  H0:  ข้อมูลไม่มีแนวโนม้ 
 

 
  H1:  ข้อมูลมีแนวโนม้ 
สถิติทดสอบ Z  ค านวณจาก 

( )

( )

1
        0
 

         0              0
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       0
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โดยหาคา่ S  ได้จาก 

( )
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S sgn x x
−

= = +

= −  

และหาคา่ ( )j ksgn x x−  ได้จาก 
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เมื่อ 
jx  และ kx  คือค่าของข้อมูลในต าแหน่งท่ี j  และ k ( j  > k )  เมื่อ 1,2,..., 1k n= −  และ 1,...,j k n= +                                  

( ) ( )( ) ( )( )
1

1 2 5 1 2 5 /18
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โดยที่ n  คือจ านวนชุดของข้อมูล  m  คือจ านวนข้อมูลที่มีค่าไม่ซ้ ากัน และ 
it  คือค่าของข้อมูลที่ไม่ซ้ ากัน 

 จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก เมื่อ
α/2Z  Z นั้นคือข้อมูลมีแนวโน้ม และจะยอมรับสมมุติฐานหลัก เมื่อ 

α/2Z  Z

นั้นคือข้อมูลไม่มีแนวโน้ม หรือพิจารณาจากค่าพี (p-value) ค่า Z เป็นค่าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
แนวโน้ม แต่ไม่ได้บอกขนาดของแนวโน้ม 

ตัวประมาณค่าของเซน ใช้ส าหรับหาขนาดของแนวโน้ม โดยหาความชัน ( )  ของคู่ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งค านวณ
จาก 

( ) ( )/j kMedian x x j k  = − − 
 

โดยที่ 2,..., nj =  และ 1,2,...,k j=  ซึ่ง
jx  และ kx  คือค่าของข้อมูลในต าแหน่งที่ j และ k โดยที่ ( )j k  

ตามล าดับ และ n  คือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 ถ้าค่า   เป็นบวกแสดงถึงแนวโน้มทีเ่พิ่มขึ้น และค่า  เป็นลบแสดงถึงแนวโน้มที่ลดลง 
 ในการทดสอบแนวโน้มมักจะใช้ตัวสถิติทดสอบแมนน์-เคนดัล คู่กับ ตัวประมาณค่าของเซน เพื่อทดสอบความ    
มีนัยส าคัญทางสถิติของตัวประมาณค่าของเซน 
 
ผลการวิจัย 

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (ซ้าย) และรายปี (ขวา) ของสถานีเขตเมือง (เส้นประ) และสถานีเขตชนบท (เส้นทึบ)
แสดงดังภาพท่ี 1 พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของทุกสถานีมีค่าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละปี โดยที่ในฤดูร้อนจะมี
อุณหภูมิที่สูง และในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิที่ต่ า และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ สถานีเขตเมือง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน สถานีเขตชนบท เชียงราย สกษ. และท่าวังผา และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน           
มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ สถานีเขตชนบท แม่สะเรียง และดอยอ่างขาง ส าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี จะเห็นแนวโน้มของการ
เพิ่มขึ้นและลดลงได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

645 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

  

   

   
ภาพที่ 1 แนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (ซ้าย) และแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี (ขวา) จ าแนกตามจังหวัดและเขต
เมือง (เส้นประ) และเขตชนบท (เส้นทึบ) 

  
ภาพที่ 1 (ต่อ) แนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (ซ้าย) และแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี (ขวา) จ าแนกตามจังหวัด 
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และเขตเมือง (เส้นประ) และเขตชนบท (เส้นทึบ) 
 
ตารางที่ 2  ค่าประมาณเซนของอุณหภมูิเฉลีย่รายเดือน จ าแนกตามเดือน 

 
เดือน 

สถาน ี
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เชียงราย เชียงราย สกษ. เชียงใหม ่ ดอยอ่างขาง น่าน ท่าวังผา 

มกราคม 0.0303* 0.0064 0.0429* -0.0375 0.0485* -0.2056 0.0304* 0.0060 
กุมภาพันธ ์ 0.0368* -0.0117 0.0382* -0.0442 0.0545* -0.1216 0.0346* 0.0565* 
มีนาคม 0.0316* -0.0164* 0.0229* 0.0450 0.0318* -0.1083 0.0244* 0.0146 
เมษายน 0.0333* -0.0097 0.0214* 0.0000 0.0333* 0.0467 0.0147 0.0000 
พฤษภาคม 0.0296* 0.0000 0.0213* 0.2000* 0.0188* 0.2950* 0.0000 0.0294* 
มิถุนายน 0.0250* 0.0029 0.0258* 0.0000 0.0250* -0.0333 0.0188* 0.0366* 
กรกฎาคม 0.0219* 0.0067 0.0152 -0.0275 0.0182* -0.0500 0.0176* 0.0235* 
สิงหาคม 0.0294* 0.0125* 0.0219* 0.0000 0.0220* -0.0156 0.0182* 0.0250* 
กันยายน 0.0267* 0.0100* 0.0263* 0.0150 0.0190* 0.0000 0.0182* 0.0327* 
ตุลาคม 0.0240* 0.0037 0.0333* 0.0091 0.0250* -0.0175 0.0200* 0.0355* 
พฤศจิกายน  0.0257* 0.0083 0.0400* 0.1861* 0.0429* 0.1000 0.0381* 0.0815* 
ธันวาคม 0.0250* 0.0125 0.0479* 0.0586 0.0519* -0.0614 0.0444* 0.0833* 

* หมายถึง อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (ทดสอบด้วย แมนน์-เคนดัล) (p<0.05) 

ในการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยจะท าการวิเคราะห์แยกรายเดือน เนื่องจากเวลา
มีผลต่ออุณหภูมิจากอิทธิพลของฤดูกาล เมื่อพิจารณาค่าประมาณของเซนที่บอกถึงแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 
ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า เขตเมืองของทุกจังหวัด (แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน) อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน       
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามที่สถานีเชียงรายในเดือนกรกฎาคม สถานีน่านในเดือน
เมษายนและพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส าหรับสถานีเขตชนบท สถานีแม่สะเรียง 
เชียงราย สกษ. ดอยอ่างขาง เดือนส่วนใหญ่ไม่มีแนวโน้มของอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ยกเว้นสถานีแม่สะเรียงในเดือนมีนาคมที่มี
แนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สถานีแม่สะเรียงในเดือนสิงหาคม และกันยายน 
สถานีเชียงราย สกษ.ในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน และสถานีดอยอ่างขางในเดือนพฤษภาคม มีแนวโน้มของ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส าหรับสถานีท่าวังผา เดือนส่วนใหญ่อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน         
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามสถานีดอยอ่างขาง  และสถานีในเขตชนบทบางเดือนได้
ค่าประมาณเซนเป็นค่าติดลบแสดงว่ามีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่าจะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางที่ 3 ค่าประมาณเซนของอุณหภมูิเฉลีย่รายป ี

แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เชียงราย เชียงราย 
สกษ. 

เชียงใหม ่ ดอยอ่าง
ขาง 

น่าน ท่าวังผา 

0.0286* 0.0018 0.0281* 0.0367 0.0333* -0.0211  0.0281* 0.0358* 
* หมายถึง อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ทดสอบด้วย แมนน์-เคนดัล) (p<0.05) 

เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละเขตจึงหาแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยราย
ปี และขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออก พิจารณาค่าประมาณเซนของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของสถานีเขตเมืองได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ และน่านและสถานีเขตชนบท ท่าวังผา        
มีแนวโน้มของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.0286 0.0281 0.0333 0.0281 และ 
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0.0358 องศาเซลเซียส/ปี ตามล าดับ ในขณะที่สถานีเขตชนบทแม่สะเรียง เชียงราย สกษ. และดอยอ่างขาง ไม่มีแนวโน้ม
ของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าค่าประมาณของเซนเป็นบวกแสดงว่าอุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้น       
ที่สถานีแม่สะเรียง สถานีเชียงราย สกษ. และค่าประมาณของเซนเป็นลบแสดงว่าอุณหภูมิมีค่าลดลงที่สถานีดอยอ่างขาง 
และจะเห็นได้ว่าสถานีเขตชนบท เชียงราย สกษ. กราฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อทดสอบแล้วพบว่าไม่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่าประมาณของเซนที่มีค่าเป็นบวกหรือลบแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 สรุปผลการทดลองพบว่า แนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละสถานี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2510 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีค่าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละปี โดยที่ในฤดูร้อน
จะมีอุณหภูมิที่สูง และในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิที่ต่ า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส าหรับสถานีเขตเมือง และการ
วิเคราะห์ค่าสถิติ แมนน์-เคนดัล และค่าประมาณเซนจ าแนกตามเดือนของแต่ละสถานีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย 
เชียงใหม่ และน่าน พบว่าในสถานีเขตเมืองและสถานีเขตชนบทท่าวังผามีแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่ม ขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสถานีเขตชนบทอื่น ๆ ไม่มีแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนเพิ่มขึ้น ยกเว้นในสถานีดอยอ่าง
ขางที่มีแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนท่ีลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ  

อภิปรายผลการทดลอง จากสรุปผลการทดลองจะเห็นได้ว่าพื้นทีเขตเมืองมีแนวโน้มของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เขตชนบทไม่มีแนวโน้มของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปรากฎการณ์ของเกาะ
ความร้อนเมือง ซึ่งอุณหภูมิในเมืองจะสูงกว่าบริเวณรอบนอกเมือง ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนประชากรในเขตเมืองมีมากกว่า
เขตชนบท ซึ่งท าให้ในเขตเมืองมีจ านวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีการขยายเมือง สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการอยู่
อาศัยของประชากร 

ในจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการขยายตัว และการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว (urbanization) โดย
เมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 3–5 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นเมือง ซึ่งท าให้พ้ืนท่ีเมืองในปี 2558 ในเขตอ าเภอเมืองมีพื้นที่มากถึงร้อยละ 95.10 ของพื้นที่เมืองในเขต
ผังเมืองรวมทั้งหมด ซึ่งจะมีผลกระทบท้ังทางกายภาพของเมือง เช่น การจราจรที่หนาแน่น มลภาวะทั้งทางอากาศ เสียง 
และน้ าเสียมากข้ึนเรื่อย ๆ และทางสังคมและเศรษฐกิจ (อัมพิกา และ ณวิทย์, 2561)  

จังหวัดเชียงรายมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงปี 2556-2558 โดยมีจ านวนโรงงานท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 3 ปีนี้ ดังภาพท่ี 2 ซึ่งมีผลกระทบต่อการลดพื้นที่สีเขียวท่ีจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย  

  

 
ภาพที่ 2 จ านวนโรงงานและการเติบโต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 
ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดเชยีงราย ป ี2561-2564   

 
ส าหรับจังหวัดน่านสภาพพ้ืนท่ีโดยทั่วไปของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขาถึงร้อยละ 87.2 ของพื้นที่ท้ังหมด มีที่ราบ

เพียงร้อยละ 12.8 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจังหวัดน่านมีพื้นฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชาชน    
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ในจังหวัด ประชาชนร้อยละ 65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดน่านมีโรงงานทั้งสิ้น 419 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมขนส่ง อีกทั้งปัจจุบันตัวเมืองน่านได้แผ่ขยายไปทางทิศ
ตะวันตกมีการขยายเส้นทางคมนาคมไปยังอ าเภอท่าวังผา และทิศใต้ เพื่อช่วยในการเดินทางและขยายเมือง (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557ก) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาในเขตเมืองข้างต้นด้านเส้นทางคมนาคมส่งผลให้เกิดไอเสียถูกพ่น    
ออมากจากยานพาหนะ การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ การใช้วัสดุประเภทอิฐ 
คอนกรีต ซึ่งจะเป็นแหล่งเก็บสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ส่งผลให้อุณหภูมิในเขตเมืองมีค่าสูงขึ้น (วิกานดา  วรรณ
วิเศษ, 2558 และ อรรถพล ห่อมณี, 2553) 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และวิถี
การด าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในทางการท่องเที่ยว สภาพภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วย
พื้นที่ภูเขาสูง ท าให้ยากต่อการติดต่อสื่อสาร ท าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองปิด การพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างช้า ๆ 
ท าให้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คนค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปทีละน้อย การพัฒนาที่มีส่วนท าให้ชุมชน
แม่ฮ่องสอนเปิดตัวสู่โลกภายนอกในระยะแรกคือ การพัฒนาระบบการคมนาคม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพราะ
ภายหลังจากการพัฒนาระบบคมนาคม ที่ช่วยให้การเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนแม่ฮ่องสอนท าได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
เช่นเดียวกับที่ท าให้ชาวแม่ฮ่องสอนเดินทางไปติดต่อกับคนในชุมชนอื่น ๆ ได้สะดวกขึ้น การพัฒนาบริการด้าน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็เริ่มเข้ามาสู่ชุมชนมากขึ้นพร้อม ๆ กับการเปิดตัวของชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนั้นก็มีการ
ขยายตัวของการค้า การบริการ และการใช้ที่ดินที่เพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทัศนะของประชากรเห็นว่ า การท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียเพราะผลดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็น จับต้องได้ เช่น ระบบการบริการต่าง ๆ 
ที่ดีขึ้น รายได้ที่สูงขึ้น ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลเสียที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
นามธรรม ที่คนทั่วไปไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากลดพื้นที่สีเขียวให้เป็นเมืองเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ( ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557ข) จากเหตุผลดังกล่าวอาจจะเป็นผลให้อุณหภูมิในเขตเมืองของแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มสูงขึ้น 

นอกจากนี้ปัญหาไฟป่าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่มากับความแห้งแล้งของอากาศ ไฟป่าจะมี 2 สาเหตุด้วยกันคือ    
จากธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์ ส านักงานป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ากล่าวว่าจากการเก็บสถิติไฟป่า           
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 สาเหตุไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติมีเพียงแค่ 0.004% เท่านั้น อีก 99.996% มาจาก
มนุษย์ทั้งสิ้น โดยที่มีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ เรียงตามจ านวนการเกิดไฟป่าจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเก็บหาของป่า     
การเผาไร่ การแกล้งจุดไฟ ความประมาท การล่าสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์ และความคึกคะนอง ปัญหาไฟไหม้ป่านี้สร้าง
มลพิษในอากาศขึ้นมาก ท าให้เกิดปัญหาหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองที่สูงเกินเกณฑ์อยู่ในขณะนี้ และเกิดก๊าซคาร์บอนได้
ออกไซด์จ านวนมาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2555)  

จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพัฒนาขึ้นในแต่ละจังหวัดให้เกิดความเป็นเมืองข้างต้น และปัญหาไฟป่า จึงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่ อการ เพิ่ มขึ้ นของความ เข้มข้นของก๊ าซ เรื อนกระจก ( greenhouse gas) ประกอบด้ วยก๊ าซหลักคื อ 
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ โดยก๊าซเหล่านี้สะสมมากขึ้นในช้ันบรรยากาศรอบผิวโลก จะท าหน้าที่
คล้ายเรือนกระจก คือยอมให้รังสีดวงอาทิตย์คลื่นสั้นผ่านได้ แต่เมื่อรังสีดังกล่าวตกกระทบกับพื้นโลกแล้วสะท้อนเป็นรังสี
ดวงอาทิตย์คลื่นยาว ไม่สามารถผ่านกระจายออกนอกช้ันบรรยากาศได้จึงท าให้เกิดการสะสมของความร้อนบริเวณผิวโลก 
ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย (อรรถพล ห่อมณี, 2553) 

ส าหรับเขตชนบท แม่สะเรียง เชียงราย สกษ. (อ าเภอแม่สรวย) และ ดอยอ่างขาง (อ.ฝาง) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีนอกเขต
เมือง โดยแม่สะเรียงมีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด (อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) มากถึงประมาณ 164 กิโลเมตร โดยสภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อน ประกอบกับเป็นอ าเภอที่ติดกับชายแดนไทยพม่าแวดล้อมด้วยป่าเขาเขียวขจี    
ส่วนอ าเภอแม่สรวย สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเป็นบางส่วนมีป่าไม้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากป่าไม้ถูกท าลาย
และการบุกรุกในเขตป่าสงวนเพื่อท าไร่ ท าสวน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจ านวนประชากรที่มีไม่มาก และการตัดป่าไมแ้ต่
ยังใช้พื้นที่ในการท าไร่ท าสวน ไม่ได้เปลี่ยนสภาพพื้นท่ีเป็นเมือง จึงยังท าให้อุณภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ส าหรับ
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649 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

พื้นที่ดอยอ่างขางเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง บริเวณดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งรูปรีคล้ายกระทะ
ประกอบด้วยเขาหินปูน และเขาหินดินดาน ภูมิอากาศมีอากาศหนาวเย็นยาวนานและมีอุณหภูมิต่ ามากในฤดูหนาว  

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใน เขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดทาง
ภาคเหนือ พบว่าสถานีในเขตเมืองจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงกว่าสถานีในเขตชนบท และสถานีในเขตเมืองจะมีแนวโน้มของ
อุณหภูมิเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าสถานีในเขตชนบทซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ Martina et al. (2015) Safari 
(2012) Karaca et al. (1995) Kumar, Singh, Randhawa, Singh, & Rana (2014) 

จากผลการศึกษาท่ีได้ท าให้เห็นได้ว่า พื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย ในเขตเมืองอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งมีสาเหตุหลักจากการขยายเมืองเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติมโตทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง และปัญหาด้านคุณภาพอากาศที่เกิดจาก
ไฟป่าส่งผลให้เกิดปรากฎการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ท าให้อุณหภูมิในเขตภาคเหนือสูงขึ้น การแก้ปัญหานี้
อาจเริ่มต้นท่ีการแก้ปัญหาไฟป่าก่อนซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ง่ายกว่าการลดการขยายเมือง ซึ่งหากประชาชนร่วมมือกันทุกฝ่าย
ทั้ง ภาคประชาชน รัฐ และเอกชน ก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุณหภูมิที่สูงข้ึนได้  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป เสนอให้ศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุที่ชัดเจนที่มีผลต่อแนวโน้มของอุณหภูมิ
ที่เพิ่มขึ้นในเขตเมือง ศึกษาข้อมูลอุณหภูมิจากแหล่งอื่นที่จ านวนข้อมูลมากขึ้นในสถานีเขตชนบท  และศึกษาด้าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเน้นการใช้พืชเศรษฐกิจในการลดอุณหภูมิหรือปรับสมดุล 
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การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Development of Theft Alert System in Aquaculture Area 

ทวีศักดิ์ สัมมา, พันธกร ปาปะโน, วสุพล เผือกน าพล 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

เนื่องจากในการก่อเหตุอาชญากรรมแต่ละครั้งล้วนท าให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สิน และด้านจิตใจของ
ผู้เสียหายแม้จะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดก็ยังไม่อาจท าให้ผู้ก่อเหตุหยุดลงมือทั้งยังน าความเสียหาย
เพิ่มขึ้นดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) ในการตรวจจับผู้บุกรุกท่ีเข้ามายังพื้นที่เฝ้าระวัง โดยประมวลผล
ผ่านโหนดเอ็มซียู (NodeMCU) ร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับดังนี้ 1.เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2.เซนเซอร์วัด
แรงสั่นสะเทือน 3.เซนเซอร์วัดแสงไฟ (LDR) ในตอนกลางคืน 4.เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า จากพฤติกรรมที่ตรวจจับคือการ
เคลื่อนไหวรอบบ่อ การสั่นสะเทือน แสงไฟ และไฟฟ้ารั่วไหลในบ่อ เมื่อเซนเซอร์ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วจะท าการส่ง
ข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยได้ออกแบบการเปรียบเทียบค่าตามเกณฑ์ระดับการ
บุกรุกที่สร้างขึ้นจากพฤติกรรมที่เซนเซอร์อ่านได้ เปรียบเทียบค่าที่ได้จากเซนเซอร์กับเกณฑ์ระดับพฤติกรรมการบุกรุก    
ว่าพฤติกรรมที่เกิด มาจากการบุกรุกหรือไม่ ถ้าพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการบุกรุก ระบบจะท าการแจ้งเตือนกลับไป
ยังเจ้าของผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์    จากการทดลองผู้วิจัยได้คิดวิธีทดสอบระบบจากผังต้นไม้พฤติกรรมที่เกิดขึ้น      
เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น และเข้าไปยังพื้นที่เฝ้าระวัง 10 ครั้งตามการจ าลองวิธีการบุกรุกที่ได้ออกแบบ
พบว่า ระบบสามารถตรวจจับและแยกเกณฑ์ระดับการบุกรกพร้อมแจ้งเตือนได้ทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60 สาเหตุ
ที่ 4 ครั้ง นั้นไม่ได้รับการแจ้งเตือนเนื่องจากการเฝ้าระวังจะค านึงถึงค่าการเคลื่อนไหวเป็นหลัก จึงเห็นว่าการพัฒนาระบบ
แจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ อาจ เกิดปัญหา    
ในเรื่องการส่งรปูภาพล่าช้าบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ใช้ 
ค าส าคัญ: ระบบแจ้งเตือน  เซนเซอร์ตรวจจับ  โหนดเอม็ซียู  อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

 
 Abstract 

  Crimes cause property and mental damages for victims. Even though the properties are secured 
by CCTV, thieves never stop their actions and still commit the crimes. As a consequence, this research 
aimed at proposing anti-theft alarm system in aquaculture areas with the application of IoT to sensor 
people intruding the monitored areas. The data were processed by NodeMCU along with 1. motion 
sensor 2. vibration sensor 3. light sensor at night and 4. current sensors. The behaviors detected 
included the movements around the aquaculture areas, vibration, light, and electric leakages around 
the areas. When the sensor receives this information, it sends it to the processor to determine the 
behavior. We designed a comparison based on the intrusion threshold built on sensor-readable 
behavior. Compare the value obtained from the sensor with the threshold for the intrusion behavior 
level. That the behavior caused Is it from the invasion? If the behavior is found to be invasive the 
system will send a notification back to the owner via the LINE application. From the experiment, the 
researcher has thought of a method to test the system from the resulting Decision tree. To analyze the 
possibilities that may arise and enter the surveillance area 10 times according to the simulation of the 
designed intrusion method. The system was able to detect and separate the threshold level and alert 
for a total of 6 times, representing 60 percent of the reason that the 4 times did not receive the alarm 
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because the surveillance would take the movement value as a priority. Therefore, the development 
of burglary alarm systems in aquaculture areas It can help increase the safety of aquaculture. There 
may be a slight delay in the transmission of images depending on the speed of the internet package 
used. 
Keywords: Alarm Systems, Sensors, NodeMCU, Internet of Things 

 
บทน า 

ปัจจุบันนี้มีระบบต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของเรา มีการพัฒนาเทคโนโลยี
มากมายกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย รักษาความปลอดภัยการบันทึกเหตุการณ์ด้วยกล้องวงจรปิด ท าให้ชีวิต
มนุษย์มีความปลอดภัย รู้สึกอุ่นใจสบายใจในการอยู่อาศัย หรือการออกไปนอกบ้าน สถิติปี 2562 ของมหาภัยที่เรียกว่า 
“โจร” พฤติกรรมส่วนใหญ่ของโจรปล้นบ้าน 94% ของโจรอยู่ในอาการมึนเมา 85% ลาดตระเวนก่อนเข้าปล้น 33%     
เข้าผ่านประตูหน้าต่างที่ปิดสนิท 50% ปลอมตัวเป็นพนักงานให้บริการ 60% มีการข่มขืนเกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่สูง 
พฤติกรรมดังกล่าวล้วนท าให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สนิ และด้านจิตใจของผู้เสียหาย (สถิติน่าสนใจ ของมหาภัย
ที่เรียกว่า “โจร” รู้ไว้เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สิน, ออนไลน์, 2562) 
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ETDA ได้จัดท าส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่าช่ัวโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย 
เฉลี่ยวันละ 10 ช่ัวโมง 22 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (17 นาที) Gen Y และ Gen Z เติบโต และคุณเคยกับการใช้
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอยู่ในช่วงวัยที่สามารถเรียนการใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดแนวคิดของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT) เป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่เข้าถึงง่าย และสามารถท างานเชื่อมต่อได้อย่าง
อิสระ ท าให้เกิดอุปกรณ์อัจฉริยะตัวอย่างเช่น สวิตช์ควบคุมเปิดปิดไร้สายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุม
การท างานผ่านสมาร์ทโฟน หรือ เว็บไซต์ ได้ทุกที่ทุกเวลา (ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 , 
ออนไลน์, 2562) 
  การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้
งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์การท างานได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงขอน าเสนอการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงจากผูไ้มห่วังดีที่เขา้
มายังพื้นที่เฝ้าระวัง โดยใช้โหนดเอ็มซียูเป็นหน่วยประมวลผลหลักในการใช้งาน ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
ทางซ้ายและขวาเพื่อจับความเคลือนไหวรอบบ่อ  เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนที่กลางบ่อเพื่อจับการสั่นสะเทือนที่ผิวน้ า  
เซนเซอร์วัดแสงไฟเพื่อวัดแสงไฟในเวลากลางคืน  เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าของการลักลอบช็อต
ไฟฟ้า  เพื่อเฝ้าระวังผู้บุกรุกเข้ามาท าให้บ่อปลาเกิดความเสียหาย จากนั้นค่าต่าง ๆ ที่เซนเซอร์อ่านได้จะถูกส่งไป
ประมวลผลที่โหนดเอ็มซียูเพื่อน าค่าที่อ่านได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ระดับการบุกรุก เมื่อพบว่าพฤติกรรมดังกล่าว   
เป็นผู้บุกรุกระบบจะท าการส่งข้อความแจ้งเตือนพร้อมรูปภาพผู้บุกรุกไปยังแอปพลิเคชันไลน์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      
แห่งสรรพสิ่งมาช่วยป้องกันภัยจากการโจรกรรม 

2.เพื่อสร้างเกณฑ์ระดับการบุกรุกจากค่าที่อ่านได้ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซนเซอร์                
วัดแรงสั่นสะเทือน เซนเซอร์วัดแสงไฟ และเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า 

3.เพื่อวัดระดับความถูกต้องแม่นย าของการแจ้งเตือนผู้บุกรุก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยเซนเซอร์บนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่ง      

สรรพสิ่ง ผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้  1) พฤติกรรมที่เกิดจากการโจรกรรมและ      
การตัดสินใจของระบบ 2) เซนเซอร์ที่ใช้อ่านค่าเพื่อน าไปวัดระดับการบุกรุก  3) หน่วยประมวลโหนดเอ็มซียู และ          
4) ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังแอปพลิเคชันไลน์ โดยท าการศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดโดยการใช้ผังต้นไม้ 
(Decision Tree) เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง แสดงดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อท าการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจากผังต้นไม้ จึงน าไปออกแบบการตัดสินใจของระบบ
เพื่อสร้างเกณฑ์ระดับการบุกรุก และเง่ือนไขการแจ้งเตือน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 : การตัดสินใจของระบบ 

เกณฑร์ะดับ 1 2 3 4 5 
เคลื่อนไหว > N ครั้ง Y Y Y Y Y 
สั่นสะเทือน > N ครั้ง  Y    

แสงไฟ > N ครั้ง   Y  Y 
ไฟฟ้า > N ครั้ง    Y Y 
ค าสั่งถ่ายภาพ X X X X X 

ส่งข้อความ พบการเคลื่อนไหว.. X     
ส่งข้อความ พบการสั่นสะเทือน..  X    

ส่งข้อความ พบแสงไฟ..   X   
ส่งข้อความ พบไฟฟ้า..    X X 

N = จ านวนครั้งในเงื่อนไข Y = ก าหนดเงื่อนไข X = กิจกรรมที่เกิดเมื่อเงื่อนไขครบ 
 

เมื่อได้ศึกษาพฤติกรรมที่อาจเกิดจากผังต้นไม้และออกแบบการตัดสินใจของระบบจึงค้นคว้าหาความสามารถ
และพฤติกรรมของเซนเซอร์แต่ละตัวว่ามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนรวมถึงค าสั่งต่าง ๆ ท่ีใช้ติดต่อและควบคุมไปยังเซนเซอร์
แต่ละตัว ให้เหมาะสมกับพื้นที่เฝ้าระวังในครั้งนี้ 

1.ใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จ านวน 2 ตัวติดตั้งบริเวณขอบบ่อทางด้านซ้ายและขวาเพื่อหาอุณหภูมิ
ร่างกายของผู้บุกรุกบริเวณบ่อ  ติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน จ านวน 1 ตัวไว้ท่ีกลางบ่อเพื่อวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณ
ผิวน้ า  ติดตั้งเซนเซอร์วัดแสงจ านวน 1 ตัวไว้ที่เดียวกับเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนเพื่อจับแสงไฟของผู้บุกรุกในเวลา

ผู้บุกรุก มีการเคลื่อนไหว 

เคลื่อนไหวต่อเนื่อง 

เกิดสั่นสะเทือน 

วัดแสงได ้

พบไฟฟ้า 

พบไฟฟ้า 

ถ่ายภาพ 

แจ้งเตือน 

ถ่ายภา
พ แจ้งเตือน 

ถ่ายภาพ 

แจ้งเตือน 

ถ่ายภาพ 
แจ้งเตือน 

ถ่ายภาพ 

แจ้งเตือน 

ภาพที ่1 : ผังต้นไม้พฤติกรรมที่เกดิขึ้น 
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กลางคืน ติดตั้งเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าในบ่อจ านวน 1 ตัวไว้ท่ีเดียวกับเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน โดยสามารถแสดงดัง
ภาพที่ 2  

 
 
2.จากตารางการตัดสินใจน ามาออกแบบเกณฑ์ระดับการบุกรุก เป็น 5 ระดับ จากพฤติกรรมที่อาจเกิดบนผัง

ต้นไม้จากค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ทั้ง 4 ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน, เซนเซอร์
วัดแสงไฟ, เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า โดยผู้วิจัยได้ท าการสร้างเกณฑ์ระดับการบุกรุกของผู้บุกรุกจากพฤติกรรมความเสียง
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากผู้บุกรุกดังน้ี 
              1) พฤติกรรมการเดินลาดตระเวนในเวลากลางวัน ซึ่งสามารถใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัว
ตรวจจับได้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าขั้นต่ าที่เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจากเลข 0 และ 1 ที่มีความถี่รวมกันจาก
เซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที เท่ากับ 6 สัญลักษณ์ เพื่อที่จะท าการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้บุกรุก 

  2) พฤติกรรมการหว่านแห่หรือลงไปท าให้ผิวน้ าสั่นสะเทือน ซึ่งสามารถใช้เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนและ
เซนเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัว ตรวจจับได้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าขั้นต่ าที่เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน และ
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัว อ่านค่าได้ เพื่อที่จะท าการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้บุกรุกคือ เซนเซอร์วัด
แรงสั่นสะเทือนมีค่าเป็นสัญลักษณ์ไฮ (High) ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที ร่วมกันเท่ากับ 2 สัญลักษณ์ และเซนเซอร์
ตรวจจับความเคลื่อนไหวจากเลข 0 และ 1 มีความถี่รวมกันจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที เท่ากับ 4 
สัญลักษณ์ 

  3) พฤติกรรมการเดินลาดตระเวนในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 6:00 ของวันถัดไป ซึ่งสามารถใช้
เซนเซอร์วัดแสงไฟ และเซนเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัว ตรวจจับได้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าขั้นต่ าที่เซนเซอร์      
วัดแสงไฟ และเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวท้ัง 2 ตัว อ่านค่าได้เพื่อที่จะท าการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้บุกรุกคือ เซนเซอร์
วัดแสงไฟมีค่าเป็นสัญลักษณ์โลว์ (Low) ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที รวมกันเท่ากับ 3 สัญลักษณ์  เซนเซอร์ตรวจจับ

ภาพที ่2 : หลักการท างานของระบบแจ้งเตือน  

โหนดเอ็มซีย ู แอปพลิเคชันไลน ์

ผู้บุกรุก 

จับการเคลื่อนไหวตัวที่ 1 

มุม 110○ ระยะ 6 เมตร 

กล้อง 

จับการเคลื่อนไหวตัวที่ 2
มุม 110○ ระยะ 6 เมตร 

 

จับแรงสั่นสะเทือน  จับแสงไฟ (18:00-6:00)  จับไฟฟ้า 
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ความเคลื่อนไหวมีความถี่ของ 0 และ 1 รวมกันจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที รวมกันเท่ากับ 3 
สัญลักษณ์  

  4) พฤติกรรมการลักลอบช็อตไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า และเซนเซอร์ตรวจจับ            
ความเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัว ตรวจจับได้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าขั้นต่ าที่เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า และเซนเซอร์ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัว อ่านค่าได้เพื่อที่จะท าการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้บุกรุกคือ เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าเมื่อวัดได้ค่า
แรงดันไฟฟ้าเกิน 0.25 โวลต์ (V)  จะท าการส่งสัญลักษณ์ไฮไปประมวลผล เมื่อหน่วยประมวลผลได้รับสัญลักษณ์ไฮ   
ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที ครบ 2 ครั้งจะถือเป็นการบุกรุก เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีความถี่ของ 0 และ 1 
รวมกันจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที รวมกันเท่ากับ 4 สัญลักษณ์  

5) พฤติกรรมการลักลอบช็อตไฟฟ้าในเวลากลางคืน ซึ่งสามารถใช้เซนเซอร์วัดแสงไฟ  เซนเซอร์วัด
กระแสไฟฟ้า และเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัว ตรวจจับได้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าขั้นต่ าที่เซนเซอร์วัดแสง
ไฟ, เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า และเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวท้ัง 2 ตัว อ่านค่าได้เพื่อที่จะท าการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้
บุกรุกคือ เซนเซอร์วัดแสงไฟมีค่าเป็นสัญลักษณ์โลว์ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที รวมกันเท่ากับ 2 สัญลักษณ์ เซนเซอร์วัด
กระแสไฟฟ้าเมื่อวัดได้ค่าแรงดันไฟฟ้าเกิน 0.25 โวลต์ จะท าการส่งสัญลักษณ์ไฮไปประมวลผล เมื่อหน่วยประมวลผล
ได้รับสัญลักษณ์ไฮในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที 1 ครั้ง เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีความถี่ของ 0 และ 1 รวมกัน
จากเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว ในช่วงเวลาไม่เกิน 45 วินาที รวมกันเท่ากับ 3 สัญลักษณ์  

  จากพฤติกรรมการเฝ้าระวังลักลอบจับสัตว์น้ าทั้ง 5 พฤติกรรม ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับ 4 ชนิด สามารถอธิบาย
รายละเอียดของข้อมูลที่เซนเซอร์อ่านได้ด้วยการแจกแจง เพื่อน าไปใช้ทดสอบกับกับพฤติกรรมการบุกรุกรูปแบบอ่ืน ๆ ใน
ขั้นตอนการทดลองถัดไป ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 : แสดงเกณฑ์ระดับการบุกรุก (หน่วย ครั้งต่อ 45 วินาที) 

พฤติกรรมการบุกรุก 
เซนเซอร์ตรวจจับ 

ความเคลื่อนไหว วัดแรงสั่นสะเทือน วัดแสงไฟ  
(18:00-6:00) 

วัดกระแสไฟฟ้า 

1 6  0 0  0 
2 4 2 0  0 
3 3 0 3  0 
4 4 0 0 2 
5 3 0 2 1 

 
3.ออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยการจ าลอง

วิธีการบุกรุกเข้าไปยังพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง 10 วิธีดังนี ้
  1) เดินผ่านพื้นท่ีเฝ้าระวัง 
  2) เดินเข้าพ้ืนท่ีเฝ้าระวังเดินวนหนึ่งรอบ 
  3) เดินเข้าไปนั่งกึ่งกลางในพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง 
  4) ทดลองการสั่นสะเทือนที่ผิวน้ า โดยการโยนหินลงน้ า 
  5) เดินเข้าในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังพร้อมท าให้เกิดการสั่นสะเทือน 
  6) ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เฝ้าระวัง 
  7) ทดลองวัดแสงไฟในเวลากลางวัน 
  8) ทดลองวัดแสงไฟในเวลากลางคืน 
  9) เดินเข้าพ้ืนท่ีเฝ้าระวังในเวลากลางคืนพร้อมถือไฟฉาย 
  10) เดินเข้าพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง พร้อมถือไฟฉาย และทดลองวัดกระแสไฟฟ้า 
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4.สร้างระบบแจ้งเตือนการขโมยในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยใช้โหนดเอ็มซียู ESP32-CAM เป็นตัวประมวลผล

หลัก และเซนเซอร์ดังนี้ HC-SR501, SW-420, LDR Module, AC721 มาใช้ในการทดลอง เมื่อการท างานเริ่มขึ้น
โหนดเอ็มซียูจะส่งค าสั่งให้อ่านค่าจากเซนเซอร์และน าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น เมื่อครบตามเกณฑ์ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดก็จะส่งค าสั่งถ่ายภาพพร้อมส่งการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันไลน์ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

           
 

 
ภาพที่ 3 : การเช่ือมต่อ (ก) ภาพรวมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ (ข) หน่วยประมวลผลหลัก  เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว 

 
5.ทดสอบ ประเมินผล และเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแบบจ าลองวิธีการบุกรุกที่ได้ออกแบบเพื่อหาระดับความ

ถูกต้องแม่นย าของการแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 
ผลการวิจัย 

ในการทดสอบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตรวจจับผู้บุกรุกที่เข้าไปยังพื้นที่
เฝ้าระวัง ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว  เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน  เซนเซอร์วัดแสงไฟ  เซนเซอร์วัด
กระแสไฟฟ้า และการทดสอบส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ ให้ผู้บุกรุกเข้าไปยังพ้ืนท่ีเฝ้าระวังตามการออกแบบ
การจ าลองวิธีการบุกรุกเพื่อดูว่าระบบสามารถตรวจจับการบุกรกพร้อมแจ้งเตือนได้ตามความต้องการหรือไม่ พบว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลดังนี้ 
 
ครั้งท่ี 1 เดินผ่านไปในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังโดยผ่านเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ตัว : ระบบแจ้งเตือน 
ครั้งท่ี 2 เดินเข้าพ้ืนท่ีเฝ้าระวังเดินวนหนึ่งรอบโดยผ่านเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2 ตัว : ระบบแจ้งเตือน 
ครั้งท่ี 3 เดินเข้าไปนั่งกึ่งกลางในพ้ืนท่ีเฝ้าระหว่างเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวท้ัง 2 ตั้ว : ระบบแจ้งเตือน 
ครั้งที่ 4 ทดลองการสั่นสะเทือนที่ผิวน้ าโดยการโยนหินลงน้ า : ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว
รวมอยู่ 
ครั้งท่ี 5 เดินผ่านเซนเซอร์ตัวจจับการเคลื่อนไหว 1 ตัว พร้อมท าให้เกิดการสั่นสะเทือน : ระบบแจ้งเตือน 
ครั้งท่ี 6 ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เฝ้าระวัง : ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวรวมอยู่ 
ครั้งที่ 7 ทดลองวัดแสงไฟในเวลากลางวัน : ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเพราะอยู่นอกเขตเวลาท างาน เนื่องจากเซนเซอร์วัด
แสงไฟน้ันได้มีการก าหนดช่วงเวลาในการอ่านค่าตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 6:00 ของวันถัดไป 
ครั้งท่ี 8 ทดลองวัดแสงไฟในเวลากลางคืน : ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวรวมอยู่ 
ครั้งท่ี 9 เดินผ่านเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ตัว ในเวลากลางคืนพร้อมถือไฟฉาย :  ระบบแจ้งเตือน 

ก ข 
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ครั้งท่ี 10 เดินเข้าพ้ืนท่ีเฝ้าระวังในเวลากลางคืนพร้อมถือฉายไฟ และทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้า : ระบบแจ้งเตือน 
ดังภาพตัวอย่างผลการทดลองต่อไปนี้ 
 

 
 
 
ตารางที ่3 : แสดงการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

วิธีท่ี การจ าลองวิธีการบุกรุก ผลการทดลอง 
1 เดินผ่านไปในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังโดยผ่านเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ตัว ระบบแจ้งเตือน 
2 เดินเข้าพ้ืนท่ีเฝ้าระวังเดินวนหนึ่งรอบโดยผ่านเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2  ระบบแจ้งเตือน 
3 เดินเข้าไปนั่งกึ่งกลางในพ้ืนท่ีเฝ้าระหว่างเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวท้ัง 2  ระบบแจ้งเตือน 
4 ทดลองการสั่นสะเทือนที่ผิวน้ า โดยการโยนหินลงน้ า ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับการบุกรุก 
5 เดินผ่านเซนเซอร์ตัวจจับการเคลื่อนไหว 1 ตัว พร้อมท าให้เกิดการสั่นสะเทือน  ระบบแจ้งเตือน 
6 ทดลองวัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เฝ้าระวัง  ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับการบุกรุก 
7 ทดลองวัดแสงไฟในเวลากลางวัน  ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับการบุกรุก 
8 ทดลองวัดแสงไฟในเวลากลางคืน  ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับการบุกรุก 
9 เดินผ่านเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 1 ตัว ในเวลากลางคืนพร้อมถือไฟฉาย  ระบบแจ้งเตือน 
10 เดินเข้าพื้นที่ เฝ้าระวังในเวลากลางคืนพร้อมถือฉายไฟ และทดลองปล่อย

กระแสไฟฟ้า  
ระบบแจ้งเตือน 

 
จากตารางพบว่าการจ าลองวิธีการบุกรุกมี 4 วิธี ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับการบุกรุกที่ได้ออกแบบคือ

พฤติกรรมที่ 4 คือทดลองการสันสะเทือนที่ผิวน้ า โดยการโยนหินลงน้ า เนื่องจากการออกแบบการเฝ้าระวังจะค านึงถึง    
ค่าการเคลื่อนไหวบริเวณรอบบ่อด้วยเพราะในบ้างครั้งการสั่นสะเทือนที่ผิวน้ าอาจเกิดจากการกระโดดของปลาได้ 
พฤติกรรมที่ 6 คือทดลองวัดกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่เฝ้าระวัง เนื่องจากการออกแบบการเฝ้าระวังได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมี
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นรวมถึงค่าแสงไฟที่วัดได้จากพฤติกรรมของผู้ไม่หวังดีที่มักจะท าการลักลอบช็อตไฟฟ้าในเวลา
กลางคืน แต่ในการติดตั้งใช้งานจริงควรให้มีการแจ้งเตือนทันทีเพราะอาจมาจากสาเหตุของไฟฟ้ารั่วได้ พฤติกรรมที่ 7 
ทดลองวัดแสงไฟในเวลากลางวัน โดยการฉายไฟไปยังบ่อในเวลากลางวันพบว่าระบบไม่แจ้งเตือนเนื่องจากอยู่นอก
ช่วงเวลาที่เซนเซอร์ท างาน และพฤติกรรมที่ 8 ทดวัดไฟในเวลากลางคืน เนื่องจากการออกแบบการดักจับพฤติกรรม
ดังกล่าวจะต้องมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยแต่การทดลองครั้งนี้ได้ท าการฉายแสงไฟไปยังเซนเซอร์เท่านั้น ท าให้ไม่เกิด

ภาพที ่4 : ผลการทดลอง 

เซนเซอรต์รวจจับความเคลื่อนไหว 

แสดงเวลาปัจจุบัน 

ค าสั่งถ่ายภาพ 
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การเคลื่อนไหวระบบจะไม่แจ้งเตือนเนื่องจากอาจเป็นไฟที่ฉายมาจากถนนของรถยนต์ที่ขับผ่านมา จึงท าให้ระบบ           
ไม่ตัดสินใจว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการบุกรุก เมื่อทดลองปรับความถี่ของสัญญาณแจ้งเตือนลงจาก 45 วินาทีเหลือ 20 
วินาทีพบว่า การก าหนดระยะเวลาของความถี่ที่น้อยลงไปนั้นท าใหระบบมีการรีเซ็ตค่าความถี่ที่เร็วขึ้น แต่จากพฤติกรรม
ของผู้บุกรุกแล้วมักจะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ท าให้ค่าที่เซนเซอร์อ่านมานั้นไม่มีความต่อเนื่องพอจะประเมินได้ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการบุกรุก ดังน้ันการปรับลดเวลาความถี่จึงท าให้ท าระบบไม่มีการแจ้งเตือน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เมื่อน ามาทดลองใช้งานผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยคาดไว้ และพบว่าการใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หากมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีความร้อน
อาจท าให้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ , เซนเซอร์วัดแสงไฟพบว่าต้องก าหนดขอบเขตเวลาการท างานของ
เซนเซอร์ให้ท างานในช่วงที่แสงอาทิตย์น้อย ๆ , เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนจะอ่านค่าได้จ าเป็นต้องมีระดับ                
การสั่นสะเทือนที่สูงพอควร, เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้านั้นเป็นการใช้วิธีจ าลองมีไฟรั่วไหลในพื้นที่เฝ้าระวัง และได้ใช้ตัว
ประมวลผลแยก เพราะโหนดเอ็มซียูที่น ามาใช้งานนั้นไม่รองรับการอ่านค่าแบบแอนะล็อก (Analog) ผลจากการทดสอบ
หน่วยประมวลผลโหนดเอ็มซียูสามารถประมวลผลได้ครบทวน 

ผลการด าเนินงานในส่วนของการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ผู้ใช้สามารถรับข้อความและรูปภาพได้ครบ
ทวนแต่จะเกิดความล่าช้าในการส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ ข้ึนอยู่กับความเร็วของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแต่
โดยเฉลี่ยไม่เกิน 7 วินาที และขีดจ ากัดในการส่งรูปภาพแจ้งเตือนคือ 50 ครั้ง/ช่ัวโมง ในส่วนของข้อความ 1000 ครั้ง/
ช่ัวโมง ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริง ช่วยประยัดต้นทุนลดรายจ่ายในการซื้อ Limit API เพิ่ม 

เมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่น เช่น งานวิจัยของ ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ และภีมวัจน์ วรรณทวี  (2562) ที่มีการใช้ 
ESP8266 กับเซนเซอร์จับค่าการสั่นสะเทือน ที่ค่อยตรวจจับการสั่นสะเทือนกรณีที่มีผู้บุกรุกท าการงัดประตูหรือหน้าต่าง  
ส่วนงานวิจัยนี้เป็นการน า ESP32-CAM กับเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว  จับการสั่นสะเทือน  จับแสงไฟ และวัด
กระแสไฟฟ้า เพื่อเฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีที่เข้ามายังพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเลือกใช้เซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะกับพฤติกรรมที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่เฝ้าระวัง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กายรัฐ เจริญราษฏร์ และคณะ (2557) ที่มุ่งเน้นเรื่องของการสร้าง
เครื่องแม่ข่าย (Web Server) ซึ่งผู้วิจัยได้ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการเปิดเครื่องแม่ข่าย ควรท าให้เข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่าย ผู้วิจัย
จึงใช้ Line Notify เป็นบริการของแอปพลิเคชันไลน์ในรูปแบบ API เหมาะการพัฒนาสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้ง่าย และ
งานวิจัยของ นิติสิทธิ์ วงศ์วอ และศักดิ์นรินทร์ ชมดง (2560) ที่น าเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้เปิด-ปิดไฟ
แบบอัตโนมัติเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน โดยจะเห็นได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันมีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
เช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต และสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การเขียนค าสั่งควบคุมมีความยากในการควบคุมหลายส่วน จึงต้องศึกษาค าสั่งควบคุมที่ต่างกันบ้าง เพื่ อให้
เกิดความหลากหลายและครอบคลุมการใช้งาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ครวค านึงคือ ประสิทธิภาพของระบบท าให้เข้าถึงง่าย
การตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนท่ีต้องจ่าย หากมีราคาที่สูงไปการน าไปใช้งานหรือพัฒนาต่ออาจเป็นไปได้ยาก  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้ใช้อุปกรณ์ในราคาประหยัดเข้าถึงง่าย เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยลดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สิน และด้านจิตใจของผู้เสียหาย ส าหรับความแม่นย าในการตรวจจับ
ค่อนข้างดีเมื่ออยู่ในพ้ืนท่ีของการทดลอง อาจมีปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามาให้เกิดข้อผิดพาดในการใช้งานจริง เช่น ขนาดของปลา
ที่เลี้ยงในบ่อปลาตัวใหญ่อาจจะต้องเพิ่มระดับตัวเลขของเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนบนผิวน้ าให้มากขึ้น รวมถึงอาจมี
ความแตกต่างกันไปตามสถานที่เฝ้าระวัง และพฤติกรรมของผู้ไม่หวังดีก็สามารถเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นทุกครั้งที่มีการติดตั้ง
ระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพราะเลี้ยงสัตว์น้ า จ าเป็นต้องมีการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้     
กับสถานที่เหล่านั้น และการเลือกใช้เซนเซอร์ตรวจจับให้เหมาะสม รวมถึงการก าหนดค่าขั้นต่ าที่เซนเซอร์จะท าการแจ้ง
เตือน 
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 ในส่วนของขนาดของบ่อปลา จากการทดลองได้ใช้บ่อปลาความกว้างโดยประมาร 5 เมตร ติดตั้งเซนเซอร์จับ
ความเคลื่อนไหวทางด้านซ้าย 1 ตัว และด้านขวา 1 ตัว ระยะท าการคือ มุม <120◦ ระยะ <7 เมตรจึงสามารถตรวจจับ
การเคลื่อนไหวได้ครอบคลุม กรณีที่น าไปใช้กับบ่อปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือบ่อมรีูปทรงอิสระ สามารถท าได้โดยการตดิตัง้
เซนเซอร์จับความเคลือนไหวให้ห่างจากตัวบ่อเพื่อจับการเคลือนไหวรอบขอบบ่อ หรือ เพิ่มจุดติดตั้ง เนื่องจากเซนเซอร์
ดังกล่าวสามารถท างานหน้ากว้าง 110◦ ระยะไกล 6 เมตร หรือเปลี่ยนเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญข่ึ้นที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขโมยในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ต้องจัดท าอุปกรณ์
วัดไฟฟ้ารั่วโดยเฉพาะ โดยน าไขควงวัดไฟมาดัดแปลง และใช้เซนเซอร์จับแสงที่ตัวไขควง และระบบจะต้องมีความ
สมเหตุสมผลในการแจ้งเตือนมากขึ้น หรือเพิ่มฟังก์ชันถ่ายทดสด , ฟังก์ชันสั่งปิดเซนเซอร์, ควรเพิ่มระบบตัดไฟอัตโนมัติ
กับอุปกรณ์ที่อยู่ในน้ า เมื่อตรวจพบไฟฟ้ารั่วพร้อมแจ้งเตือนทันที ควรออกแบบการใส่แบตเตอรี่ให้รองการใช้งานในกรณี 
ถูกผู้ไม่หวังดีตัดระบบไฟฟ้า หรือ กรณีไฟฟ้าดับ 
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ระบบควบคุมสภาพอากาศส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก 

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Temperature and Humidity Control System  

for a Small Temperate Mushroom House by Using Microcontroller  
ชาคริต วินิจธรรม, วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน, กฤษฎา เจรญิมลู 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอระบบควบคุมสภาพอากาศส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็กด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการเพาะเห็ดเมืองหนาวในเขตที่มีสภาพอากาศร้อน    
โดยต้องการควบคุมอุณหภูมิให้ต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ใช้สามารถ
ที่จะตั้งค่าของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ตามความเหมาะสมของเห็ดแต่ละชนิด  
 โดยการออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ความสูง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร 
สามารถบรรจุเห็ดได้มากกว่า 300 ก้อน ตัวโครงสร้างท าจากเหล็ก GI กัลวาไนซ์ และผนังท ามาจากแผ่นเมทัลชีทแผ่น
เรียบและติดด้วยฉนวนกันความร้อนแบบโฟมแผ่น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนประกอบด้วยเซนเซอร์ AMT1001 
เป็นอุปกรณ์อินพุต ประมวลผลด้วยบอร์ดอาดุยโน่ มีเอาต์พุตเป็นรีเลย์ส าหรับควบคุมระบบท าความเย็นและหัวพ่นหมอก  
 ผลการทดสอบการท างานในรอบการผลิตเป็นระยะเวลา 15 วัน โดยเพาะเห็ด 3 ชนิด ๆ ละ 20 ก้อน พบว่า
ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิ ได้ระหว่าง 23 - 25 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ที่  90 - 95 เปอร์ เซ็นต์                    
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดที่เพาะภายในและภายนอกโรงเรือน พบว่าการเพาะภายในโรงเรือน                  
มีการเจริญเติบโตสูงกว่าโดยเทียบจากน้ าหนักเห็ด ดังนี้ เห็ดนางฟ้าภูฐาน ร้อยละ 69.8 เห็ดนางรม ร้อยละ 80.8          
เห็ดหูหนู ร้อยละ 42.8 โดยมีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะท างาน 0.8  kW ต่ าสุด 0.04 kW  ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 38.70 kWh 
ค าส าคัญ: เห็ดเมืองหนาว อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
This research presented the temperature and humidity control system for a small temperate 

mushroom house by using microcontroller.  The research objective was to meet the demand for the 
cultivation of temperate mushrooms in hot climate areas. The control system designed for temperature 
control was not higher than 30 degrees Celsius and the relative humidity was not less than 95 percent. 
Users can set the temperature and relative humidity as appropriate for each type of mushroom. 
           The design of a small temperate mushroom cultivation house was 1.5 meters wide, 2 meters 
high, and 2 meters long. It could contain more than 300 mushroom lumps. The structure was made of 
galvanized steel. The wall was covered with a plain metal sheet, reinforced with foam as insulation. 
The temperature and humidity control system consisted of the AMT1001 sensor which included as 
follows: an input device, processing with the Arduino microprocessor; and the output being 2 relays for 
controlling the cooling system and mist sprayer. 
           The experimental result of the production cycle for 15 days by cultivating 3 kinds of 
mushrooms, 10 mushrooms each, revealed that could the system could control the temperature 
between 23 and 25 degrees Celsius with the relative humidity of 90 - 95 percent. The comparison of 
mushroom growth cultivated between inside and outside the house, the test found that the cultivation 
in the house had higher growth as follows: Bhutanese mushrooms, oyster mushrooms, ear mushrooms 
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along with 69.8%, 80.8%, and 42.8% respectively. The maximum power consumption was 0.8 kW, and 
a minimum of 0.04 kW. The total electricity used was 38.70 kWh. 
Keywords: Winter mushroom, Temperature, Humidity, Microcontroller 
 
บทน า 

 ปัจจุบันการเพาะเห็ดในประเทศไทย นับว่ามีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งเป็นอาชีพเสริมและเป็นอาชีพหลัก
ให้กับเกษตรกรไทย เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการอาหารโปรตีนที่ราคาไม่แพงแต่มีคุณค่าอาหารสูง  ปลอด
จากสารเคมี ตลาดจึงมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศท้ังเห็ดสด เห็ดแห้ง และเห็ดกระป๋อง (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2558) 

ซึ่งเห็ดบางชนิดนั้นต้องการสภาพอากาศที่เย็นในการเพาะปลูกจะเจริญเติบโตได้ดี คือต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 
จนเกือบ 0 องศาเซลเซียส เช่น เห็ดแชมปิญอง (เห็ดกระดุม) เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง เห็ดหอม เห็ดภู่มาลา (เห็ดหัวลิง 
หรือ เห็ดปุยฝ้าย) เห็ดโคนหลวง (ชิเมจิ) เห็ดนางรมหลวง (ออรินจิ) เห็ดไมตาเกะ เห็ดนามิโกะ เห็ดนางรมดอย เห็ดหูหนู
เผือก เห็ดนางฟ้าดอกด า เห็ดนางรมดอกใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย แต่ถ้าเพาะเห็ดภายใต้โรงเรือน
ที่ควบคุมสภาพแวดล้อมจะได้ดอกเห็ดที่มีก้านดอกอวบ ใหญ่ ยาว และมีหมวกดอกเล็ก ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค        
แต่ถ้าเพาะในโรงเรือนเปิด ก้านดอกเห็ดจะมีขนาดเล็กและสั้นกว่า แต่หมวกจะใหญ่กว่า (ส าเภา ภัทรเกษวิทย์, 2546)  
และโดยส่วนใหญ่จะมีการเพาะเห็ด ที่เป็นเห็ดอากาศร้อนช้ืนเป็นส่วนใหญ่ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดต๋งฝน เห็ด
ตีนแรด เห็ดนกยูง เห็ดแคลง เห็ดตับเต่า เป็นต้น โดยผู้เพาะเห็ดจะต้องคอยตรวจสอบ อุณหภูมิ ความช้ืน ในโรงเรือนอยู่
บ่อยครั้ง และต้องคอยฉีดน้ าให้กับเห็ด เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความช้ืนอยู่ในช่วงที่เห็ดแต่ละชนิดต้องการ ท าให้ต้องใช้
แรงงานในการดูแล และเกิดความผิดพลาดในเรื่อง ตา่ง ๆ ได้ง่าย และยังไม่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ต่ าๆ ส าหรับเพาะเห็ด
เมืองหนาวได้ หากสามารถเพาะเห็ดเมืองหนาวได้ง่ายขึ้นก็สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย เพราะเห็ดเมืองหนาวบาง
ชนิดมีราคาแพง เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดถั่งเช่าสีทอง เป็นต้น ยกตัวอย่างเห็ดถั่งเช่าสีทอง มีราคาแพง และยังมีสรรพคุณ
ทางยา เช่น ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ ให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงหรือ  ช่วยชะลอความแก่ บ ารุงร่างกาย ลดความเสื่อม
ของเซลล์ในร่างกาย ฟื้นฟูสมรรถนะของไต ช่วยบรรเทาอาการและรักษา ไตอักเสบ น่ิวในไต เสริมภูมิต้านทานให้กับ
ผู้ป่วยโรคไต เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ, 2557) ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีนิยมส าหรับผู้ป่วยและคนรักสุขภาพ 

โดยปัจจุบันมีผู้วิจัยเกี่ยวกับการระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ด หลายงานวิจัย        
โดยพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม อยู่ท่ี 23-30 องศาเซลเซียส และได้
เปรียบเทียบการเพาะเห็ดโรงเรือนแบบมีระบบควบคุมฯ และโรงเรือนดั่งเดิมทั่วไป ผลการทดลองพบว่าการเจริญเติบโต
และปริมาณของเห็ดเพิ่มขึ้นเมื่อเพาะในโรงเรือนที่มีระบบควบคุมฯ (บุญยัง สิงห์เจริญ, 2559)  

คณะผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าจะท าการศึกษาระบบควบคุมสภาพอากาศส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาว
ขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์จากเซนเซอร์ที่ติดตั้งภายในโรงเรือน 
ควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีระบบท าความเย็นและร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ เพื่อสร้างสภาพอากาศ              
ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ด ช่วยให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพมากขึ้น และเป็นเครื่องต้นแบบในการพัฒนา
โรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาว  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์และออกแบบสร้างโรงเรือน
เพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษารวบรวมเอกสาร ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวิจัย     

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเห็ด         
ในการออกแบบตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้พิจารณาถึงความง่ายในการออกแบบ และการน าไปใช้งานได้
อย่าง หลากหลาย จึงออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ น ามาใช้งานร่วมกับตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์และ
ตัวรีเลย์ที่เช่ือมกับโหลดที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เปิดหรือปิดการท างานตามค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ที่
ต้องการ โดยมีการออกแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การออกแบบโรงเรือนและชุดควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก 
1.1 ออกแบบตัวโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาว 

ตัวโรงเรือนมีขนาดความสูง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร ความกว้าง 1.5 เมตร ภายในของตัวโรงเรือน
ประกอบไปด้วย เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU 1 เครื่อง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ 1 ตัว 
(ตัวเดียวกัน) หลอดไฟยูวีฆ่าเช้ือ 1 หลอด หลอดไฟแสงสว่าง LED 18 วัตต์ 2 หลอด และชุดพ่นหมอก 1 ชุด 
(แบบพ่นละอองฝอยภายใน) เป็น  ภายนอกจะมีเครื่องกรองน้ าจากสิ่งสกปรก และชุดควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะใส่ในกล่องกันน้ า ติดตั้งข้างโรงเรือนเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบค่าอุณหภูมิความช้ืนสัมพัทธ์ โดยสามารถดูได้จาก หน้าจอของกล่องอุปกรณ์จะติดตั้งไว้ ด้านข้างของ
โรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก 

 

 
ภาพที่ 1 ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวภายใน 

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวภายนอก 
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ภาพที่ 3 โรงเรือนเพาะเหด็เมืองหนาวภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 อุปกรณ์ท าความเย็นและความชื้นสัมพัทธ์ 
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1.2 ออกแบบอุปกรณ์ชุดควบคุมอาดูโน่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ออกแบบอุปกรณ์ชุดควบคุมอาดูโน ่
 

ในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ชุดควบคุมอาโน่ เพื่อสั่งการท างานของอุปกรณ์ภายในโรงเรือน โดยเริ่มจากขาของ VCC 
ของอุปกรณ์เซ็นเซอร์  Amt1001 รีเลย์และหน้าจอ LCD จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟพอร์ต 5 โวลต์ ของบอร์ดอาดูโน่       
ขา GND ของเซ็นเซอร์ Amt1001 รีเลย์และหน้าจอ LCD เช่ือมต่อกับพอร์ต GND ของบอร์ดอาดูโน่ และขา SDA ของ
หน้าจอ LCD เช่ือมต่อกับพอร์ต SDA ของบอร์ดอาดูโน่เป็นสายรับส่งข้อมูล ขา SCL ของหน้าจอ LCD เช่ือมต่อกับพอร์ต 
SCL ของอาดูโน่เพื่อควบคุมจังหวะการส่งข้อมูล และขา IN1 ของ ของรีเลย์ เช่ือมต่อกับพอร์ต 2 ของบอร์ดอาดูโน่        
ขา IN2 เช่ือมต่อกับพอร์ต 3 ของบอร์ดอาดูโน่ เพื่อควบคุมการท างานของรีเลย์ และขา A0 ของเซ็นเซอร์ Amt1001 
เช่ือมต่อกับพอร์ต A0 ของบอร์ด  อาดูโน่ ขา A1 ของเซ็นเซอร์ Amt1001 เช่ือมต่อกับพอร์ต A1 ของบอร์ดอาดูโน่       
เพื่อเป็นสายรับส่งข้อมูล 

โดยแต่ละขาของอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับบอร์ดอาดูโน่จะเป็นตัวก าหนดฟังก์ช่ันของโปรแกรมภาษาซีที่ใช้ควบคุม
การท างานของบอร์ดอาดูโน่ (จรีาวุธ วารินทร์, 2561) 

 

1.3 ออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
 

 
ภาพที่ 6  ผังการท างานของอุปกรณ ์
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 เซ็นเซอร์ Amt1001 ใช้วัดค่าความช้ืนอุณหภูมิแบบเอาท์พุตอนาล็อก เพื่อส่งข้อมูลไปยังบอร์ดอดุยโน่         
เพื่อประมวลผลลัพธ์ ท าการอินเตอร์เฟสกับรีเลย์ขนาด 2 ชุด ที่ท าหน้าที่ตัดต่อการท างานของเครื่องปรับอากาศและ      
หัวพ่นหมอก เพื่อท าหน้าที่ในการพ่นหมอก เพื่อท าให้เกิดค่าความชื้นตามที่ได้ตั้งค่าไว้ โดยการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
นั้นเราจะใช้รีเลย์ 2 ชุด ต่อเข้ากับ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่รับไฟ 230 โวลต์ เป็นตัวขับกับคอมเพรสเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศเพื่อให้เครื่องปรับอากาศนั้นสร้างความเย็นตามค่าที่ต้องการ โดยแสดงผลบนหน้า LCD 
 

1.4 ออกแบบพ้ืนที่ในการวางเห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 การออกแบบพื้นที่วางเห็ดภายในโรงเรือน 
 

 ในการออกแบบพื้นที่วางเห็ดภายในโรงเรือนท่ีมีความสูง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร ความกว้าง 1.5 เมตร โดย
จะวางเห็ดห่างจากผนัง 0.10 เมตร และเว้นระยะมุมขอบด้านใน โดยวัดจากความยาวของก้อนเห็ด 0.20 เมตร บวกกับ 
ความยาวของดอกเห็ด 0.15 เมตร เท่ากับ 0.35 เมตรดังนั้นจะเหลือพื้นที่ด้านในกว้าง 0.6 เมตร ความยาว 1.45 เมตร 
และความสูง 2 เมตร โดยขนาดของก้อนเห็ด มีความสูง 0.10 เมตร ความกว้าง 0.10 เมตร และความยาว 0.20 เมตร 
ก้อนเช้ือจะวางซ้อนกัน 10 ก้อน โดยจ านวนก้อนเห็ดที่วางได้ในโรงเรือนจะเท่ากับ 340 ก้อน 

2. วิธีการเก็บผลการทดลอง 
การเก็บผลการทดลองนั้น จะทดลองกับเห็ด 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรม เห็ดหูหนู โดยแยกเก็บ

ผลการทดลอง ต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 ผลการทดลองวงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) 
2.2 ผลการทดลองการวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 
2.3 ผลการทดลองเห็ดเมืองหนาว  
2.4 ค านวณค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้าของโรงเรือน 
2.5 ค านวณค่าไฟฟ้า 
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ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบวงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) 
การทดสอบของอุปกรณ์ควบคุมให้อยู่ในอุณหภูม ิ23 - 25 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ์ 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่จะท าการทดสอบกับตัวอย่างเห็ด 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 8 ค่าอุณหภูมิและความชิ้นสัมพัทธ์บนจอแสดงผล 

 
ผลการทดลองการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 
จากผลการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนที่วัดได้ไม่ต่ าเกินไปและไม่สูงเกินค่าที่ต้องการ 

การท างานของระบบท าความเย็นและหัวพ่นหมอกจะท างานเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการ ผลการทดลองพบว่า 
อุณหภูมิเฉลี่ย 24.15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 91.64 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 9 ค่าอุณหภูมิและความชิ้นสัมพันธ์ในรอบวัน 

 

ผลการทดลองเห็ดเมืองหนาว 3 ชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 การทดลองกับเห็ด 3 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เหด็นางรม และเห็ดหูหน ู
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ผลการทดลองของเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
ได้ท าการเก็บผลความกว้างและความยาวของดอกเห็ดที่สมบูรณ์ ในแต่ละวัน เป็นเวลา 15 วัน โดยทดลองกับเห็ด

จ านวน 20 ก้อน 
จากผลการทดลองของเห็ดนางฟ้าภูฐาน ภายในโรงเรือน พบว่าหลังจากเปิดจุกเขี่ยเชื้อเห็ดในช่วงเวลา 1 - 2 วัน 

การเจริญเติบโตของเห็ด เมื่อเวลาผ่านไป 4 - 5 วัน จะมีการงอกของดอกเห็ดเล็กน้อย และเมื่อเวลาผ่านไป 5 - 6 วัน 
สามารถท าการเก็บผลผลิตได้ สังเกตได้ชัดว่าผลผลิตเห็ดมีการเจริญเติบโตได้ดีมาก  เมื่อเทียบกับเห็ดภายนอกโรงเรือน    
ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ขณะที่ท าการทดสอบ โดยหลังจากเปิดจุกเขี่ยเชื้อเห็ดใช้เวลา 1 - 2 วัน เห็ดมีการ
เจริญเติบโตและมีปริมานท่ีน้อยมาก สังเกตได้ว่าผลผลิตของเห็ด จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการจากข้อมูล เปรียบเทียบความ
กว้างของเห็ดมีค่าเฉลี่ยต่างกันร้อยละ 56.8 ความยาวเฉลี่ยต่างกันร้อยละ  28.3 น้ าหนักเฉลี่ยต่างกันร้อยละ  69.8 

ผลการทดลองของเห็ดนางรม 
ได้ท าการเก็บผลความกว้างและความยาวของดอกเห็ดที่สมบูรณ์ ในแต่ละวัน เป็นเวลา 15 วัน โดยทดลองกับเห็ด

จ านวน 20 ก้อน 
จากผลการทดลองของเห็ดนางนางรม ภายในโรงเรือนด้วยชุดควบคุม พบว่าหลังจากเปิดจุกเขี่ยเช้ือเห็ด  ในช่วง

เวลา 2 - 3 วัน การเจริญเติบโตของเห็ด เมื่อเวลาผ่านไป 4 - 5 วัน จะมีการงอกของดอกเห็ดเล็กน้อย และเมื่อเวลาผ่าน
ไป 5 - 6 วัน สามารถท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ สังเกตได้ชัดว่าผลผลิตเห็ดมีการเจริญเติบโตได้ดีมาก  เมื่อเทียบกับเห็ด
ภายนอกโรงเรือนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ขณะที่ท าการทดสอบ โดยหลังจากเปิดจุกเขี่ยเช้ือเห็ดใช้เวลา      
7 - 8 วัน เห็ดมีการเจริญเติบโตและมีปริมานที่น้อยมาก สังเกตได้ว่าผลผลิตของเห็ด จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ          
จากข้อมูล เปรียบเทียบความกว้างของเห็ดมีค่าเฉลี่ยต่างกันร้อยละ 58.9 ความยาวเฉลี่ยต่างกันร้อยละ 14.4 น้ าหนัก
เฉลี่ยต่างกันร้อยละ 80.8  

ผลการทดลองของเห็ดหูหนู 
ได้ท าการเก็บผลความกว้างและความยาวของดอกเห็ดที่สมบูรณ์ ในแต่ละวัน เป็นเวลา 20 วัน โดยทดลองกับเห็ด

จ านวน 20 ก้อน 
จากผลการทดลองของเห็ดหูหนู ภายในโรงเรือนด้วยชุดควบคุม พบว่าหลังจากกรีดก้อนเช้ือเห็ดในช่วงเวลา 7 - 8 

วัน การเจริญเติบโตของเห็ด เมื่อเวลาผ่านไป 9 - 10 วัน จะมีการงอกของดอกเห็ดเล็กน้อย และเมื่อเวลาผ่านไป 11 - 13 
วัน สามารถท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ สังเกตได้ชัดว่าผลผลิตเห็ดมีการเจริญเติบโตได้ดีมาก เมื่อเทียบกับเห็ดภายนอก
โรงเรือนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ขณะที่ท าการทดสอบ โดยหลังจากกรีดก้อนเช้ือเห็ดใช้เวลา 14 - 15 วัน 
เห็ดมีการเจริญเติบโตและมีปริมานที่น้อยมาก สังเกตได้ว่าผลผลิตของเห็ด จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ  จากข้อมูล 
เปรียบเทียบความกว้างของเห็ดมีค่าเฉลี่ยต่างกันร้อยละ 32 ความยาวเฉลี่ยต่างกันร้อยละ 30.4 น้ าหนักเฉลี่ยต่างกันร้อย
ละ 42.8 

    วัดค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้าของโรงเรือน  
ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงเรือนขณะระบบท าความเย็นท างานและชุดหัวพ่นหมอกไม่ท างาน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงเรอืนขณะระบบท าความเย็นท างานและชุดหัวพ่นหมอกไม่ท างาน 
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ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงเรือนขณะระบบท าความเยน็ท างานและชุดหวัพ่นหมอกท างาน 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงเรอืนขณะระบบท าความเย็นท างานและชุดหัวพ่นหมอกท างาน 
 

จากการทดลองวัดผลค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องเพาเวอร์มิเตอร์ ภาพที่ 8 ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงเรือน
ขณะระบบท าความเย็นท างานและชุดหัวพ่นหมอกไม่ท างาน มีค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 865 วัตต์ โดยเมื่อเปรียบเทียบ    
กับภาพที่ 9 ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงเรือนขณะระบบท าความเยน็ท างานและชุดหัวพ่นหมอกท างาน มีค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่
ที่ 986 วัตต์ และ เนื่องจากระบบท าความช้ืนสัมพัทธ์(ชุดหัวพ่นหมอก) ภายในโรงเรือนช่วยท าให้อุณหภูมิภายในลดลง     
ซึ่งมีผลดีต่อระบบท าความเย็นให้ท างานน้อยลงตามไปด้วย 

การค านวณหาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 15 วัน  
อัตราปกติ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน 
อัตราการใช้ไฟฟ้า 38.7 หน่วย 

ส่วนท่ี 1 ค่าไฟฟ้าฐาน 
อัตราการใช้ไฟฟ้า      38.7   หน่วย 
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยละ     3.248  บาท 
รวมค่าไฟฟ้าฐาน = อัตราการใช้ไฟฟ้า × ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย   
       38.7 × 3.2484           =  125.713  บาท 
 

ส่วนท่ี 2 ค่าบริการรายเดือน     38.22  บาท 
 
ส่วนท่ี 3 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft ) 

ค่า Ft  หน่วยละ      -0.116  บาท 
ค่าไฟฟ้า ( Ft ) = อัตราการใช้ไฟฟ้า + ค่า Ft 

38.7 + (-0.1160)          =  -4.489  บาท 
ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าบริการรายเดือน + ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft ) 

125.71308 + 38.22 + (-4.4892)   =  159.443  บาท 
ส่วนท่ี 4 ค่าไฟฟ้า + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

159.44388 × 1.07   = 170.604  บาท 
รวมเงินค่าไฟฟ้า        = 170.60  บาท 

หมายเหตุ ช่วงเวลาในการค านวณได้น าค่าไฟฟ้า(กฟภ.) ณ ขณะนั้นมาท าการค านวณ 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดลองท าการเพาะเห็ดโดยโรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็ก ชุดควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืนสัมพัทธ์ได้ตรงตามที่ต้องการ ในการให้อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์กับก้อนเห็ดท าให้ผลผลิตของเห็ดและ
คุณภาพของเห็ดดีกว่าการเพาะเห็ดในโรงเรือนทั่วไป สามารถประหยัดเวลาในการให้น้ าในโรงเพาะเห็ดและท างาน
สัมพันธ์ร่วมกับระบบท าความเย็นที่ติดตั้งภายในโรงเพาะเห็ด โดยมีผลการการทดลองโดยสรุป ดังนี้   

1) การทดสอบวัดค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน ควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิ 23 - 25 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 
90 - 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองอุณหภูมิเฉลี่ย 24.15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 91.64 เปอร์เซ็นต์  

2) ผลการทดสอบเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู  ภายในโรงเรือน มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าเห็ด
ภายนอกโรงเรือน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่างกัน ร้อยละของเห็ดในโรงเรือนและนอกโรงเรือน เห็ดนางฟ้าภูฐาน ความกว้าง
ต่างกันร้อยละ 56.8 ความยาวต่างกันร้อยละ 28.3 น้ าหนักต่างกันร้อยละ 69.8 เห็นนางรม ความกว้างต่างกันร้อยละ 
58.9 ความยาวต่างกันร้อยละ 14.4 น้ าหนักต่างกันร้อยละ 80.8 และเห็ดหูหนู ความกว้างต่างกันร้อยละ 32 ความยาว
ต่างกันร้อยละ 30.4 น้ าหนักต่างกันร้อยละ 42.8 

3) ค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้าของโรงเรือน มีค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 986 วัตต์ ต่ าสุดอยู่ที่ 41 วัตต์ โดยโหลด
ปกติมีค่าพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 42 วัตต์ ระบบท าความช้ืนสัมพัทธ์ท างาน มีค่าพลังอยู่ที่ 43 วัตต์ และระบบท าความเย็น
ท างาน มีค่าพลังงานไฟฟ้าอยู่ท่ี 873 วัตต์  

4) ค่าไฟฟ้า มีอัตราการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 38.7 หน่วย มีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยหน่วยละ 3.2484 บาท โดยคิดค่าไฟฟ้า 15 
วัน(ระยะทดลอง) เป็นเงิน 170.60 บาท 

โดยน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ วิธีการเพาะเห็ดเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
โดยสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดใช้กับเห็ดชนิดอื่น ๆ หรือพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. โรงเรือนเพาะเห็ดเมืองหนาวขนาดเล็กนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเห็ดเมืองหนาวชนิดอื่นที่มูลค่าที่มากขึ้o
ได้ 

2. เพิ่มปริมาณก้อนเห็ดให้เต็มความจุของโรงเรือน เพื่อให้ได้ผลการท างานของระบบฯ ได้อย่างมีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการค านวณเพิ่มเติมในส่วน การวัดผลตอบแทนจาการลงทุนหรือจุดพอดีทุน เพื่อให้เห็นความชัดเจนมาก
ขึ้น 

4. สามารถน าพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟปกติเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ 
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ผลของความเข้มข้นสารละลายไคโตซานต่อค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางไคโตซาน 

ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการจุ่มเคลือบ 

The Concentration of Chitosan Solutions to the Light Transmission Index 
of Chitosan Thin Film Synthesized by Dip Coating 

พทรา เหล่าพาณิชยางกูร, แสงกฤช กลั่นบุศย์ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ฟิล์มบางไคโตซานโดยการจุ่มเคลือบและศึกษาคุณสมบัติการส่งผ่าน
แสงเพื่อหาเง่ือนไขที่เหมาะสมส าหรับการสังเคราะห์ฟิล์มบางไคโตซาน ทั้งนี้ก่อนท าการทดลองจะท าการชั่งน้ าหนักของ
แผ่นกระจกสไลด์ด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง การเคลือบฟิล์มบางช้ันไคโตซานลงบนกระจก จะใช้สารละลาย         
ไคโตซานที่ท าละลายด้วยกรดอะซีติกที่ความเข้มข้น 3 7และ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยใช้ความอัตราความเร็ว 10 50 
100 และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที จากนั้นวางช้ินงานไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นน าช้ินงานที่ผ่านการอบแล้วไปช่ังน้ าหนัก เพื่อหาน้ าหนักของช้ันฟิล์ม       
ไคโตซาน และน าไปช้ินงานไปตรวจสอบคุณสมบัติการส่องผ่านแสงด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ผลการ
ทดลองพบว่า ที่อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบเดียวกัน เมื่อความเข้มข้นของสารละลายไคโตซานเป็น 3 7 และ 10 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร ส่งผลให้ค่าการส่งผ่านแสงลดลง และน้ าหนักของฟิล์มบางมีค่าเพิ่มขึ้นตามล าดับ กล่าวคือ เมื่อความเข้มข้นสูง
จะส่งผลให้ช้ันฟิล์มมีความหนาและส่งผลให้ค่าการส่งผ่านแสงลดลง 
ค าส าคัญ: การจุ่มเคลือบ, ฟิล์มบางไคโตซาน, การส่งผ่านแสง 
 

Abstract 
  The objective of this research is synthesis the Chitosan thin film by a dip coating method and 
study about light transmission property to find the optimized condition of Chitosan thin film 
synthesizing. The method begins from take a weigh of sample glass slide by digital weighing scales. 
Then make the solution for coat on glass slide by use Chitosan powder dissolved by acetic acid. varied 
the concentration of acetic acid at 3 7 and 10 mg/dl. After that dip the glass into solution by varied 
speed of dip coating 10 50 100 and 200 mm/mins , leave them at room temperature for 6 hours and 
take them in the oven at 60°c for 2 hours. Next take a weigh of glass slide after coated, finally go to 
testing about light transmission property by UV-Vis Spectrophotometer. The result at the same dip 
coating speed the light transmission index is decrease when increase the concentration solution 
respectively. Moreover weight of chitosan thin film is increase too. 
Keywords: Dip Coating, Chitosan Thin film, Transmission 
 
บทน า 

 การตรวจระดับน้ าตาลในเลอืดหรอืการตรวจหาระดับน้ าตาลในกระแสเลือด หรือท่ีคนท่ัวๆไปเรียกกันอย่างง่าย
ว่า การตรวจเบาหวาน หรือการตรวจน้ าตาลในเลือด คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังการงด
อาหารทุกชนิดเป็นเวลา 8 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่าปริมาณของกลูโคสในกระแสเลือด ณ ตอนนั้นมีค่าอยู่
ในระดับใด  เป็นระดับปกติ ต่ ากว่าปกติหรือสูงกว่าปกติ เพื่อเป็นการบ่งช้ีหรือคัดกรองว่าผู้ที่มีระดับน้ าตาลแสดงในค่านี้    
มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้หรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดมีมากมายหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่      
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จะเป็นวิธีแบบรุกรานผิวหนังหรือเรียกว่าการเจาะเลือดด้วยกันท้ังหมด เพราะฉะนั้นจึงมีการคิดค้นงานวิจัยต่างๆในการวัด
ระน้ าตาลในรูปแบบอ่ืนๆด้วยเช่นกัน อาทิเช่น การตรวจในน้ าปัสสาวะ หรือการตรวจในน้ าลาย เป็นต้น ท าให้ในปัจจุบัน
เริ่มมีคิดค้นวิธีการตรวจสอบระดับน้ าตาลที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบโจทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

แต่ในทุกๆวิธีการตรวจสอบมักจะมีข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขต่างๆอยู่เสมอ อย่างเช่นในน้ าปัสสาวะที่มีความเป็นกรด 
จะสามารถวัดค่าได้ว่ามีระดับน้ าตาลหรือไม่ และต้องมีระดับน้ าตาลสูงมากกว่าเท่านั้นถึงจะตรวจพบ อีกทั้งปริมาณ
น้ าตาลในน้ าลายมีน้อยมากๆยิ่งท าให้ข้อจ ากัดแคบไปอีก จากงานวิจัยพบว่ามีความนิยมในการท าไบโอเซ็นเตอร์           
ในการตรวจจับปริมาณสารต่างๆ ถึงแม้จะมีปริมาณที่น้อยก็จะสามารถสร้างข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขเพิ่มได้ อย่างเช่นการ
เคลือบฟิล์มโดยการเคลือบทองเพื่อเป็นการตรวจจับสัญญาณของระดับน้ าตาลที่มีปริมาณน้อยได้ โดยการเคลือบช้ันฟิล์ม
ก่อนที่จะน าไปท าเป็นไบโอเซนเซอร์มีข้อดีมากมาย อาทิเช่น ความไวในการตรวจวัด ความถูกต้อง ใช้แล้วทิ้ง ต้นทุนต่ า 
เป็นต้น โดยคุณสมบัติที่ดีของไบโอเซนเซอร์คือ การตรวจจับการถ่ายโอนของอิเล็กตรอน การตรวจจับปริมาณระดับ
น้ าตาลที่มีปริมาณน้อยมากได้ มีการตอบรับปฏิกิริยาที่สูงถึงแม้จะอยู่ในพ้ืนที่เล็กๆ มีการตอบรับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือ
มีความแม่นย าและเช่ือถือได้ แต่ในงานวิจัยได้ใช้จ านวนช้ันของฟิล์มบางหลายช้ันมาก สารบางอย่างมีข้อจ ากัด               
ที่หลากหลายและได้ใช้ไคโตซานเป็นฟิล์มช้ันแรกส าหรับการรองรับช้ันทองเพราะไคโตซานมีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นรูป
และยึดเกาะชั้นฟิล์มได้ดีอีกท้ังยังไวต่อปฎิกิริยาทางเคมีอีกด้วย  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ปรับจ านวนช้ันฟิล์มให้ลดลงเพื่อ
เป็นวิธีการที่สะดวกแก่การเคลือบช้ันฟิล์มบาง แต่ยังคงสามารถตรวจจับระดับน้ าตาลได้เช่นกัน โดยในช่วงแรกคือ
การศึกษาคุณสมบัติของช้ันฟิล์มทีเ่หมาะสมที่สุดส าหรับการเคลือบฟิล์มบางช้ันไคโตซาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับการสังเคราะห์ฟลิ์มบางไคโตซาน 
2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มสารละลายไคโตซานต่อคุณสมบัติการส่งผ่านแสง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเคลือบฟิล์มบางไคโตซาน 

1.1 เตรียมแผ่นรองรับกระจกสไลด์ โดยล้างด้วยดีไอออไนซ์, ไอโซโพรพานอลและอะซิโตน ตามล าดับ 
แล้วท าการเป่าให้แห้ง 

1.2 ผสมสารละลายไคโตซานที่ใช้ตัวท าลายเป็นกรดอะซีติก ในความเข้มข้น 3, 7 และ 10 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร  

1.3 ท าการจุ่มเคลือบลงบนกระจก โดยควบคุมอัตราความเร็วที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มเป็น 10, 50, 100 
และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที ตามล าดับ  

1.4 วางช้ินงานท้ัง 12 ช้ิน ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง  
1.5 น าช้ินงานไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 

2. การวิเคราะห์ผลของฟิล์มบาง 
2.1 การวัดน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซาน 

2.1.1 ก่อนท าการทดลอง ช่ังน้ าหนักของแผ่นกระจกสไลด์ด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง 
2.1.2 หลังท าการทดลอง ช่ังน้ าหนักของแผ่นกระจกสไลด์อีกครั้งด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก 4 

ต าแหน่ง 
2.1.3 ท าการค านวณน้ าหนักของแผ่นกระจกสไลด์จากก่อนท าการทดลอและหลังจากท าการ

ทดลอง 
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์  (UV-Vis 

Spectrophotometer) 
       วิเคราะห์ผลการทดอง  
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ผลการวิจัย 
จากการท าการทดลองโดยการเคลือบช้ันฟิล์มด้วยวิธีการจุ่มเคลือบที่มีความเข้มข้น 3 7 และ 10 มิลลิกรัม      

ต่อเดซิลิตร ท่ีอัตราความเร็วแตกต่างกันที่ 10 50 100 และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที โดยท าการช่ังน้ าหนักของแผ่น
กระจกสไลด์ด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก 4 ต าแหน่งท่ีก่อนท าการทดลองและท าการช่ังน้ าหนักอีกทีหลังท าการทดลอง เพื่อเป็น
การหาค่าน้ าหนักของช้ันฟิล์มบางไคโตซาน หลังจากนั้นท าการวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ ผลการทดลองที่ได้มีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการจุ่มเคลอืบที่ไคโตซานความเขม้ข้น 3 มิลลิกรัมต่อเดซลิิตร 

 

อัตราความเร็ว (มิลลิเมตร /นาที) น้ าหนัก (กรัม) 

10 0.0128 
50 0.0103 
100 0.0064 
200 0.0028 
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ความยาวคล่ืน (นาโนเมตร)

 10  มลิลเิมตรต่อนาที
 50  มลิลเิมตรต่อนาที
 100 มลิลเิมตรต่อนาที
 200 มลิลเิมตรต่อนาที

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 3 มิลลิกรัมต่อเดซิลติร โดยมอีัตราความเรว็ของการจุ่มเคลือบอยู่ท่ี 10 50 100 และ 200 
มิลลิเมตรต่อนาที 

 
 จากตารางที่ 1 การแสดงปริมาณน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการจุ่มเคลือบที่ความเข้มข้นของ
สารละลาย 3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ที่ก าหนดอัตราความเร็วรอบที่ 10 50 100 และ 200 มิลลิลิตรต่อนาที จะพบว่า         
ที่อัตราความเร็วในการจุ่มเคลือบน้อย (ช้ามาก) ปริมาณของสารที่มาเกาะมาก น้ าหนักของช้ันฟิล์มมาก จะส่งผลให้การ
ส่งผ่านแสงน้อยตามล าดับ เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ค่าร้อยละการส่งผ่านแสงมีค่า
เท่ากับ 98 97 96 และ 95 เปอร์เซนต์ ตามล าดับ ดังภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละ    
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การส่งผ่านแสงของฟิล์มบางท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็ว
ของการจุ่มเคลือบอยู่ท่ี 10 50 100 และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการจุ่มเคลอืบที่ไคโตซานความเขม้ข้น 7 มิลลิกรัมต่อเดซลิิตร 

 

อัตราความเร็ว (มิลลิเมตร /นาที) น้ าหนัก (กรัม) 
10 0.0300 
50 0.0253 
100 0.0201 
200 0.0168 
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ความยาวคล่ืน (นาโนเมตร)

 10  มลิลเิมตรต่อนาที
 50  มลิลเิมตรต่อนาที
 100 มลิลเิมตรต่อนาที
 200 มลิลเิมตรต่อนาที

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลติร โดยมอีัตราความเรว็ของการจุ่มเคลือบอยู่ท่ี 10 50 100 และ 200 
มิลลิเมตรต่อนาที 

 
จากตารางที่ 2 การแสดงปริมาณน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการจุ่มเคลือบที่ความเข้มข้นของ

สารละลาย 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ที่ก าหนดอัตราความเร็วรอบที่ 10 50 100 และ 200 มิลลิลิตรต่อนาที จะพบว่า         
ที่อัตราความเร็วในการจุ่มเคลือบน้อย (ช้ามาก) ปริมาณของสารที่มาเกาะมาก น้ าหนักของช้ันฟิล์มมาก จะส่งผลให้การ
ส่งผ่านแสงน้อยตามล าดับ  เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ค่าร้อยละการส่งผ่านแสงมีค่า
เท่ากับ 98 97 96 และ 92 เปอร์เซนต์ ตามล าดับ ดังภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการ
ส่งผ่านแสงของฟิล์มบางท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็วของ
การจุ่มเคลือบอยู่ท่ี 10 50 100 และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที 
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ตารางที่ 3 ปริมาณน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการจุ่มเคลอืบที่ไคโตซานความเขม้ข้น 10 มิลลิกรมัต่อเดซิลติร 

 

อัตราความเร็ว (มิลลิเมตร /นาที) น้ าหนัก (กรัม) 
10 0.0800 
50 0.0627 
100 0.0344 
200 0.0120 

 

 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็วของการจุ่มเคลือบอยู่ที่ 10 50 100       
และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที 

 
จากตารางที่ 3 การแสดงปริมาณน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการจุ่มเคลือบที่ความเข้มข้นของ

สารละลาย 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ที่ก าหนดอัตราความเร็วรอบที่ 10 50 100 และ 200 มิลลิลิตรต่อนาที จะพบว่า       
ที่อัตราความเร็วในการจุ่มเคลือบน้อย (ช้ามาก) ปริมาณของสารที่มาเกาะมาก น้ าหนักของช้ันฟิล์มมาก จะส่งผลให้การ
ส่งผ่านแสงน้อยตามล าดับ เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ค่าร้อยละการส่งผ่านแสงมีค่า
เท่ากับ 84 51 28 และ 8 เปอร์เซนต์ ตามล าดับ ดังภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการ
ส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็ว
ของการจุ่มเคลือบอยู่ท่ี 10 50 100 และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 3 7 และ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็วของการจุ่มเคลือบอยู่ที่ 10 
มิลลิเมตรต่อนาที 
 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 3 7 และ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็วของการจุ่มเคลือบอยู่ที่ 50 
มิลลิเมตรต่อนาที 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 3 7 และ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็วของการจุ่มเคลือบอยู่ที่ 100 
มิลลิเมตรต่อนาที 
 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 3 7 และ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็วของการจุ่มเคลือบอยู่ที่ 200 
มิลลิเมตรต่อนาที 

จากตารางผลการที่ 1, 2 และ 3 เป็นการแสดงปริมาณน้ าหนักของช้ันฟิล์มไคโตซานด้วยวิธีการจุ่มเคลือบ         
ที่ความเข้มข้นของสารละลาย 3 5 และ 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ที่ก าหนดอัตราความเร็วรอบที่ 10 50 100 และ 200 
มิลลิลิตรต่อนาที จะพบว่าผลการทดลองที่อัตราความเร็วในการจุ่มเคลือบน้อย (ช้ามาก) ปริมาณสารที่มาเกาะที่บริเวณ
กระจกก็จะมากท าให้มีมวลของสารมาก ในส่วนของอัตราความเร็วมาก (ไวมาก) ปริมาณสารที่มาเกาะที่บริเวณกระจก      
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ก็จะน้อยท าให้มีมวลของสารน้อยตามล าดับ มีความสอดคล้องกับปริมาณจ านวนของช้ันฟิล์มไคโตซานดังตารางที่ 1 2 
และ 3 กล่าวคือเมื่ออัตราเร็วในการจุ่มเคลือบน้อย ปริมาณสารที่มาเกาะมาก น้ าหนักของช้ันฟิล์มก็จะมีค่ามากตาม 

 
จากภาพที่ 1 2 3 4 5 6 และ 7  เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวคลื่นกับร้อยละการส่งผ่าน

แสงของฟิล์มบางท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไคโตซาน 3 7 และ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีอัตราความเร็ว
ของการจุ่มเคลือบอยู่ที่ 10 50 100 และ 200 มิลลิเมตรต่อนาที จากทฤษฎีกล่าวว่าการทะลุผ่านหรือการส่งผ่านแสงคือ
การที่แสงพุ่งเข้าชนตัวกลางแล้วทะลุผ่านออกมาอีกด้านหนึ่ง โดยที่ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าจากค่าการส่งผ่าน
ทางแสงก็เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าเมื่อฟิล์มมีความหนาน้อยจากอัตราความเร็วรอบที่มาก การส่งผ่านทางและก็จะมีค่ามาก 
ส่วนฟิล์มที่มีความหนามากอัตราความเร็วรอบท่ีน้อย การส่งผ่านทางและก็จะน้อยตามล าดับ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การส่งผ่านแสงกับความเข้มข้นของของสารละลายไคโตซาน พบว่าที่ความเข้มข้นของสารละลายไคโตซาน
เท่ากับ 3 5 และ 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในการเคลือบช้ันฟิล์มบางไคโตซาน จะส่งผลให้ค่าการส่งผ่านของแสงมีค่า       
การสอดคล้องไปกับน้ าหนักของฟิล์มบาง กล่าวคือเมื่อมีปริมาณช้ันฟิล์มที่หนาข้ึน การส่งผ่านแสงจะมีค่าลดลง ตามล าดบั 
และที่อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบเท่ากัน เมื่อความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ค่าการส่งผ่านแสงลดลงเช่นกนั  
ดังนั้นสรุปได้ว่า ที่อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบคงที่ ความเข้มข้นของสารละลายยิ่งมาก จะท าให้ค่าการส่งผ่านแสงลดลง 
และที่ความเข้มข้นเท่ากัน อัตราเร็วในการจุ่มเคลือบยิ่งช้า จะท าให้ส่งผ่านแสงได้น้อยเช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

การยืนยันวิเคราะห์ชนิดของสารสามารถยืนยันเพิ่มเติมได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  หรือ
เปลี่ยนวิธีการเคลือบฟิล์มบางเพื่อให้เนื้อฟิล์มเรียบสวยมากข้ึน 
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ระบบหาต าแหน่งสัตว์เลีย้ง โดยใช้เทคโนโลยีซิกบแีบบจุดต่อจุดและจีพีเอส 
Pet Localization System Using Peer-to-Peer-Based ZigBee  

and GPS Technology 
นิพนธ์ ชั่งใจ, ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน, ขจิตพรรณ กฤตพลวมิาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอส เพื่อให้

สามารถแจ้งเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณที่ก าหนด สามารถระบุต าแหน่งเมื่อสัตว์เลี้ยงอยู่ภายนอกอาคารได้      
และแสดงต าแหน่งของสัตว์เลี้ยงผ่านแผนที่ Google Map อุปกรณ์ต้นแบบฝั่งด้านรับประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ESPino32 และโมดูลซิกบี  XBee S2CTH และพัฒนาอุปกรณ์ตั วส่งสัญญาณที่ติ ดตั้ งอยู่กับสัตว์ เลี้ ยงโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano โมดูลซิกบี XBee S2CTH โมดูลระบุพิกัด GPS L86 และ โมดูลเครือข่ายสื่อสาร 
3G  UC15-T  โมดูลซิกบี XBee S2CTH ทั้งสองตัวมีโครงสร้างการเช่ือมต่อแบบจุดต่อจุด  งานวิจัยนี้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า RSSI ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย       
1) ภายนอกอาคารในพื้นที่โล่ง โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 2) ภายในบ้านพักอาศัยที่มีสิ่งกีดขวาง และ 3) อาคารสถานที่ชุมชน 
และการประเมินประสิทธิภาพจากค่าความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งที่ระบุได้จากอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับใช้ในการหา
ต าแหน่งสัตว์เลี้ยงเทียบกับต าแหน่งที่แสดงโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการวิจัยพบว่ามีการส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อสัตว์
เลี้ยงออกนอกบริเวณไปไกล 13-14 เมตร ท่ีค่า RSSI มีค่าเป็น -80 dBm และต าแหน่งที่ระบุได้จากอุปกรณ์ต้นแบบ       
มีความแม่นย ากว่าต าแหน่งท่ีได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีค่าความคลาดเคลื่อนจากต าแหน่งจริงอยู่ท่ี 2-3 เมตร 
ค าส าคัญ: ระบบหาต าแหน่ง, เทคโนโลยซีิกบ,ี เทคโนโลยจีีพีเอส 
 

Abstract 
 This research aimed to develop a pet localization system using peer-to-peer based ZigBee 

and GPS technology to notify when pets roamed outside their designated enclosures, to identify        
pets’ location when they were outside, and to display pets’ location on Google Map. The prototype 
module of the sink device comprised ESPino32 microcontroller and XBee S2CTH ZigBee modules. The 
prototype module of the target device attached to a pet was developed using L86 GPS and UC15-T 3G 
modules. The XBee S2CTH ZigBee modules at both ends were peer-to-peer connected. The 
performance of the developed system was evaluated by analyzing factors affecting RSSI in various 
environments including 1) LOS outdoor areas, 2) NLOS residential areas, and 3) office building and 
public areas. Additionally, errors between GPS locations retrieved from the developed system and A-
GPS locations retrieved from the reference mobile phone were analyzed. The research was found that 
the alert notifications from the target device were transmitted when pets were approximately 13-14 
meters out of range at the RSSI value of -80 dBm. Furthermore, locations retrieved from the developed 
system were more accurate than locations retrieved from the mobile phone with errors of 2-3 meters.  
Keywords: Localization, ZigBee Technology, GPS Technology 
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บทน า 
 จากข้อมูลทางสถิติของเว็บไซต์ จส.100 ซึ่งนอกจากเป็นช่องทางแจ้งเกี่ยวกับการจราจรแล้ว ยังเป็นช่องทาง   

ในการติดตามคนหายและสัตว์เลี้ยงหาย พบว่าในปี 2561 และ 2562 เฉพาะในส่วนที่ทางจส.100 ได้รับแจ้งสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะสุนัขและแมวพลัดหลงและสูญหายคิดเป็นจ านวน 761 ตัว และ 966 ตัวตามล าดับ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลาที่ได้รับการแจ้งหายมากที่สุด มักจะเป็นช่วงเวลาเทศกาลที่ส าคัญ เนื่องมาจากในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ มักจะมีการจุดพลุหรือประทัด ซึ่งท าให้สัตว์เลี้ยงเกิดความตกใจแล้ววิ่งหนีออกจากบริเวณที่อยู่อาศัย หรือ
ในปัจจุบันมีอาคารหรือสถานที่สาธารณะที่สามารถน าสัตวเลี้ยงเข้ามาใช้บริการได้ซึ่งมีโอกาสที่เกิดเหตุการณ์สัตว์เลี้ยง
พลัดหลงภายในอาคารหรือสถานที่สาธารณะต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญหายของสัตว์
เลี้ยงที่เกิดขึ้น จึงได้มีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการระบุต าแหน่งเข้ามาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญหายของสัตว์เลี้ยงแล้วนั้น ยังสามารถลดจ านวนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข
และแมวจรจัด ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันได้อีกด้วย 

ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง      
ออกนอกบริเวณไกลกว่าระยะที่ก าหนด โดยประยุกต์เทคโนโลยีซิกบีร่วมกับเทคโนโลยีจีพีเอส โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามสัตว์เลี้ยงและระบบติดตามผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถปฎิสัมพันธ์เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที ประเด็นส าคัญของงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสรุป    
ได้ดังนี้ 

Songsri Tangsripairoj และคณะ (2018) ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง Bokk Meow: A Mobile Application for 
Finding and Tracking Pets โดยเป็นการออกแบบอุปกรณ์ติดตาม และแอปพลิเคชันท่ีมี 6 หน้าท่ีหลัก คือ 1. ข้อมูลผู้ใช้
และสัตว์เลี้ยง 2. การระบุต าแหน่งสัตว์เลี้ยง 3. ตารางนัดหมาย 4. ประกาศและติดตามข่าว 5. หาคลินิคหรือร้านขายของ
สัตว์เลี้ยง 6. ดูข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ผู้วิจัยได้น าเอาเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) มาเป็นเทคโนโลยีในการติดตาม
เพื่อระบุต าแหน่งสัตว์เลี้ยง โดยใช้ WiFi ในการส่งข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้สามารถระบุต าแหน่งสัตว์เลี้ยงได้ค่อนข้างแม่นย า 
และสามารถใช้ค้นหาคลินิคหรือร้านขายของสัตว์เลี้ยงได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม ในบริเวณพื้นที่อับสัญญาณ หรือบริเวณ
พื้นที่ภายในอาคารที่มีความหนาแน่น จะไม่สามารถรับสัญญาณจีพีเอสได้ นอกจากนั้น การใช้ระบบ WiFi ในการรับส่ง
ข้อมูลนั้น จะเกิดข้อจ ากัดขึ้นในบางประการ คือ หากในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถเช่ือมต่อ WiFi ได้ จะไม่สามารถท าการ
รับส่งข้อมูลพิกัดที่ได้จากระบบจีพีเอสมายังแอปพลิเคชันได้ 

Engr. Melannie B. Mendoza และคณะ (2017) ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง Tracking System for Patients 
with Alzheimer’s Disease in a Nursing Home โดยงานวิจัยดังกล่าว เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับช่วยเหลือผู้ที่    
ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่มักจะหายไปจากบริเวณพื้นที่เฝ้าติดตาม ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มีการน าเทคโนโลยีซิกบี (ZigBee) 
มาใช้ในการตรวจจับสัญญาณ ซึ่งเมื่อผู้ป่วยหายไปจากบริเวณที่ก าหนด อุปกรณ์ซิกบีจะไปกระตุ้นให้ระบบส่วนอื่นท างาน 
โดยจะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนที่ระบุถึงต าแหน่งปัจจุบันของผู้ป่วย ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยทราบด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส 

นันทิกา เบญจเทพานันท์ และคณะ (2560) ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามพิกัด
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยอาดุยโน่และระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โดยงานวิจัยดังกล่าว เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ติดตามและ
แอปพลิเคชันที่ใช้ช่ือว่า TrackMe โดยจะใช้จีพีเอสเป็นเทคโนโลยีในการตรวจสอบต าแหน่งของผู้ป่วย และใช้ GSM       
ในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลบนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ซึ่งท าให้สามารถตรวจสอบต าแหน่ง
ของผู้ป่วยบน Google Map ได้ นอกจากนั้นแล้วระบบดังกล่าวยังสามารถส่ง SMS ไปยังผู้ใช้งานได้ เมื่อตัวอุปกรณ์ออก
นอกบริเวณขอบเขตที่ก าหนด รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งก่อนหน้านี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

Aini Hafizah Mohd Saod และคณะ (2017) ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง Android-Based Elderly Support 
System โดยงานวิจัยดังกล่าว เป็นการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ติดตามและแอปพลิเคชันส าหรับใช้ดูแลผู้ป่วย โดยจะมีการ
ท างานหลัก ๆ ใน 2 ส่วนที่ส าคัญ คือการติดตามต าแหน่งของผู้ป่วยผ่านเทคโนโลยีจีพีเอส โดยให้ผู้ดูแลใส่เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ป่วยเข้าไป แล้วระบบจะแสดงต าแหน่งของผู้ป่วยกลับมาบนหน้าจอแอปพลิเคชันโมบายล์ ทั้งนี้
ผู้ป่วยจะต้องพกอุปกรณ์ที่ใส่ SIM Card ของหมายเลขโทรศัพท์นั้น ๆ ด้วย และในส่วนที่ 2 จะเป็นการวัดอัตราการเต้น
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ของหัวใจของผู้ป่วยผ่านระบบเซนเซอร์ โดยข้อมูลการเต้นของหัวใจจะถูกส่งผ่านบลูทูธ ซึ่งเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจต่ า
กว่าที่ก าหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะท าการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลผู้ป่วย แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องวางนิ้วมือ               
ไปท่ีเซนเซอร์เพื่อใช้ส าหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบติดตามสัตว์เลี้ยงให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้วิจัย            
จึงได้พัฒนาระบบท่ีประยุกต์ระหว่างเทคโนโลยีซิกบีและเทคโนโลยจีีพีเอสรว่มกัน โดยใช้โครงสร้างการเช่ือมต่อแบบจุดตอ่
จุด (Peer to Peer) ส าหรับตรวจจับระยะทางระหว่างโมดูลซิกบี 2 ตัว ที่ติดตั้งอยู่กับสัตว์เลี้ยง (Target) และที่ติดตั้ง    
ในบริเวณที่ก าหนดหรือในบริเวณบ้าน (Indoor Unit) หรือชุดโมดูลซิกบีที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงพกพาได้ (Portable Unit)    
ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงอยู่ห่างจากจุดที่ติดตั้งโมดูลซิกบีเกินกว่าระยะทางที่ตั้งไว้ 
และเทคโนโลยีจีพีเอส ที่ใช้วิธีการส่งข้อมูลผ่านระบบการสื่อสารแบบ 3G จะถูกน ามาใช้ส าหรับการระบุต าแหน่งข้อมูล
ปัจจุบันของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้เนื่องจากขอบเขตของการพัฒนาระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบ          
จุดต่อจุดและจีพีเอส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซิกบีและจีพีเอสนั้น จะเป็นเพียงการแจ้งเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงออกนอก
บริเวณที่ก าหนด ดังนั้นการใช้โมดูลซิกบีเพียง 2 ตัวจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ในครั้งนี้  

งานวิจัยนี้ใช้ระดับของ RSSI เป็นตัวก าหนดระยะที่จะให้ระบบแจ้งเตือน มีความเหมาะสมกับการใช้ในพื้นที่
ขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถก าหนดระยะที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ โดยเป็นการประยุกต์แนวคิดจากงานวิจัยของ Engr. 
Melannie B. Mendoza และคณะ (2017) ที่จะแจ้งเมื่อซิกบีไม่สามารถรับสัญญาณจาก Target Device ได้ แต่วิธี
ดังกล่าวจะให้ผลดีส าหรับสถานที่กว้าง และจ าเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ซิกบีในหลาย ๆ จุด นอกจากนี้ การน าวิธีการ
ส่งข้อมูลผ่านการสื่อสารแบบ 3G และการแสดงต าแหน่งสัตว์เลี้ยงของจีพีเอสมาใช้ ยังเป็นการลดข้อจ ากัดของงานวิจัยอ่ืน 
ๆ ที่ใช้การส่งข้อมูลด้วย WiFi ที่ระบบไม่สามารถท างานได้ในสถานที่ที่ไม่มีการกระจายสัญญาณ WiFi หรือสัตว์เลี้ยงอยู่
นอกอาคารได้ และการให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นผู้เรียกเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดอยู่กับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้
แสดงต าแหน่งของสัตว์เลี้ยง ณ เวลานั้น ๆ จะช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ได้มากกว่าการที่ให้แสดงพิกัดของสัตว์
เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชันตลอดเวลาอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอส 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอส 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบหาต าแหน่งสตัว์เลีย้งโดยใช้เทคโนโลยซีิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอส 

การออกแบบและพัฒนา
ระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยง
โดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุด
ต่อจุดและจีพีเอส 
• แจ้งเตอืนเมือ่สัตวเ์ลี้ยง

ออกนอกบริเวณทีก่ าหนด 
• ระบุต าแหน่งสัตว์เลี้ยง

ภายในและภายนอก
อาคาร 

• แสดงผลการระบุต าแหนง่ 

การทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบหา
ต าแหน่ งสั ตว์ เลี้ ย ง โดยใช้
เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุด
และจีพีเอส 
• ทดสอบการท างานของ

ระบบ 
• ประเมนิผลและ

ประสิทธภิาพของระบบ 

ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยง
โดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุด
ต่อจุดและจีพีเอส 
• เทคโนโลยีซิกบี 
• เทคโนโลยีจีพีเอส 
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กรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอสนั้น     
ท าโดยวัดค่าความแรงของสัญญาณที่รับได้ (Received Signal Strength Indication: RSSI) ระหว่างโมดูลซิกบีสองตัว   
ที่ใช้ส่งและรับสัญญาณ เพื่อประเมินระยะห่างระหว่างสัตว์เลี้ยงกับอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับสัญญาณ ว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ภายใน
บริเวณพื้นที่ที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่งเมื่อค่าความเข้มของสัญญาณที่ได้รับลดลงจนถึงระดับที่คาดว่าสัตว์เลี้ยงจะออกนอก
บริเวณพื้นที่ที่ก าหนดแล้ว ระบบจะท าการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเจ้าของสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้
เจ้าของสัตว์เลี้ยงท าการโทรศัพท์เข้าไปยังอุปกรณ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้มีการส่งค าขอพิกัดจีพีเอสต าแหน่งที่สัตว์
เลี้ยงอยู่ในขณะนั้น แล้วแจ้งพิกัดดังกล่าวกลับมาในรูปของ SMS ซึ่งสามารถแสดงพิกัดดังกล่าวผ่าน Google Map       
บนแอปพลิเคชันโมบายล์ได้ โดยการส่งข้อมูลดังกล่าวกลับมายังเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั้น จะท าผ่านการใช้ซิมของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีรองรับกับคลื่นความถี่ในระบบ 3G 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบติดตามสัตว์เลี้ยง 
2. พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับใช้ในการติดตามสัตว์เลี้ยงซึ่งประกอบด้วยการท างานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 

1) การแจ้งเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณที่ก าหนด 2) การระบุต าแหน่งสัตว์เลี้ยงภายนอกอาคาร 
และ 3) การแสดงผลการระบุต าแหน่งบนแผนท่ีที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน 

3. ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต้นแบบ รวบรวมและวิเคราะห์ผลที่ได้ โดยวิเคราะห์ปั จจัยที่มีผลต่อค่า 
RSSI ในสภาพแวดล้อมต่างๆ และประเมินประสิทธิภาพจากค่าความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งที่ระบุได้
จากอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับใช้หาต าแหน่งสัตว์เลี้ยง 

 
ภาพที่ 2 การท างานของระบบหาต าแหน่งสัตวเ์ลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุดและจีพีเอส 
 

ในการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ (Sink Device) จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESPino32  
และโมดูลซิกบี XBee S2CTH และอุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณ (Target Device) ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 
Nano โมดูลซิกบี XBee S2CTH โมดูลระบุพิกัด GPS L86 และ โมดูลเครือข่ายสื่อสาร 3G  UC15-T  โมดูลซิกบี XBee 
S2CTH ทั้งสองตัวจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างกัน โดยวิเคราะห์จากค่า RSSI ที่ส่งมายังอุปกรณ์ตัวรับ
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สัญญาณ  เมื่อค่า RSSI ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด ส าหรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยขนาด 50 ตารางวา เมื่อค่า RSSI      
อยู่ในระดับท่ีต่ ากว่า -80 dBm นั้น สัตว์เลี้ยงจะออกนอกบริเวณบ้านแล้วเสมอ และในกรณีที่ค่า RSSI ต่ ากว่า -90 dBm 
ซึ่งเป็นระยะที่โมดูลซิกบี XBee S2CTH ทั้งสองตัวเกือบจะไม่สามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้แล้วนั้น ระบบจะส่ง
ข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงโทรศัพท์เข้าไปยังอุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณที่อยู่กับสัตว์เลี้ยง        
โดย UC15-T เป็นโมดูลสื่อสารที่ใช้เครือข่าย 3G ท าหน้าที่รับสัญญาณโทรศัพท์ และจะไปกระตุ้นให้ L86 ที่เป็นโมดูลที่ใช้
เ ช่ือมต่อกับดาวเทียม ส่งค าสั่ งเพื่อขอพิกัดของสัตว์เลี้ ยง แล้วใช้ UC15-T เป็นตัวส่งพิกัดดังกล่าวกลับมายัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยการท างานในส่วนของ Target Device นั้น จะมี Arduino Nano  เป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีความเหมาะสมกับ
การน ามาประยุกต์ใช้งานกับระบบติดตามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนของการท างานของระบบสามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 2 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการน าไปประยุกต์ใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบออกมา        
โดยใส่ไว้ในเสื้อของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งในส่วนของสายไฟท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน หรือเสาสัญญาณทั้งในส่วนของ 3G 
และเสารับสัญญาณจีพีเอสก็ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับกล่องอุปกรณ์ และสามารถใส่ไว้ในเสื้อของสัตว์เลี้ยงได้ โดยไม่ท าให้
สัตว์เลี้ยงมีความอึดอัด และการรับส่งสัญญาณระหว่างโมดูลรับส่งยังมีความเสถียร โดยอุปกรณ์ส่วนที่เป็น Target 
Device ที่จะอยู่กับสัตว์เลี้ยงจะมี 3 ส่วน น้ าหนัก 480 กรัม ประกอบด้วย 1. ชุด Arduino Nano กับโมดูลซิกบี XBee 
S2CTH มีขนาด 6.4 x 8.2 x 3.0 เซนติเมตร  2. ชุดโมดูลจีพีเอสและโมดูล 3G มีขนาด 6.6 x 9.1 x 3.6 เซนติเมตร      
3. แหล่งจ่ายไฟ มีขนาด 4.9 x 8 x 2.9 เซนติเมตร โดยอุปกรณ์ต้นแบบส่วนที่เป็น Target Device สามารถแสดงได้     
ดังภาพท่ี 3 และอุปกรณ์ต้นแบบขณะสัตว์เลี้ยงสวมใส่ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4 

  

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ส่วนท่ีอยู่กับสัตว์เลี้ยง ภาพที่ 4 อุปกรณ์ต้นแบบขณะสัตว์เลี้ยงสวมใส ่
 
ผลการวิจัย 

1.ผลการพัฒนาอุปกรณต์้นแบบระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยซีิกบีแบบจุดต่อจุดและจพีีเอส 
จากภาพท่ี 2 ในขั้นที่  เมื่อเปิดสวิตช์อุปกรณ์ต้นแบบ โมดูล 3G จะเริ่มท างานโดยจะอยู่ในสถานะ Standby 

ในขณะเดียวกันโมดูลซิกบี XBee S2CTH Target Device ที่อยู่กับสัตว์เลี้ยงจะส่งข้อมูลให้โมดูลซิกบี XBee S2CTH      
ที่เป็น Sink Device ตามขั้นที่  ดังภาพ ทั้งนี้โมดูลซิกบี XBee S2CTH ที่เป็น Sink Device สามารถติดตั้งภายใน
อาคารหรือถูกพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้โดยจะท าการเช่ือมต่อกับแหล่งพลังงานแบบพกพา 
และใช้ WiFi ผ่าน Personal Hotspot จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ ท้ังนี้โมดูลซิกบี XBee S2CTH      
ทั้งสองตัวนั้นจะท างานในย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งจะต้องตั้งค่าให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน คือตั้งค่า PAN ID ให้เป็นเลข
เดียวกัน เช่น 1234 เหมือนกัน เพื่อให้สามารถท าการสื่อสารกันได้ เมื่อ Sink Device ได้รับข้อมูลมาและแสดงเป็นค่า 
RSSI หน่วยเป็น dBm โดยโมดูลซิกบี XBee S2CTH Sink Device ที่เป็นตัวรับข้อมูล จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล
ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ESPino32 ดังข้ันตอนท่ี  และในกรณีที่ค่า RSSI ต่ ากว่าค่าที่ก าหนดไว้ (ในท่ีนี้คือ -80 dBm 
และ -90 dBm) ESPino32 จะส่งค่า RSSI ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ไปยังเจ้าของสัตว์เลี้ยง พร้อมข้อความ “Pet’s Out of 
Housing Range” เมื่อค่า RSSI ต่ ากว่า -80 dBm และข้อความ “Alert! Going Out of XBee Range” เมื่อค่า RSSI ต่ า



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

  รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

 
 

685 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

กว่า -90 dBm ตามล าดับดังขั้นตอนท่ี  เพื่อแจ้งเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณบ้าน และเมื่อสัตว์เลี้ยงก าลังจะไป
ไกลเกินกว่าระยะที่โมดูลซิกบี XBee ทั้งสองตัว จะสามารถส่งสัญญาณถึงกันได้ ดังในภาพที่ 5 

ในขั้นที่  เมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้รับข้อความดังกล่าว จะโทรศัพท์เข้าไปท่ีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้กับอุปกรณ์
ติดตามที่อยู่กับสัตว์เลี้ยง โมดูลจีพีเอสจะไปดึงค่าพิกัดจีพีเอสที่อุปกรณ์อยู่ ณ เวลานั้น ๆ มา และจะส่งเป็น SMS กลับไป
ยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ก าหนดไว้ ดังข้ันท่ี  และ  ตามล าดับ ท้ังนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้โทรเข้าจะเป็นหมายเลขใด
ก็ได้ แต่ SMS จะถูกส่งกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกเท่านั้น 

ในส่วนของการท างานของระบบ เมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงโทรเข้าเพื่อขอพิกัดสัตว์เลี้ยง  ไมโครคอนโทรลเลอร์       
จะสามารถรับรู้ได้ว่ามีสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้ามา จึงสั่งการให้โมดูลจีพีเอสท าการขอข้อมูลพิกัดต าแหน่งที่อยู่ ณ เวลา
นั้น ๆ โดยเมื่อได้รับพิกัดกลับมาในรูปของละติจูดและลองจิจูด ระบบจะท าการส่งพิกัดดังกล่าว ไปยังหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งการที่ออกแบบให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องโทรเข้าไปเพื่อขอพิกัดนั้น ก็เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ เนื่องจากการส่งข้อมูลพิกัดจีพีเอสตลอดเวลา จะท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน อีกทั้งจะยั ง
สามารถขอพิกัดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเป็นเวลาที่สัตว์เลี้ยงเพิ่งจะสูญหาย  

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเมือ่ได้รับข้อความแจ้งเตือน 

 
ในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของเจ้าของสัตว์เลี้ยง จะมี SMS ส่งเข้ามา ซึ่งตามขั้นตอนท่ี  เมื่อกดที่ข้อความ

ดังกล่าว จะเห็นเป็นจุดแสดงอยู่บน Google Map และเมื่อกดบนรูปดังกล่าวอีกครั้ง ก็จะเป็นการแสดงพิกัดดังกล่าวบน
แอปพลิเคชัน Google Map ดังตัวอย่างในภาพที่ 6 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่โมดูลจีพีเอสไม่สามารถเช่ือมต่อกับดาวเทียม
ได้ในขณะนั้น จะท าให้พิกัดที่ส่งกลับมาแสดงเป็น 0.000000, 0.000000 และจะไม่สามารถแสดงพิกัดบนแผนที่ได้ 
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(ก) หน้าจอแสดงข้อความ SMS ที่ได้รับ  (ข) หน้าจอแสดงจุดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อได้รับข้อความแสดงพิกัดของสัตว์เลี้ยง  

และหน้าจอในส่วนท่ีแสดงใน Google Map 
 

2. ผลการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต้นแบบระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อ
จุดและจีพีเอส 

ในการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต้นแบบนี้ได้ 1) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า RSSI รวมถึงความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และ 2) ประเมินประสิทธิภาพจากค่าความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งที่
ระบุได้จากอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับใช้ในการหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงเทียบกับต าแหน่งที่แสดงโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า RSSI ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ภายนอกอาคารในพื้นที่โลง่ 
โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 2) ภายในบ้านพักอาศัยที่มีสิ่งกีดขวาง และ 3) อาคารสถานท่ีชุมชน    

1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า RSSI ภายนอกอาคารในพื้นที่โล่ง ได้ท าการทดลอง 5 ครั้ง ส าหรับระยะทาง 
1-15 เมตร โดยมีปัจจัยที่ต่างกันและผลที่ได้รับ (ค่า RSSI) จะสามารถแสดงได้ตามภาพท่ี 7 นั่นคือ เมื่อระยะห่างระหว่าง
โมดูลซิกบี XBee S2CTH สองตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่า RSSI ที่ได้จากการทดลองก็จะยิ่งน้อยลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
ภายนอกบางอย่าง เช่น แรงลม หรือการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ หรือป๊ัมน้ า 
อยูใ่กล้เคียง ก็จะมีผลท าให้ค่า RSSI ที่ได้รับคลาดเคลื่อนได้ 

 
ภาพที่ 7 ค่า RSSI ที่ได้รับกรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ส าหรับระยะที่ 1-15 เมตร 
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า RSSI ภายในบ้านพักอาศัยที่มีสิ่งกีดขวาง โดยสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์
ตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณ เช่น ก าแพง เสา คาน โต๊ะ เก้าอี้ และมีแรงลมจากพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็น
สภาวะเหมือนจริงท่ีสัตว์เลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ท าการทดลองโดยให้ตัวรับและตัวส่งสัญญาณอยู่ช้ัน 1 ของ
บ้าน และทดลองโดยให้ตัวรับสัญญาณอยู่ชั้น 1 ของบ้านในขณะที่ตัวส่งสัญญาณอยู่ช้ัน 2 ของบ้านในต าแหน่งเดียวกับท่ี
ทดลองในช้ันท่ี 1 คือตัวรับและตัวส่งสัญญาณอยู่ในต าแหน่งเดียวกันแต่คนละชั้นของบ้าน โดยมีแปลนบ้านตามภาพท่ี 8 

  

ภาพที่ 8 แปลนภายในบ้านท่ีใช้ในการท าการทดลอง ภาพที่ 9 ผลการทดลองกรณีที่มสีิง่กีดขวางระหว่าง
อุปกรณ์ตัวรับสญัญาณและตัวส่งสญัญาณ 

 
 ผลการทดลองพบว่า คลื่นวิทยุจากโมดูลซิกบี XBee สามารถท าการสื่อสารโดยไม่มีสิ่งกีดขวางภายในบ้าน      
ได้ค่อนข้างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบค่า RSSI ที่ได้ในระยะห่างที่เท่ากัน คลื่นความแรงของสัญญาณจะยังมีความแรง          
ที่มากกว่ากรณีที่ทดลองโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่มีลมพัด หรือมีต้นไม้ปกคลุมอุปกรณ์ภายนอกบ้าน  และค่า RSSI ที่ได้จาก
การทดลองให้ Target Device อยู่บนช้ัน 1 และบนช้ัน 2 ของบ้านตามภาพที่ 9 มีความสอดคล้องกัน คือจะลดลงตาม
ระยะห่างท่ีมากขึ้น และจะลดลงมากกว่าจุดอื่น กรณีที่การส่งสัญญาณจะต้องผ่านบริเวณคานหรือเสาบ้าน 

3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า RSSI ภายในอาคารสถานที่ชุมชน  ข้อมูลจ าเพาะที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้ส าหรับ
โมดูลซิกบี XBee S2CTH นั้น ระยะการส่งสัญญาณภายในอาคาร/ภายในบริเวณชุมชน จะอยู่ที่ระยะ 60 เมตร และระยะ
การส่งสัญญาณภายนอกอาคาร (แบบ line-of-sight) จะอยู่ที่ 1,200 เมตร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองประสิทธิภาพ
ของโมดูลซิกบี XBee โดยส าหรับการทดลองภายในอาคารนั้น ได้มีการทดลองในอาคารส านักงาน โดยได้จัดวางให้ Sink 
Device อยู่บนช้ัน 5 ของอาคาร โดยให้ Target Device อยู่อีกมุมสุดของตึกบนช้ันเดียวกัน ซึ่งจะต้องผ่านกระจกใส     
ในบริเวณทางเข้า เสา อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ ตามตัวอย่างในภาพที่ 10 ซึ่งมีระยะทาง 30 เมตร พบว่าค่า RSSI อยู่ใน
ประมาณ -80 dBm ในขณะที่ ถ้าให้ Target Device อยู่บริเวณช้ันท่ี 2 และ 3 ของอาคารส านักงาน โดยระหว่างช้ันจะมี
ระยะห่าง 3.20 เมตร และมีสิ่งกีดขวางระหว่างช้ัน เช่น ท่อแอร์ ท่อไฟ ฝ้ายิปซัม ตามตัวอย่างในภาพที่ 11 ท าให้ Target 
Device มีระยะห่างจาก Sink Device ที่อยู่บนช้ันที่ 5 เป็นระยะทางประมาณ 9.8 เมตร และ 6.6 เมตร ตามล าดับ ตาม
ภาพที่ 12 โดยอุปกรณ์ยังสามารถตรวจจับค่า RSSI ได้  
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ภาพที่ 10 สถานท่ีท าการทดลองภายในอาคาร

ส านักงาน 
 ภาพที่ 11 ตัวอย่างสิ่งที่อยู่ระหว่างช้ันภายในอาคาร 

 
ภาพที่ 12 ภาพจ าลองการทดลองระหว่างช้ันภายในอาคารส านักงาน และการทดลองภายในกับภายนอกอาคาร 

 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ท าการทดลองในลักษณะเดียวกันที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดยให้ Sink Device       

อยู่บนช้ันที่ 3 และ Target Device อยู่บนช้ันที่ 1 และ 2 พบว่า อุปกรณ์สามารถแสดงค่า RSSI ได้เฉพาะกรณีที่ Sink 
Device และ Target Device อยู่ห่างกันเพียงช้ันเดียวเท่านั้น โดยค่าต่ าสุดที่แสดงได้คือ -90 dBm ซึ่งมีระยะห่าง
ประมาณ 4 เมตร ทั้งนี้เนื่องมาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบริเวณโรงพยาบาล และเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค         
มีผลต่อค่า RSSI มากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคารส านักงาน หรือภายในบ้านเรือนปกติ แต่หากให้  Sink Device         
อยู่ภายในอาคาร และ Target Device อยู่ภายนอกอาคาร อุปกรณ์จะสามารถรับค่า RSSI ได้เป็นระยะทางที่ไกลกว่า
กรณีทดลองระหว่างช้ันภายในอาคาร ดังเช่นในภาพที่ 12 ที่อุปกรณ์อยุ่บนช้ันที่ 2 และ 5 ที่มีระยะห่างประมาณ 9.8 
เมตร วัดค่า RSSI ได้ -92 dBm ในขณะที่ถ้าให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งอยู่บนช้ัน 5 ของอาคาร และอีกตัวอยู่บนถนนภายนอก
อาคาร โดยมีระยะห่างท่ีเป็นเส้นตรงประมาณ 49.94 เมตรนั้น สามารถวัดค่า RSSI ได้ที่ -93 dBm 

2.2 การประเมินประสิทธิภาพจากค่าความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งที่ระบุได้จากอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับใช้ใน
การหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงเทียบกับต าแหน่งที่แสดงโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการประเมินต าแหน่งที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง     
ที่ได้รับจากอุปกรณ์ติดตาม เทียบกับต าแหน่งที่แสดงโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเมื่ออุปกรณ์ส่งพิกัดสัตว์เลี้ยงกลบัมา และ
แสดงบน Google Map จะแสดงให้เห็นพิกัดที่เรียกได้โดยใช้โมดูลจีพีเอสของอุปกรณ์ติดตามสัตว์เลี้ยง (แสดงด้วย
สัญลักษณ์ Drop Pin สีแดง) และพิกัดที่อยู่ปัจจุบันของผู้วิจัย (แสดงด้วยสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้า) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ได้จาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งภาพท่ี 13 – 15 เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะท าการทดลองเปรียบเทียบกบัผล
การแสดงพิกัดของสัตว์เลี้ยงด้วยอุปกรณ์ต้นแบบ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ จุดที่ท าการทดลอง จุดที่ 1 – 3 ตามล าดับ 
โดยมีรายละเอียดคือ  
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างหน้าจอแสดง

พิกัดของสัตว์เลีย้งท่ีได้จากอุปกรณ์
ต้นแบบและพิกัดที่ไดจ้าก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จุดที่ 1 

 ภาพที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอแสดง
พิกัดของสัตว์เลีย้งท่ีได้จากอุปกรณ์

ต้นแบบและพิกัดที่ไดจ้าก
โทรศัพท์เคลื่อนที่จดุที่ 2 

 ภาพที่ 15 ตัวอย่างหน้าจอแแสดง
พิกัดของสัตว์เลีย้งท่ีได้จากอุปกรณ์

ต้นแบบและพิกัดที่ไดจ้าก
โทรศัพท์เคลื่อนที่จดุที่ 3 

  
 จุดแรกที่ท าการทดลอง เป็นที่จอดรถของ More Relaxed Now Cafe ซึ่งพิกัดที่ได้จากอุปกรณ์ติดตามสัตว์
เลี้ยงจะแสดงบนแผนที่ได้ตรงกว่าพิกัดที่แสดงโดยใช้ระบบจีพีเอสของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไปแสดงอยู่ตรงบริเวณร้าน
สะดวกซื้อท่ีอยู่ติดกับบริเวณที่จอดรถ มีความคลาดเคลื่อนจากสถานที่จริงประมาณ 3 เมตร 

จุดที่สองที่ท าการทดลอง คือบริเวณที่จอดรถของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2 ซึ่งมีถนนอยู่
ด้านข้าง ในระยะห่าง 2 เมตร พิกัดที่ได้จากอุปกรณ์ติดตามสัตว์เลี้ยง และพิกัดที่แสดงผลโดยโทรศพัท์เคลื่อนที่ แสดงจุดที่
ใกล้เคียงกัน แต่มีความคลาดเคลื่อนจากสถานที่จริงประมาณ 2 เมตร 
จุดที่สามที่ท าการทดลอง เป็นบริเวณสนามหญ้าในหมู่บ้าน ซึ่งพิกัดของสัตว์เลี้ยงท่ีแสดงโดยอุปกรณ์ติดตาม และต าแหน่ง
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงที่จุดเดียวกัน แต่มีความคลาดเคลื่อนจากต าแหน่งจริงประมาณ 3 เมตร เนื่องจากต าแหน่ง
จริงอยู่อีกฝั่งของถนนในซอยหมู่บ้าน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงซึ่งมีการติดตามสัตว์เลี้ยงและมีการแจ้งเตือน      
เมื่อสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณบ้าน ซึ่งได้ท าการทดลองหาค่า RSSI ที่เหมาะสมที่จะให้มีการแจ้งเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงออก
นอกบริเวณบ้าน พื้นที่ 50 ตารางวา ที่ -80 dBm หรือประมาณ 13-14 เมตร อย่างไรก็ตาม ค่า RSSI ที่เหมาะสมจะใช้
เป็นเกณฑ์ส าหรับการแจ้งเตือน จะสามารถปรับเพิ่ม/ลดได้ประมาณ 5 dBm ต่อระยะทาง 1 เมตร ส าหรับระยะทางที่
เปลี่ยนแปลงไปในที่โล่งแจ้ง และสามารถปรับเพิ่ม/ลดได้ประมาณ 10 dBm ต่อระยะทาง 1 เมตร ส าหรับระยะทางที่
เปลี่ยนแปลงไปภายในบ้านหรืออาคารที่มีสิ่งกีดขวาง 

ในส่วนของความแม่นย า อุปกรณ์ต้นแบบสามารถแสดงพิกัดที่ได้รับมา และแสดงผลใน Google Map ได้
ค่อนข้างแม่นย ากว่าพิกัดที่ได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกรณีที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แสดงพิกัดบน Google Map นั้น 
จะต้องรอประมาณ 3-5 วินาที ถึงจะได้พิกัดที่แน่นอน เนื่องจากพิกัดที่ได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จะเป็นการใช้
เทคโนโลยี  A-GPS (Asissted GPS) ที่รับข้อมูลมาจากสถานีฐานอีกครั้ ง ไม่ ได้รับข้อมูลโดยตรงจากดาวเทียม                
ซึ่งความแม่นย าที่ได้จากเทคโนโลยีจีพีเอส จะแม่นย ากว่า A-GPS ยกเว้นในกรณีที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและอาคารบ้านเรอืน 
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ซึ่งจะส่งผลให้การรับสัญญาณจีพีเอส จากดาวเทียมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเกิดการรบกวนหรือการลดทอน
ของสัญญาณ ในขณะที่ A-GPS จะใช้เวลาในการเช่ือมต่อหรือรับข้อมูลที่น้อยกว่าจีพีเอส 

ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า อุปกรณ์ต้นแบบส าหรับระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุด      
ต่อจุดและจีพีเอสในงานวิจัยนี้ มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้งานและเหมาะสมส าหรับเป็น
อุปกรณ์ต้นแบบในการปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายต่อไปในอนาคตได้ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับระบบหาต าแหน่งสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีซิกบีแบบจุดต่อจุด
และจีพีเอสนั้น พบว่าเทคโนโลยีซิกบีเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับการน ามาประยุกต์ใช้ ในการระบุต าแหน่งภายในพื้นที่ท่ีมี
ขอบเขตจ ากัดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการน าไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ภายใน
บริเวณหมู่บ้านหรือบริเวณอาคารที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งถ้ามีการใช้โมดูลซิกบีจ านวนอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป จะสามารถ         
ใช้แนวคิดเดียวกับการหาพิกัดผ่านเทคโนโลยจีีพีเอส เพื่อใช้ส าหรับลดข้อจ ากัดของการระบุต าแหน่งภายในอาคารแทนจพีี
เอสได้ และมีความแม่นย าค่อนข้างสูง การสร้างระบบเครือข่ายภายในหมู่บ้านด้วยซิกบี จะช่วยลดอันตรายที่จะ เกิดขึ้น    
กับสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ จากการที่จะออกจากพ้ืนท่ีที่ต้องการทราบได้ 

นอกจากนี้ ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถพัฒนาระบบติดตามสัตว์เลี้ยงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้ โดยการ
พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการตั้งค่า RSSI ที่เหมาะสมกับการแจ้งเตือนในแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์
กับคอมพิวเตอร์ และยังสามารถพัฒนาระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์หรือโมดูลอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กลง จะสามารถท าให้
ขนาดของอุปกรณ์เล็กลงได้อีก และคาดว่าในอนาคต โมดูลสื่อสารที่รองรับเทคโนโลยี 3G หรือ 4G จะมีราคาลดลง 
รวมถึงโมดูลที่สามารถใช้ได้ทั้งจีพีเอสและ 3G ในช้ินเดียวกัน น่าจะมีออกมาเพิ่มมากขึ้นด้วยขนาดที่เล็กลง หรือแม้แต่
แบตเตอรี่ที่น่าจะมีขนาดเล็กลง และสามารถใช้งานได้นานขึ้น รวมไปถึงการใช้โมดูลจีพีเอสที่สามารถใช้งานได้ทั้งผ่าน
ระบบจีพีเอสและ A-GPS ที่มีแนวโน้มจะได้รับการพัฒนาออกมามากขึ้น 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม 
Information System for Supporting Assessment of the Quality 

Management of Participatory Guarantee Systems 
ทศพล ข าเนียม, สริวัจน์ โพธิ์มะฮาด, ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาและรวบรวมความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการท าเกษตรอินทรีย์ตาม

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  2.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการรับรองแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบออนไลน์                
3.เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

ผลการศึกษาและรวบรวมความรูค้วามเข้าใจเรื่องหลกัการท าเกษตรอินทรีย์ตามระบบการรับรองแบบมีส่วนรว่ม 
ท าให้ทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบการออกแบบระบบสารสนเทศในการประเมินระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS        
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของสมาชิกเกษตรกรที่ต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับแปลงเกษตรที่ดิน ส่วนของผู้ประเมิน และ
ส่วนของรายงาน ซึ่งประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการการรับรองแบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศในการประเมินรับรองแบบมีส่วนร่วมประเมินความเห็น             
ด้าน Functional Requirement Test ตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับดีมาก และตรงตามเป้าหมายและขอบเขตของงาน
ในระดับดี ด้าน Function Test ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลในระดับดี ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลในระดับดี
มาก ความถูกต้องในการปรับปรุงข้อมูลแก้ไขในระดับดี ความถูกต้องในการลบข้อมูลในระดับและปานกลาง ความถูกต้อง
ของผลลัพธ์ในการประมวลผลในระดับดี ความถูกต้องในรูปแบบรายงานระดับปานกลาง ความครอบคลุมของโปรแกรม
ในระดับดี การป้องกันข้อผิดพลาดในระดับดีมาก ด้าน Usability Test ความง่ายต่อการใช้งานระบบในระดับดีมาก    
ความเหมาะสมของอักษรบนจอภาพระดับปานกลาง ความเหมาะสมของสีในระดับดีมาก ความเหมาะสมการใช้ข้อความ 
เพื่อสื่อความหมายในระดับดีมาก ความเป็นมาตรฐานในการออกแบบหน้าจอภาพในระดับดีมาก ความเหมาะสมในการ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ในระดับดีมาก ความเหมาะสมต าแหน่งของส่วนประกอบในระดับดีและดีมาก ด้าน Security 
Test การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในระดับดี การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานในระดับดีมาก การควบคุมให้ใช้งาน
ตามสิทธ์ิผู้ใช้ในระดับดีมาก  
ค าส าคัญ:  เกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
 This study aimed to 1. study and consolidate the understanding of principles of organic farming 

under the participatory guarantee system. 2. develop a participatory guarantee information system via 
online format 3. evaluate the performance of a participatory guarantee information system. 

According to the study and the data collected on the principles of organic farming under the 
participatory guarantee system, the information system which was comprised three components was 
designed. The first part was about agricultural plots and this needed to be filled by the members. The 
second was for the assessor, and the last part was a report. The PGS assessment under the functional 
requirement test revealed that the satisfactory level was very high when the samples were asked 
whether the objectives of the test were met, while the satisfactory level was high when asked whether 
the scopes and purposes were responded. Regarding function test, it revealed that the satisfactory 
levels towards data storage was high, accuracy in searching for information was very high, accuracy in 
improvement and correction of information was high, accuracy in data deletion was moderate, accuracy 
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in results from data processing was high, accuracy in report was moderate, program coverage was high, 
error protection was very high. In usability test, it showed that the satisfactory levels on the ease of 
system was very high, appropriateness of the letters on a screen was moderate, appropriateness of 
color was very high, the appropriateness of texts to transfer meaning was very high, the standard screen 
design was very high, the appropriateness of the interaction was very high, the appropriateness of the 
component placement was high and very high. In security test, it presented that the satisfactory level 
towards user ID and password was high, the authenticity verification was very high, and the control over 
the authenticity was very high. 
Keywords:  Organic agriculture, Participatory Guarantee Systems (PGS) 
 
บทน า 

 ระบบ “ชุมชนรับรอง” เป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการรับรองเกษตรกร          
ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผู้ผลิตเอง (first party certification) แต่ในบางกรณี ก็อาจเป็นการด าเนินการของผู้ซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร (second party certification) แต่ไม่ใช่เป็นการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระ (third party) 
โดยระบบชุมชนรับรองนี้จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในระบบการตรวจรับรองมากกว่าระบบ      
การตรวจรับรองแบบอื่นระบบชุมชนรับรองนี้ริเริ่มขึ้นโดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือที่รู้จักกันในช่ือย่อว่า 
IFOAM – Organic International กับหน่วยงานระหว่างประเทศและองค์กรท้องถิ่นอีกหลายแห่ง ซึ่งเห็นร่วมว่า ระบบ
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอกนั้นไม่ได้เหมาะกับเกษตรกร   
ที่ท าเกษตรอินทรีย์เพื่อขายในท้องถิ่น เพราะระบบการตรวจสอบรับรองโดยองค์กรอิสระมีระเบียบข้อก าหนดที่ค่อนข้าง
เข้มงวดที่สลับซับซ้อนและมากเกินความจ าเป็นส าหรับการท าการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ในท้องถิ่น (ความซับซ้อน
ของระเบียบข้อก าหนดนี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการขึ้น
ทะเบียนเพื่อให้ได้รับการยอมรับระบบการตรวจรับรอง ส่งผลให้หน่วยตรวจรับรองต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ
รับรองที่สูงจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์) (มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย, 2559: หน้า 4) 

นอกจากนี้ ด้วยระเบียบที่เข้มงวด ท าให้การตรวจรับรองของหน่วยงานอิสระไม่สามารถเปิดให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในระบบการตรวจรับรองได้มากนัก รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการตรวจรับ รอง            
ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยทั้งในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วก็เช่นกัน หลังการประชุมในครั้งนั้น 
ทาง IFOAM ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต/ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง ซึ่งเรียกว่า 
Participatory Guarantee System (PGS) หรือถ้าจะเรียกแบบไทยๆ ก็คือ “ชุมชนรับรอง” (ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559 : หน้า 12) 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่อุตสาหกรรมภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 116.6 
ล้านไร่ จากผู้ถือครอง 5.9 ล้านราย ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีท าการเกษตรจ านวนมาก ปัญหาที่พบคือ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการท าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน PGS ด้วยความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม    
ที่มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเป็นแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงใช้เป็น
แบบส ารวจในการใช้ตรวจสอบกันระหว่างสมาชิกเกษตรภายในกลุ่มโดยมีองค์ประกอบด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม การสร้างความไว้วางใจกัน การมีส่วนร่วม การสร้างความโปร่งใส และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมความรู้ความเข้าใจเรื่องหลกัการท าเกษตรอินทรียต์ามระบบการรับรองแบบมีส่วนรว่ม  
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการรับรองแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบออนไลน์ 
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3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินงานในรูปเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบนี้อยู่ภายใต้การด าเนินงานของเครือข่าย หลากหลาย การท า

ให้ระบบมีความโปร่งใส และเข้าถึงได้ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั้น องค์ระบบต้องพัฒนากลุ่มและเช่ือมโยง
เครือข่ายให้มีกิจกรรมร่วมกันและสามารถท าฐานข้อมูลสมาชิก รวมทั้งกระบวนการผลิตขึ้นเว็บไซต์ของระบบ พี จี เอส 
รวมทั้งมีการตรวจติดตามกลุ่มสลับเครือข่ายต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หลักการและองค์ประกอบ PGS 
 

องค์ประกอบส าคัญของระบบชุมชนรับรอง PGS คือวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต
และผู้บริโภคในหลักการพื้นฐานของระบบชุมชนรับรอง ซึ่งการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการก็ได้          
การมีส่วนร่วม (participatory) ของผู้ที่สนใจในการบริโภคและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากระบบนี้ หลักการ
และมาตรฐานการผลิตเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ผลิต ที่ปรึกษา ผู้บริโภค) ซึ่งท าให้ระบบมีความ
น่าเช่ือถือ เพราะการมีส่วนร่วมนี้ ความโปร่งใส (transparency) ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงกลไกและ
กระบวนการในการตรวจรับรองทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจ าเป็นต้องรู้รายละเอียดทุกอย่างเท่ากัน           
และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปกป้องข้อมูลที่อาจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ความเช่ือมั่น
ต่อกัน (trust) ระบบชุมชนรับรองตั้งอยู่บนฐานความเช่ือว่า เราสามารถเช่ือถือเกษตรกรได้ และการใช้กลไกควบคุม       
ทางสังคม/วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้  กระบวนการเรียนรู้ (learning 
process) ระบบชุมชนรับรองไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้การรับรองผลผลิต และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย์  ความเช่ือมโยงในแนวราบ (horizontality) ที่ เป็นการแบ่งปันอ านาจและ         
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ความรับผิดชอบของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเพียง 2 – 3 คนเท่านั้น (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2559 : 28) 

 
ขั้นตอนการให้การรับรองในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการให้การรับรองในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
 

ขั้นที่ 1 กลุ่มแต่งตั้ง 

- ผู้ตรวจประเมินฟาร์ม 

- คณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง 

ผ่าน 

ขั้นที่ 2 ตรวจฟาร์ม โดยผู้ตรวจของกลุ่ม 3 คน 
โดยใช้แบบประเมินฟาร์ม 

 

ขั้นที่ 3 น าผลการตรวจฟาร์มเข้าทีป่ระชุมสมาชิกกลุ่ม 

- วิเคราะห์ วิจารณ์ทุกฟารม์ 

- ตัดสินให้การรับรองโดยคณะกรรมการเซ็นทุนคน 

เกษตรกรผู้ผลิต จดัท า 

- ประวัติฟาร์ม 

- แผนผังแปลงทุกแปลง 

- ชนิดพืช  
- สัตว์ที่เลี้ยง 

- ปริมาณผลผลติ 

- วิธีปฏิบัติในฟาร์ม 

ขั้นที่ 4 กลุ่มจัดท า 

 - ท าทะเบียนผู้ผา่นการรับรอง 

 - แนบรายงานผลการตรวจที่ม ี

ลายเซ็นกรรมการตัดสิน 

- จัดท าประวัติฟาร์มเพื่อน าขึ้นเวบ็ไซต์ 

ไม่ผา่น 

- ก าหนดระยะเวลาให้แก้ไข 
แจ้งแก้ไข 

ขั้นที่ 5 ระดับเครือข่าย 

- ตรวจสอบความถูกต้อง 

- ตรวจสอบความเข็มแข็ง 

ของกลุ่ม ข้อร้องเรียน 

ขอขึ้นทะเบียน 

มอบใบรับรอง 

ไม่อนุมัติทั้งกลุม่ 

- แจ้งกลุ่มพร้อมเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อักษร 

- ร่วมตรวจสอบ 
มูลนิธ ิ

- ขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง 

- ออกหมายเลขสมาชิกรายฟาร์ม 

- ท าฐานข้อมูลฟาร์มขึ้นเว็บไซต ์

อนุมัต ิ

แจ้งกลุ่ม 

ตรวจสอบ 

มีข้อสงสัย ไม่มีข้อสงสัย 
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แนวคิดการออกแบบระบบ 
แนวคิดในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพระบบรับรองแบบมีส่วน

ร่วม ผู้วิจัยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) ด้วยระเบียบวิธีการพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototyping) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ (โอภาส เอี่ยมสีริวงศ,์ 
2555 : หน้า 12) ซึ่งได้น าแบบจ าลองเชิงอ้างอิงส าหรับระบบจัดเก็บสารสนเทศแบบเปิด ที่เป็นมาตรฐานสากล           
เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบส่วนของการจัดเก็บระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ
ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม และความรู้ที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบมี 3 ส่วนหลักคือวิธีการท างาน
ปัจจุบันของเจ้าหน้าที่ ความสามารถของระบบเดิม และแบบจ าลองเชิงอ้างอิงส าหรับระบบจัดเก็บสารสนเทศแบบเปิด    
ดังแสดงในภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 แนวคิดการออกแบบระบบ 
 

ผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม  

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รายการตรวจประเมินกลุ่มอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม และผลสรุปการประเมิน ซึ่งอยู่ในข้ันตอนของการทดสอบระบบ รายละเอียดผลการวิจัยมีดังนี้ 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 4 หน้าจอการสมัครเข้าสู่ระบบ                     ภาพที่ 5 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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                     ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลหลัก                    ภาพที่ 7 หน้าจอแบบรายการประเมิน 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผลการตรวจ                ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงผลสถิติจ านวนผู้ถูกประเมิน 
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สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการรับรองแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วยระบบสมาชิกเกษตรกร 

และระบบส าหรับผู้ประเมิน โดยแต่ละกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินระบบใน 4 ด้าน คือ 1. ด้าน Functional 
Requirement Test เป็นการประเมินผลความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
มากน้อยเพียงใด 2. ด้าน Functional Test เป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท างานของระบบว่า
สามารถท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบมากน้อยเพียงใด 3. ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการ
ออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 4. ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด  

ผลการประเมินระบบด้าน Function Requirement เรื่องตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรมพบว่า
ส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรมในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70 
รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
30 การประเมินระบบด้าน Function Requirement เรื่องตรงตามเป้าหมายและขอบเขตของงานส่วนใหญ่ผู้ประเมินมี
ความเห็นว่าโปรแกรมตรงตามเป้ามายและขอบเขตงานในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่า
โปรแกรมตรงตามเป้ามายและขอบเขตงานในระดับดีมาก ปานกลาง พอใช้ และต้องปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 20  

ด้าน Functional Test เรื่องความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้าส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรม
มีความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้าในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 60รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความ
ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้าในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 เรื่องความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่      
ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาผู้ประเมิน
มีความเห็นว่าโปรแกรมมีความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30  เรื่องความถูกต้องในการปรับปรุง
ขอมูลแก้ไขส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความถูกต้องในการปรับปรุงขอมูลแก้ไขในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
60 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความถูกต้องในการปรับปรุงขอมูลแก้ไขในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40 
เรื่องความถูกต้องในการลบข้อมูลส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีในการลบข้อมูลในระดับดีและปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีในการลบข้อมูลในระดับดีมากและพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
20 เรื่องความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่า
โปรแกรมมีความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20 เรื่องความถูก
ต้องของการผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานส่วนใหญ่ผูป้ระเมินมคีวามเหน็ว่าโปรแกรมมคีวามถูกต้องของการผลลพัธ์ในรูปแบบ
รายงานในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความถูกต้องของการผลลัพธ์
ในรูปแบบรายงานในระดับดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่องความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง
ส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง ในระดับดี  
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่องการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรม     
มีการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีการ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20 

ด้าน Usability Test เรื่องความง่ายต่อการใช้งานของระบบส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความ
ง่ายต่อการใช้งานของระบบในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความง่ายต่อ
การใช้งานของระบบในระดับดีและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 เรื่องความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร    
บนจอภาพส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ       
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาด
ของตัวอักษรบนจอภาพในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่องความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพส่วนใหญ่    
ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50 
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รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพในระดับพอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 30 เรื่องความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายสื่อความหมายส่วนใหญ่ผู้ประเมิน   
มีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายสื่อความหมายในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 50รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือ
รูปภาพ เพื่ออธิบายสื่อความหมายในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่องความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ
หน้าจอภาพส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ
หน้าจอภาพในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40 เรื่องความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ผู้ประเมิน          
มีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา       
ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่อง
ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีความ
เหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพในระดับดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาผู้ประเมิน      
มีความเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพในระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 20 

ด้าน Security Test เรื่องการก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบส่วนใหญ่ผู้ประเมิน   
มีความเห็นว่าโปรแกรมมีการก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีการก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 40 เรื่องการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ ส่วนใหญ่ผู้ประเมินมี
ความเห็นว่าโปรแกรมมีการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรมมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 30 เรื่องการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโปรแกรม       
มีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องในระดับดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาผู้ประเมินมีความเห็น
ว่าโปรแกรมมีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 

สรุปจากผลการประเมินประสิทธิภาพระบบทั้ง 4 ด้าน พบว่า ระบบสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและของเขตของงาน มีความถูกต้องในการจัดเก็บและค้นหา ระบบใช้งานง่ายมีความสะดวก       
มีความเหมาะสมของส่วนประกอบของจอภาพ การก าหนดรหัสการใช้งานใช้งานได้ดี 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ในการพัฒนาระบบยังไม่สามารถจัดท ารายงาน ประเภทสินค้าทางการเกษตรที่แต่ละฟาร์มผลิต ที่ท าให้
ผู้บริโภคทราบผลการประเมินหรือตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ ดังนั้นจึงควรพัฒนาการเช่ือมโยงให้ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ต้นทางการผลิต กลางน้ า และจนถึงผู้บริโภค 
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